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تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
املتعلقة بتعليم طفل الروضة

د .محمد أحمد مومني  /أ .د .ابراهيم املومني
د .سهير جرادات  /د .أروى عبد املنعم الرفاعي

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ستهن
للمهارات التدري�سية املتعلقة بتعليم طفل الرو�ضة يف الأردن يف �ضوء متغريي اجلن�س
واخلربة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )159معلم ًة من معلمات ريا�ض الأطفال يف مديريات
الرتبية والتعليم يف حمافظة العا�صمة ،وللك�شف عن ت�صورات املعلمات طور الباحثون
ا�ستبانة مكونة من ( )53فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد ميثل كل بعد منها �أحد املهارات
التدري�سية وهي على التوايل :التخطيط ،التهيئة للتدري�س ،ا�ستخدام الأ�ساليب التدري�سية
و�ضبط ال�صف ،وا�ستخدام الو�سائل التعليمية والأن�شطة ،ومهارة التقومي .وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن متو�سطات املعلمات لت�صوراتهن ملمار�ساتهن التدري�سية بعامة كانت عالية
ن�سبياً .وكان جمال التخطيط (الأعلى)  ،ويليه جمال الأ�ساليب والإجراءات ثم جمال الو�سائل
والأن�شطة .وقد كان جمايل التقومي والتهيئة للدر�س (الأقل)  .كما بينت النتائج �أن هناك
فرق ًا ذا داللة �إح�صائية بني �سنوات اخلربة الأقل من (� )5سنوات واخلربة الأكرث من ()10
�سنوات يف جمال الأ�ساليب والأن�شطة ،وكان هذا الفرق ل�صالح املعلمات من فئة اخلربة
الأكرث من (� )10سنوات .كما بينت النتائج �أن هناك فرق ًا ذا داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف
جمال الأ�ساليب والإجراءات بني امل�شاركة يف �أكرث من ( )3دورات وامل�شاركة يف �أقل من
( )3دورات ل�صالح امل�شاركة يف �أكرث من ( )3دورات.
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 حزيران-

(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

Kindergarten Teachers′ Perceptions about Practicing
Their Teaching Skills Related to Teaching Kindergartener

Abstract:
The aim of this study is to explore the kindergarten teachers›
perceptions about practicing their teaching skills related to teaching
kindergartener in Jordan in light of gender and experience. The sample
of the study comprised (159) teachers who were teaching in the capital of
Jordan, Amman. The researchers developed a questionnaire consisted of
(53) items. The findings revealed that the mean of teachers› perceptions
of their teaching skills were rated high. Planning domain was rated by
teachers in the first rank, secondly facilities and activities, whereas the
evaluation and the introduction came in the last rank. However, the
findings indicated that there were significant differences at (a=0.05)
between teachers due to the experience in favor of long experience (10)
years, and there were significant differences (a=0.05) between teachers
due to the number of workshops between teachers in favor of teachers
who have been participated in (3) workshops or more.
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تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
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مقدمة:
تعد مرحلة الطفولة املبكرة من �أهم مراحل النمو يف حياة الفرد .فالدعائم الأ�سا�سية
للفرد يف حياته احلا�رضة وامل�ستقبلية ترتكز على خ�صائ�ص طفولته املبكرة ،ولذا ف�إن
رعاية الأطفال وتربيتهم باتت من �أهم املعامل التي ن�ستدل من خاللها على رقي املجتمعات
وتقدمها ،وي�ؤكد ماك�س )� (Mackes, 2004أن االهتمام مبرحلة ريا�ض الأطفال ُيعد واحداً
من الأمور التي ي�ستدل بها على تبلور الوعي املجتمعي ورقي ثقافته� ،إذ �إن االهتمام
بالطفولة جزء من االهتمام باحلا�رض وامل�ستقبل معاً؛ لأن الأطفال ي�شكلون ال�رشيحة الأكرث
اجتماعي مهم .فمرحلة الطفولة
مطلب
�أهمية يف املجتمع ,ولأنهم جيل امل�ستقبل ,وهذا
ٌ
ٌ
املبكرة تعد من �أخ�صب مراحل العمر و�أخطرها ملا لها من ت�أثري كبري يف حياة الفرد ففي
هذه املرحلة تت�شكل ال�صفات الأولية ل�شخ�صيته ،وتتحدد اجتاهاته وميوله ،كما تتبلور
الأ�س�س الأولية لتكوين مفاهيمه ،وت�سهم يف تطوره من جميع النواحي اجل�سمية والعقلية
واالجتماعية واالنفعالية .ومن هنا ي�أتي �أهمية التدخل املبكر لتعري�ض الأطفال �إىل خربات
تربوية تعلمية ت�ساعدهم يف تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها عن طريق تطوير قطاع
التعليم يف مرحلة ما قبل املدر�سة من حيث البيئة املادية واالجتماعية ). (Mackes, 2004
ويرى �أبو حرب (� )2005أن االهتمام بالطفولة املبكرة وما يتعلق بها من كوادر
تدري�سية و�إمكانات مادية �أ�صبح من �أولويات الأهداف الرتبوية والتعليمية على امل�ستوى
الدويل والعربي .لذلك ال ميكن لريا�ض الأطفال �أن حتقق تلك الأهداف �إال �إذا ا�شتمل كادرها
على معلمات م�ؤهالت ومدربات على العمل مع الأطفال ،وعليه فتع ّد املعلمات من �أهم
عنا�رص �إجناح برامج الرو�ضة وحتقيق �أهدافها .ف�إعداد معلمة ريا�ض الأطفال لتفهم دورها
يف التخطيط والإعداد والتنفيذ والتقومي يعد على درجة كبرية من الأهمية .ويف هذا ال�صدد،
ال بد من �إك�ساب دور املعلمة وا�ستغالله كم�ؤثر ،ذلك �أن معلمة ريا�ض الأطفال متار�س ت�أثرياً
بالغ ًا على منو الأطفال باملقارنة مبعلمات املرحلة الثانوية �أو املتو�سطة ،فهي �ستعي�ش من
خالل عملها يف عامل مليء بالإ�رشاق واحلركة واحلب ،ومليء بالبحث واال�ستطالع والعمل
امل�ستمر والت�سا�ؤل (�أبو طالب وال�صايغ . )2004 ،وت�ؤكد �أبو عياد (� )2013أنه اذا كان
الطفل حمور العملية التعليمية والرتبوية يف ريا�ض الأطفال ودور احل�ضانة ،ف�إن املعلمة
هي امل�س�ؤولة عن تنمية هذا الطفل وتوجيهه و�إر�شاده ،كما �أنها تعد مر�شدة وموجهة
ل�رشيكتها الأ�سا�سية الأ�رسة يف تربية الأطفال.
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وي�ؤكد حما�سي�س (� )2010أن معلمة ريا�ض الأطفال تعد جوهر العملية التعليمية
وعمودها الفقري ,والبد من توفر عدة �صفات تتعلق بها منها :ال�سمات ال�شخ�صية واملهنية
للمعلمة ,ومتتعها بال�صحة اجليدة و�سالمة احلوا�س وبالقوة العقلية ,وحتليها بال�صفات
اخللقية احلميدة بالإ�ضافة �إىل ال�صرب والإخال�ص يف العمل والعطاء .ويجب �أن تكون على
وعي كامل بخ�صائ�ص الأطفال وحاجاتهم ,وبالأ�س�س املعرفية ,والعقلية ,والوجدانية
الروحية ,واالجتماعية ,واجل�سمية ,بالإ�ضافة �إىل االطالع امل�ستمر على القراءات والبحوث
الرتبوية حول تربية الطفل .وبالرغم من �أهمية الكفايات املعرفية وال�شخ�صية واالجتماعية
للمعلمة ،بيد �أن الكفايات الأدائية للمعلمة حتتل منزلة خا�صة ملا لها من دور كبري يف
�إحداث التغيري يف �سلوك الأطفال املتعلمني .ويق�صد بالكفايات الأدائية ما تقوم به املعلمة
من ممار�سات تدري�سية بق�صد م�ساعدة املتعلم على حتقيق �أهداف تربوية معينة ،و�إحداث
ت�أثري يف �شخ�صية املتعلم ،وتعديل �سلوكه (قنديل وبدوي . )2003 ،ومن هذه املمار�سات
التدري�سية التي تقوم بها املعلمة :التخطيط ،والإعداد ،والتهيئة للتعلم ،والتنفيذ واختيار
الو�سائل التعليمية و �أخرياً التقومي .وامتالك املعلمة لهذه الكفايات بدرجة كبرية ،واحلالة
هذه ،يعد م�ؤ�رشاً على تعلم فاعل ينعك�س على حت�سني املوقف التعليمي وم�ستوى الأطفال.

وعليه ،ي�أتي ت�أثري املعلمة يف جناح التدري�س �أو ا�سرتاتيجيات التدري�س من م�صدرين
رئي�سني هما� )1 :شخ�صية املعلمة �أو �سماتها )2 ،مهاراتها التدري�سية (قنديل. )2001 ،

كبري يف �صقل مهارات املعلمة التدري�سية ،وتزويدها
دور ٌ
ّ
ويعول على برامج �إعداد املعلمني ٌ
باملعارف يف جمال علم نف�س الطفل و�إك�سابها مهارة �إعداد الأن�شطة وتخطيطها و�إعداد
املواد التعليمية التي تو�صف ب�أنها مالئمة منائي ًا ). (NAEYC, 2003

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ي�شهد املتتبع للحركة الرتبوية اهتمام ًا متزايداً من قبل الدول الأجنبية والعربية على
حد �سواء ب�إعداد معلمي ريا�ض الأطفال المتالك الكفاية العلمية والأكادميية والرتبوية
واملعرفية بعنا�رص العمل مع الأطفال مل�ساعدتهم يف تفتح قابلياتهم وقدراتهم و�إمكاناتهم
وا�ستعداداتهم .ويتطلب فهم الطفولة فهم ًا واعي ًا من القائمني وال �سيما املعلمات ب�أدوارهن
وممار�ساتهن التدري�سية املتعلقة بتعليم طفل الرو�ضة .فمن خالل عمل الباحثَني يف جمال
الطفولة املبكرة واطّ العهم على بع�ض من املمار�سات التدري�سية التي تقوم بها املعلمات
مت مالحظة االختالف يف ت�صوراتهم لطبيعة املمار�سات التي يقمن بها ،حيث كان هناك
عدد من املمار�سات غري املالئمة منائي ًا )(Developmentally Appropriate Practices
و�أن كثرياً من ممار�ساتهن تنحو يف الغالب نحو تنمية املهارات الأكادميية للأطفال .ورمبا
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يعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن معظم م�ؤهالت املعلمات اللواتي يعملن يف ريا�ض الأطفال
غري منتمية �إىل تخ�ص�ص تربية الطفولة املبكرة �أو �إىل غياب الإ�رشاف الرتبوي الذي يب�رص
املعلمني مبمار�ساتهم التدري�سية .وقد �أظهرت نتائج درا�سة �إحميدة وجميعان واخلوالدة
(� )2011أن دور امل�رشف الرتبوي يف م�ساعدة معلمات ريا�ض الأطفال يف حت�سني
ممار�ساتهن التدري�سية �ضعيف .وقد توقف الباحثون عند هذه امل�س�ألة حاملني بع�ض ًا من
الت�سا�ؤالت فيما �إذا كانت مهارات املعلمات التدري�سية التقليدية هذه راجعة �إىل كونهن غري
م�ؤهالت تربوياً� ،أو �إىل كونهن ال يعني ما هي املمار�سات الف�ضلى� ،أو اىل رواتبهن املتدنية
مقارنة مع املعلمات يف املدار�س احلكومية مما ي�ؤدي اىل عدم رغبتهن يف التح�سن� ،أو
لأ�سباب �أخرى رمبا يك�شف عنها البحث ،لذلك ت�أتي هذه الدرا�سة لت�ستق�صي تلك املمار�سات
بالبحث والتحليل وبخا�صة �أنه يف حدود علم الباحثني مل جتر �أي درا�سة حاولت ا�ستق�صاء
ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال نحو ممار�ساتهن املهارات التدري�سية املتعلقة بطفل
الرو�ضة يف الأردن .وبذلك ف�إن هذه الدرا�سة ت�سعى �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
1 .1ما ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال لدرجة ممار�ستهن للمهارات التدري�سية
الالزمة لتعليم طفل الرو�ضة؟
2 .2هل تختلف ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال تبع ًا ملتغريي �سنوات اخلربة،
وامل�شاركة يف الدورات التدريبية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة اىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1الك�شف عن ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال يف الأردن لدرجة ممار�ستهن
للمهارات التدري�سية الالزمة لتعليم طفل الرو�ضة.
2 .2التعرف على املمار�سات التدري�سية الأكرث توظيف ًا من قبل املعلمات يف تعليم طفل
الرو�ضة.
3 .3الك�شف عن �أثر كل من اخلربة ،والدورات التدريبية يف توظيف املمار�سات التدري�سية
يف ريا�ض الأطفال.

أهمية الدراسة:
يكمن �أهمية البحث احلايل يف التعرف �إىل ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال نحو
ممار�ساتهن للمهارات التدري�سية املتعلقة بطفل الرو�ضة يف الأردن مما �سي�ساعد �صانعي
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القرار الرتبوي ،وم�صممي املناهج ،وامل�س�ؤولني يف برامج �إعداد معلم تربية الطفل على
الوقوف على �أبرز املهارات التدري�سية التي ميار�سها املعلمات بغية الوقوف على نواحي
القوة وتعزيزها ،والتعرف �إىل نواحي ال�ضعف بهدف �إ�صالحها .و�إن هذا الن�سق ين�سجم
والتوجهات احلديثة يف تقومي ممار�سات املعلمات التدري�سية ،والوقوف على الكفاءة املهنية
املنا�سبة للعامالت مع الأطفال (هري . )2006 ،وتكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من �إ�سهامها
يف توفري معلومات �رضورية عن درجة ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن
التدري�سية ،وبالتايل �ستع ّد خطوة �أوىل لتح�سني م�ستوى الأداء التدري�سي للمعلمات الذي
ي�صعب حتديده ب�شكل دقيق وتف�صيلي .كما �أن افتقار املكتبة العربية �إىل الدرا�سات ذات
العالقة بهذا اخلط البحثي يربز �أهميتها �أي�ضاً.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
◄◄املهارات التدري�سية ( :)Instructional skillsتعرف مهارة التدري�س نظري ًا
ب�أنها “القدرة على �أداء عمل /ن�شاط معني ذي عالقة بتخطيط التدري�س ،تنفيذه ،تقوميه،
وهذا العمل قابل للتحليل ملجموعة من ال�سلوكيات (الأداءات) املعرفية �أو احلركية �أو
االجتماعية ،ومن ثم ميكن تقييمه يف �ضوء معايري الدقة يف القيام به ،و�رسعة �إجنازه،
والقدرة على التكيف مع املواقف التدري�سية املتغرية باال�ستعانة ب�أ�سلوب املالحظة
املنظمة ،ومن ثم ميكن حت�سينه من خالل الربامج التدريبية “ (زيتون2001 ،م. )12 ،
و�إجرائيا تتمثل املهارات التدري�سية يف �إجابة املعلمات على �أداة الدرا�سة احلالية.
◄◄معلمة الرو�ضة ) :(Kindergarten Teachersهي الفرد الذي يتوىل تربية
الأطفال وتعليمهم مبا�رشة داخل الرو�ضة ،وي�سهم يف تطورهم ومنائهم (وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية� . )2014 ،أما تعريفها �إجرائي ًا هي املعلمة التي تعمل يف ريا�ض الأطفال
التابعة ملحافظة العا�صمة عمان يف العام الدرا�سي 2012 /2011م.
◄◄طفل الرو�ضة ( :)Kindergartenerهو الطفل الذي يرتاوح عمره بني ()6 - 5
�سجل يف ريا�ض الأطفال يف الأردن للعام الدرا�سي 2012 /2011م.
�سنواتُ ،
وم ّ

حدود الدراسة:
�إن تعميم نتائج هذا البحث حمدود مبا ي�أتي:
♦ ♦اقت�صار عينة الدرا�سة على معلمات ريا�ض الأطفال يف مدينة عمان للعام الدرا�سي
2012 /2011م ،مما يجعل نتائجها مرتبطة بنوعية العينة امل�شمولة بالدرا�سة.
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♦ ♦ا�ستخدام �أداة واحدة للدرا�سة وهي اال�ستبانة التي قامت املعلمات باال�ستجابة
عليها ،وطبيعة الأبعاد امل�شمولة فيها وما حتقق لها من �صدق وثبات.

الدراسات السابقة:
�أجرى الباحثون عدداً من البحوث التي تناولت املهارات والكفايات التدري�سية ،ومن
هذه الدرا�سات الدرا�سة التي قام �أبو حرب ( )2005درا�سة ملعرفة الكفايات التدري�سية
الالزمة ملعلمات مرحلة ريا�ض الأطفال .تكونت عينة الدرا�سة من ( )48مديرة ومعلمة،
و�أعد الباحث قائمة بالكفايات التدري�سية بلغ عددها ( )85كفاية موزعة على خم�س كفايات
رئي�سة هي :كفاية التخطيط وتنظيم الأن�شطة ،وكفاية ربط الأفكار واملعلومات وا�ستخدامها
يف التعليم وا�شتملت على ،وكفاية حل امل�شكالت والعمل مع الآخرين ،وكفاية جمع وتنظيم
البيانات وحتليلها ،وكفاية ا�ستخدامها .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �ضعف املعلمات يف هذه
الكفايات وحاجتهن املا�سة جلميع الكفايات التدري�سية املقرتحة.
و�أجرى ال�شيباين ( )2006درا�سة هدفت �إىل تقومي الكفاءات الأدائية ملربيات ريا�ض
الأطفال الأهلية يف مدينة تعز يف �ضوء حمددات ا�سرتاتيجيات التعليم الإبداعي وقيا�س مدى
ممار�سة املربيات لهذه الكفايات يف �أثناء قيامهن ب�أدائهن التعليمي ،وقد ا�ستخدم الباحث
�أداة مالحظة مكونة من ( )50كفاية موزعة على �أربعة جماالت .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
النتائج الآتية� :إن الكفاءات املتوفرة يف �أداء املربيات املعتمدة على ا�سرتاتيجيات التعليم
الإبداعي ترتبت تنازلي ًا كما ي�أتي :كفاءات جمال التقومي ،كفاءات جمال التخطيط ،كفاءات
جمال تنفيذ الأ�ساليب التدري�سية ،كفاءات جمال التفاعل االجتماعي والتوا�صل الإن�ساين،
وقد �أو�صى الباحث ب�رضورة االهتمام مبربيات ريا�ض الأطفال ،والعمل على ت�أهيل غري
امل�ؤهالت تربوي ًا وعلمي ًا من خالل عقد دورات تدريبية ق�صرية متخ�ص�صة لرفع الكفاءات
الأدائية يف جمال التعليم الإبداعي.
وقام الهويل وجوهر والقالف ( )2007بدرا�سة هدفت �إىل حتديد الكفايات ال�شخ�صية
الأدائية الأ�سا�سية الالزمة ملعلمة ريا�ض الأطفال يف الكويت ،والتعرف على مدى توفر هذه
الكفايات لدى جمموعة من معلمات ريا�ض الأطفال ،ومعرفة العالقة بني عدد �سنوات خربتها
واملنطقة التعليمية ومتغريات �أخرى على العمل بريا�ض الأطفال وتوفر الكفايات الأدائية
الأ�سا�سية لديها .وقد ا�ستخدم الباحثون بطاقات مالحظة �شملت على �سبعة جماالت جرى
تطبيقها على عينة بلغت ( 66معلمة)  .وكانت النتائج كالتايل :حققت الكفايات ال�شخ�صية
تقديرات عالية مما ي�ؤكد �أهمية كفايات ال�صفات ال�شخ�صية للعمل مع الأطفال و ما يرتتب
عليها من �آثار يف ت�شغيل وجدان الطفل الكويتي وتنميته يف ريا�ض الأطفال .وكانت �أهم
18

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

الكفايات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما يلي :كفايات التخطيط للحلقة التعليمية ،كفايات
تنفيذ احللقة التعليمية ،كفايات تقومي الأركان التعليمية ،كفايات �إدارة الف�صل والتفاعل مع
الأطفال ،وكفايات الوجبة الغذائية (املطعم) و كفايات الق�صة ثم كفايات الإعداد للأن�شطة
الال�صفية وهي ت�شمل احلركية واملكتبية واملطبخ ثم املر�سم .و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن
ن�سبة توفر جميع الكفايات التعليمية كانت مرتفعة.
وهدفت الدرا�سة التي قامت بها العريقي (� )2009إىل الك�شف عن درجة �أهمية الكفايات
التعليمية الأ�سا�سية وممار�ستها من وجهة نظر مربيات الريا�ض يف مدينة تعز ،ومعرفة
العالقة االرتباطية بني درجة �أهمية الكفايات التعليمية ودرجة ممار�ستها ،كما هدفت �إىل
معرفة �أثر كل من التخ�ص�ص ،ونوع الريا�ض ،و�سنوات اخلربة ،وعدد الدورات التدريبية التي
التحقت بها املربية على هذه الدرجة .تكونت عينة الدرا�سة من )75( :مربية ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة مكونة من ( )48فقرة .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
النتائج الآتية� -:إن درجة �أهمية الكفايات التعليمية من وجهة نظر املربيات كانت مهمة
جداً� ،إن درجة ممار�سة الكفايات التعليمية من وجهة نظرا ملربيات كانت كبرية ،عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أهمية الكفايات التعليمية الأ�سا�سية وممار�ستها من وجهة
نظر املربيات تعزى ملتغريات التخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة ،وعدد الدورات التدريبية التي
التحقت بها املربية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ممار�سة الكفايات التعليمية
الأ�سا�سية من وجهة نظر املربيات تعزى ل�صالح الريا�ض اخلا�صة.
وهدف اخلالدي ( )2013بدرا�سته �إىل تق�صي مدى ممار�سة معلمي الرتبية الإ�سالمية
ومعلماتها ملبادئ التدري�س البنائي ،واختبار داللة الفروق بني متو�سطات درجة املمار�سة
وفقا ملتغريات :اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملرحلة التعليمية ،ولتحقيق هذه
الأهداف طبقت ا�ستبانة مكونة من ( )33فقرة ،على عينة مكونة من ( )187معلما ومعلمة،
من معلمي الرتبية الإ�سالمية يف مديرية عمان اخلام�سة .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة
ممار�سة معلمي الرتبية الإ�سالمية ومعلماتها للتدري�س البنائي كانت متو�سطة ،وظهرت
فروق دالة �إح�صائيا ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وذلك ل�صالح امل�ؤهل العلمي الأعلى ،ومل تظهر
فروق دالة بني متو�سطات درجة املمار�سة ملتغري اجلن�س واخلربة واملرحلة التعليمية.
وحديث ًا �أجرى الطوي�سي ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف على درجة املمار�سات
التدري�سية ملعلمي الرتبية املهنية املتعلقة بكفايات االقت�صاد املعريف كما يراها امل�رشفون
يف الأردن .ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة من تطوير الباحث لقيا�س املمار�سات التدري�سية
للمعلمني الذين بلغ عددهم ( )64م�رشف ًا وم�رشفة .بينت النتائج �أن درجة املمار�سة كانت
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متو�سطة ،وكان جمال االت�صاالت والتفاعل مع الطلبة والقيادة والإدارة الأعلى ممار�سة،
بينما كان جمال التطوير الذاتي وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الأقل
ممار�سة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى للم�ؤهل العلمي ،ووجود
فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى للخربة ول�صالح ذوي اخلربة احلديثة.
كما �أجرى نوافلة واليماين ( )2014درا�سة هدفت �إىل التعرف على درجة ممار�سة
معلمي العلوم للكفايات الأدائية يف التدري�س ،ومل�س�ؤولياتهم نحو �أنف�سهم والطلبة واملجتمع
من وجهة نظر م�رشيف العلوم ومعلميها الأوائل يف �سلطنة عمان .ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة
من ت�صميمهما للك�شف عن درجة ممار�سة املعلمني لتلك الكفايات الأدائية يف التدري�س.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )20م�رشف ًا و ( )80معلم ًا ومعلمة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
درجة ممار�سة معلمي العلوم للكفايات الأدائية يف التدري�س كانت متو�سطة ،وبينت وجود
فروق دالة �إح�صائيا تعزى للجن�س ول�صالح الإناث.
يتبني من العر�ض ال�سابق للدرا�سات التي تناولت تقومي املهارات التدري�سية �أن
غالبيتها �أجري على معلمي املراحل الدرا�سية املختلفة ومعلماتها (ال�شيباين2006 ،؛
اخلالدي2013 ،؛ طوي�سي2014 ،؛ نوافله واليماين ، )2014 ،فيما �أجري بع�ضها الآخر
على معلمات ريا�ض الأطفال (�أبو حرب2005 ،؛ الهويل وجوهر والغالف2007 ،؛ العريفي،
 . )2009وقد ركزت غالبية الدرا�سات ال�سابقة على تقومي واقع املعلمات للمهارات
والكفايات التدري�سية وا�ستخدامها ،ويالحظ �أن بع�ضها ركز على تقومي تلك املهارات يف
�ضوء معايري االقت�صاد املعريف (طوي�سي . )2014 ،كما �أن غالبية الباحثني اعتمدوا على
ا�ستخدام اال�ستبانات التي كانت توزع على املعلمني واملعلمات ،وبع�ضهم الآخر اعتمد على
ا�ستخدام املالحظة جلمع البيانات (ال�شيباين2006 ،؛ نوافله واليماين2014 ،؛ �أبو حرب،
 . )2005وي�شري اال�ستعرا�ض ال�سابق للدرا�سات �إىل عدم وجود درا�سات تبحث يف ت�صورات
معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ساتهن التدري�سية املتعلقة بتعليم طفل الرو�ضة ،وبخا�صة
يف الأردن؛ ومن هنا جاء االهتمام بهذه الدرا�سة.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ب�أ�سلوبه امل�سحي ،وذلك ملالءمته وطبيعة هذه الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمات ريا�ض الأطفال يف مدينة عمان والبالغ عددهن
20

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

( )300معلمة .وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )169معلم ًة من معلمات ريا�ض الأطفال
التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف مدينة عمان.
أداة الدراسة:
قام الباحثون يف هذه الدرا�سة ببناء ا�ستبانة خا�صة للدرا�سة احلالية للتعرف على
ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال نحو ممار�ساتهن للمهارات التدري�سية املتعلقة بطفل
الرو�ضة يف الأردن؛ وذلك يف �ضوء خرباتهم التدري�سية والرجوع اىل الأدب الرتبوي،
واال�ستبانات واملقايي�س اخلا�صة مبهارات املعلمات وممار�ساتهن التدري�سية ومنها:
(ال�شهراين وال�شهراين1997 ،؛ �أبو حرب2005 ،؛ الهويل وجوهر والقالف. )2010 ،
وتكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )53فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد ميثل
كل بعد منها �إحدى املهارات التدري�سية وهي على التوايل :التخطيط ،التهيئة للتدري�س،
ا�ستخدام الأ�ساليب التدري�سية و�ضبط ال�صف ،ا�ستخدام الو�سائل التعليمية والأن�شطة ،ومهارة
التقومي .وجميع فقرات املقيا�س مدرجة على مقيا�س ليكرت اخلما�سي (دائماً ،غالباً� ،أحياناً،
نادراً ،نادراً جداً)  ،حيث يعطى امل�ستجيب الدرجات ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على التوايل للفقرات
الإيجابية وتعك�س يف حالة الفقرات ال�سلبية.
صدق األداة:
ال�ستخراج داللة �صدق اال�ستبانة اعتمد الباحثون ال�صدق املنطقي )(Logical Validity
 ،حيث مت عر�ض املقيا�س على جمموعة حمكمني من �أ�ساتذة اجلامعات الأردنية للحكم على
�صدق فقرات اال�ستبانة ،وقد مت تعديل بع�ض الفقرات و�إ�ضافتها وحذفها.واعتمد الباحثون
وبناء
ن�سبة ( )%80من �إجماع املحكّمني حلذف �أو �إ�ضافة �أي فقرة من فقرات اال�ستبانة،
ً
على �آراء جلنة املحكّمني واقرتاحاتهم ،مت ا�ستبدال بع�ض املفردات يف بع�ض الفقرات ،كما
مت �إعادة �صياغة بع�ض الفقرات ودمج بع�ضها الآخر ،بالإ�ضافة �إىل حذف ( )7فقرات،
حيث كان عدد فقراتها قبل التعديل ( )60فقرة.وبعد مراجعة تعديالت املحكمني تكونت
اال�ستبانة من ( )53فقرة موزعة على خم�سة جماالت فرعية.
وللتحقق من �صدق البناء لال�ستبانة مت ا�ستخراج معامالت �صدق البناء من خالل
تطبيق اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )27معلمة ،حيث مت ح�ساب معامالت
االرتباط بني الفقرة واملجال الذي تنتمي �إليه واملقيا�س الكلي ،وتراوحت جميع معامالت
االرتباط بني فقرات املقيا�س واملجال الذي تنتمي �إليه بني ( ، )0.58 - 0.26وكذلك
تراوحت قيم معامالت االرتباط بني فقرات الأداة وبني الأداة ككل ما بني ()0.68 – 0.21
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.كما مت التحقق من ال�صدق الداخلي لال�ستبانة وجماالتها من خالل ح�ساب معامالت
االرتباط بينها ،وكانت النتائج كما يف اجلدول (. )1
الجدول ()1
معامالت االرتباط بين مجاالت االستبانة واألداة ككل

معامالت االرتباط

الو�سائل
الأ�ساليب
التهيئة
للتدري�س والإجراءات ال�صفية والأن�شطة

التخطيط

التقومي

التخطيط

0.59

1

التهيئة للتدري�س

0.63

0.45

1

الأ�ساليب والإجراءات ال�صفية

0.67

0.53

0.55

1

الو�سائل والأن�شطة

0.73

0.74

0.78

0.57

1

التقومي

0.81

0.48

0.68

0.81

0.71

كامل اال�ستبانة

0.80

0.71

0.82

0.85

0.73

كامل
اال�ستبانة

1

ثبات األداة:
للت�أكد من ثبات اال�ستبانة اعتمد الباحثون طريقة التجزئة الن�صفية ،وكان معامل
الثبات الكلي لال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا )�. Cronbach’s Alpha (0.95أما
فيما يتعلق بالأبعاد الفرعية لال�ستبانة فقد كانت كما هو مبني يف اجلدول (: )2
الجدول ()2
معامالت الثبات لالستبانة وألبعادها الفرعية

معامل الثبات

الأبعاد
التخطيط

0.84

التهيئة للتدري�س

0.76

الأ�ساليب والإجراءات ال�صفية

0.86

الو�سائل والأن�شطة

0.82

التقومي

0.90

كامل اال�ستبانة

0.95

وقد ع ّد الباحثون دالالت ال�صدق والثبات هذه كافية العتماد اال�ستبانة يف
هذه الدرا�سة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال ملمار�ستهن
للمهارات التدري�سية املتعلقة بتعليم طفل الرو�ضة يف الأردن.وفيما يلي عر�ض لنتائج
الدرا�سة ومناق�شتها.
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول «ما ت�صورات معلمات ريا�ض الأطفال

لدرجة ممار�ستهن للمهارات التدري�سية الالزمة لتعليم طفل الرو�ضة؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت حتليل البيانات و�إخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لإجابات املعلمات على اال�ستبانة كما هو مبني يف اجلدول ( , )3والذي يبني
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لت�صورات املعلمات لدرجة ممار�ستهن
التدري�سية يف املجاالت الرئي�سية.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات لدرجة ممارستهن التدريسية
في المجاالت الرئيسية

الرقم

العدد

املجاالت

املتو�سط االنحراف املعياري

درجة املمار�سة

1

160

التخطيط

4.66

0.37

عالية

3

160

الأ�ساليب والأن�شطة

4.62

0.33

عالية

4

160

الو�سائل والأن�شطة

4.58

0.36

عالية

5

160

التقومي

4.50

0.47

عالية

2

160

التهيئة للدر�س

4.40

0.54

عالية

160

الدرجة الكلية

4.57

0.33

عالية

يتبني من اجلدول (� )3أن متو�سطات عالمات املعلمات لت�صوراتهن للمار�ساتهن
التدري�سية بعامة كانت عالية ن�سبياً.وكان جمال التخطيط (الأعلى)  ،ويليه جمال الأ�ساليب
والإجراءات ،ثم جمال الو�سائل والأن�شطة.وقد كان جمال التقومي و جمال التهيئة للدر�س
(الأقل) تقديراً لدى املعلمات.
وملعرفة ت�صورات املعلمات الفرعية يف جمال التخطيط� ،أخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات اال�ستبانة املتعلقة مبجال التخطيط كما هو مبني
يف اجلدول (. )4
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات في فقرات مجال التخطيط

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

2

� 159أنوع يف جماالت الأهداف ال�سلوكية (عقلية ،مهارية ،وجدانية)... ،

4.77

0.45

عالية

5

� 160أختار الأ�ساليب املنا�سبة لتنفيذ الأهداف

4.74

0.51

عالية

8

� 160أحر�ص على كتابة التقومي املنا�سب للأهداف املو�ضوعة يف التخطيط

4.73

0.51

عالية

9

� 159أخطط لتنظيم وقت احل�صة مبا بتنا�سب والأهداف

4.72

0.53

عالية

1

� 160أ�صوغ الأهداف ال�سلوكية �صياغة مقبولة

4.71

0.54

عالية

6

� 160أحدد الو�سائل املنا�سبة لتنفيذ الأهداف م�سبق ًا

4.71

0.60

عالية

3

� 160أكتب الأهداف مب�ستويات عقلية خمتلفة (الفروق العقلية)

4.60

0.59

عالية

7

� 157أقرتح �أن�شطة منا�سبة لتنفيذ الأهداف

4.52

0.63

عالية

4

� 159أركز على الأهداف الوجدانية لتعلم الأطفال

4.40

0.70

عالية

الفقرة

الرقم العدد

يتبني من اجلدول (� )4أن جميع فقرات املجال الأول (التخطيط) عالية ن�سبي ًا ,
وكانت الفقرة الثانية (�أنوع يف جماالت الأهداف ال�سلوكية (عقلية ،مهارية ،وجدانية)... ،
(الأعلى) ويليها اخلام�سة (اختار الأ�ساليب املنا�سبة لتنفيذ الأهداف) .بينما كانت الفقرة
الأقل هي الرابعة (�أركز على الأهداف الوجدانية لتعلم الأطفال) يليها ال�سابعة (�أقرتح
�أن�شطة منا�سبة لتنفيذ الأهداف) .
وملعرفة ت�صورات املعلمات الفرعية يف جمال التهيئة للدر�س� ،أخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات اال�ستبانة املتعلقة مبجال التهيئة للدر�س كما هو
مبني يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التهيئة للدرس

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

1

� 160أعر�ض �صوراً ذات عالقة مبو�ضوع الدر�س كتهيئة للدر�س

4.78

0.50

عالية

2

� 160أ�ستخدم �أ�سلوب طرح الأ�سئلة ك�أ�سلوب من �أ�ساليب التهيئة

4.45

0.74

عالية

3

� 160أ�ستخدم الق�صة لتهيئة الأطفال للدر�س

4.45

0.70

عالية

الرقم العدد

الفقرة
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املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

4

� 160أ�ستخدم الأنا�شيد لتهيئة الأطفال للدر�س

4.18

0.90

عالية

5

� 159أمثِّل مواقف حياتيه خمتلفة

4.13

0.90

عالية

الرقم العدد

الفقرة

يتبني من اجلدول (� )5أن جميع فقرات املجال الثاين (التهيئة للدر�س) عالية �أي�ضاً.
وكانت الفقرة الأوىل (�أعر�ض �صوراً ذات عالقة مبو�ضوع الدر�س كتهيئة للدر�س) (الأعلى) ،
بينما كانت الأقل هي اخلام�سة (�أم ِّثل مواقف حياتيه خمتلفة) .
وملعرفة ت�صورات املعلمات الفرعية يف جمال الأ�ساليب والإجراءات ال�صفية� ،أخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات اال�ستبانة املتعلقة مبجال الأ�ساليب
والإجراءات ال�صفية كما هو مبني يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج المعلمات في مجال األساليب واإلجراءات الصفية

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

13

� 160أنادي الأطفال ب�أ�سمائهم عندما تدعو احلاجة

4.86

0.40

عالية

9

� 160أحر�ص على ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة عند الأطفال

4.83

0.47

عالية

6

� 160أعمل على ربط اخلربات التعليمية ببع�ضها البع�ض

4.78

0.50

عالية

2

� 160أ�ستخدم التعزيز املنا�سب للموقف التعليمي

4.77

0.45

عالية

15

� 160أربط بني املعلومات اجلديدة وال�سابقة

4.68

0.54

عالية

1

� 159أنوع الأ�ساليب التي ا�ستخدمها يف تهيئة الأطفال للدر�س

4.67

0.61

عالية

3

� 158أتيح للأطفال الفر�صة للتعبري عن �أنف�سهم

4.66

0.55

عالية

5

� 158أتدرج يف تناول اخلربات التعليمية

4.65

0.66

عالية

14

� 160أ�شجع الأطفال على الإتيان بجديد

4.64

0.55

عالية

12

 160احر�ص على �إثارة التفكري من خالل الأ�سئلة يف عر�ض اخلربات

4.62

0.60

عالية

16

� 160أنتقل يف عر�ض املادة العلمية ح�سب الأهداف الواردة يف اخلطة

4.58

0.66

عالية

7

� 157أ�ستخدم �أمثلة من بيئة الأطفال املحلية

4.55

0.65

عالية

10

� 160أ�ستخدم لغة عربية �سليمة

4.54

0.57

عالية

الرقم العدد

الفقرة

25

تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
املتعلقة بتعليم طفل الروضة

د .محمد أحمد مومني  /أ .د .ابراهيم املومني
د .سهير جرادات  /د .أروى عبد املنعم الرفاعي

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

4

� 158أحر�ص على تقدمي خربات ح�سية للأطفال

4.44

0.69

عالية

11

� 159أنفذ الكثري من اال�سرتاتيجيات �أثناء اخلربة التعليمية الواحدة

4.41

0.63

عالية

8

� 160أهتم بالأفكار التي يجلبها الأطفال معهم �إىل ال�صف

4.29

0.77

عالية

الرقم العدد

الفقرة

يتبني من اجلدول (� )6أن جميع فقرات املجال الثالث (الأ�ساليب والإجراءات) عالية
ن�سبياً.وقد كانت الفقرات الأعلى ملتو�سطات املعلمات هي :الثالثة ع�رش (�أنادي الأطفال
ب�أ�سمائهم عندما تدعو احلاجة) (الأعلى) يليها التا�سعة (�أحر�ص على ت�صحيح املفاهيم
اخلاطئة عند الأطفال)  ،بينما كانت الأقل الثامنة (�أهتم بالأفكار التي يجلبها الأطفال معهم
�إىل ال�صف واعتربها �أ�سا�س لعملية التعلم) يليها احلادية ع�رش (�أنفذ الكثري من ا�سرتاتيجيات
التعلم والتعليم يف �أثناء اخلربة التعليمية الواحدة) .
وملعرفة ت�صورات املعلمات الفرعية يف جمال الو�سائل والأن�شطة� ،أخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات اال�ستبانة املتعلقة مبجال الو�سائل والأن�شطة كما
هو مبني يف اجلدول (. )7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات في مجال الوسائل واألنشطة

الفقرة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

4.76

0.47

عالية

0.50

عالية
عالية

الرقم

العدد

4

160

�أراعي �رشوط ال�سالمة العامة يف ممار�سة الأن�شطة املختلفة

9

160

�أراعي الفروق الفردية بني الأطفال يف تنفيذهم للأن�شطة

4.76

10

160

�أعطي فر�ص ًا مت�ساوية لكل طفل للم�شاركة داخل ال�صف

4.75

0.49

3

160

�أ�ستخدم و�سائل �إي�ضاح منا�سبة كال�صور واملج�سمات والأ�شكال

4.73

0.54

عالية

11

160

�أحر�ص على تبديل الأدوار للطلبة �أثناء تنفيذ الأن�شطة

4.69

0.52

عالية

5

159

�أراعي ميول الأطفال ورغباتهم �أثناء القيام بالن�شاط

4.60

0.62

عالية

12

160

�أهتم بخربات الأطفال ال�سابقة يف تنفيذ الأن�شطة

4.56

0.62

عالية

7

160

�أ�ستخدم و�سائل من بيئة الأطفال املحلية

4.54

0.64

عالية

1

160

�أقدم �أن�شطة اثرائية متنوعة

4.47

0.69

عالية
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الفقرة

 -حزيران

2016

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

4.38

0.78

عالية

0.73

عالية

0.68

عالية

الرقم

العدد

6

160

�أ�رشك الأطفال بزيارات ميدانية لأماكن خمتلفة

2

159

�أقدم �أن�شطة عالجية متنوعة كلما دعت احلاجة

4.36

8

160

�أ�ستخدم التكنولوجيا مادامت متوفرة

4.36

يتبني من اجلدول (� )7أن جميع فقرات املجال الرابع (الو�سائل والأن�شطة) عالية
ن�سبي ًا حيث كانت جميع متو�سطاتها �أعلى من ( )4وقد كانت الفقرة الرابعة (�أراعي
�رشوط ال�سالمة العامة يف ممار�سة الأن�شطة املختلفة) والتا�سعة (�أراعي الفروق الفردية
بني الأطفال يف تنفيذهم للأن�شطة) الأعلى وبنف�س امل�ستوى.بينما كانت �أقل فقرتني
هما :الثامنة (�أ�ستخدم التكنولوجيا مادامت متوفرة) يليها الثانية (�أقدم �أن�شطة عالجية
متنوعة كلما دعت احلاجة) .
وملعرفة ت�صورات املعلمات الفرعية يف جمال التقومي� ،أخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات اال�ستبانة املتعلقة ملجال التقومي كما هو مبني
يف اجلدول (. )8
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التقويم

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

6

� 160أ�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة

4.68

0.54

عالية

1

� 160أ�ستخدم �أ�ساليب تقومي مت�سقة مع طريقة التدري�س

4.64

0.61

عالية

5

� 159أركز على تقومي الأهداف ال�سلوكية اخلا�صة باخلربة التعليمية

4.57

0.60

عالية

10

� 160أ�ستخدم نتائج يف حت�سني التدري�س

4.56

0.68

عالية

11

� 160أركز على التقومي القائم على �أداء الطفل

4.53

0.65

عالية

7

� 159أحر�ص على توجيه �أ�سئلة تعك�س م�ستويات عقلية متنوعة

4.52

0.65

عالية

8

�أحر�ص على �أن يكون الطفل نف�سه احللقة الأوىل يف ت�صويب
160
الأخطاء التي يقع فيها ثم �أحد زمالئه وبعدها املعلمة

4.51

0.67

عالية

9

� 160أقدم التغذية الراجعة ك�إجراء تقوميي

4.46

0.70

عالية

3

� 160أمار�س التقومي البنائي �أثناء تنفيذ اخلربة

4.42

0.67

عالية

الرقم العدد

الفقرة
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تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
املتعلقة بتعليم طفل الروضة

د .محمد أحمد مومني  /أ .د .ابراهيم املومني
د .سهير جرادات  /د .أروى عبد املنعم الرفاعي

املتو�سط

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

2

� 160أ�ستخدم التقومي القبلي للت�أكد من خربات الأطفال ال�سابقة

4.33

0.70

عالية

4

� 160أترك للأطفال جما ًال لتقومي �أدائهم التعليمي

4.23

0.85

عالية

الفقرة

الرقم العدد

يتبني من اجلدول (� )8أن جميع فقرات املجال اخلام�س (التقومي) عالية ،وقد
كانت الفقرة ال�ساد�سة (�أ�ستخدم �أدوات تقومي متنوعة) (الأعلى) ويليها الأوىل (�أ�ستخدم
�أ�ساليب تقومي مت�سقة مع طريقة التدري�س) .بينما كانت الفقرة الرابعة (�أترك للأطفال
جما ًال لتقومي �أدائهم التعليمي) (الأقل) .وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام التقومي
القبلي كان �أقل ا�ستخدام ًا وميكن �أن يعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل �إعداد املعلمات قبل اخلدمة،
وعدم الرتكيز على م�ساقات القيا�س والتقومي ،واحلاجة املا�سة �إىل �إعداد برامج تدريبية
للمعلمات يف �أثناء اخلدمة.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين»هل تختلف ت�صورات معلمات

ريا�ض الأطفال تبعاً ملتغريات �سنوات اخلربة وامل�شاركة يف الدورات
التدريبية ،وامل�ؤهل العلمي؟»

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال.مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية وا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي وملعرفة �أثر متغري �سنوات اخلربة� ،أخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية كما هو مبني يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

املجاالت

التخطيط

التهيئة للدر�س

املتو�سط

االنحراف املعياري

�سنوات اخلربة
�أقل من � 5سنوات

4.60

0.42

� 9 - 5سنوات

4.63

0.40

� 10سنوات ف�أكرث

4.68

0.34

الدرجة الكلية

4.65

0.37

�أقل من � 5سنوات

4.50

0.41

� 9 - 5سنوات

4.27

0.61

� 10سنوات ف�أكرث

4.44

0.52

الدرجة الكلية

4.40

0.54
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�سنوات اخلربة

املجاالت

الأ�ساليب والإجراءات

الو�سائل والأن�شطة

التقومي

الدرجة الكلية

�أقل من � 5سنوات
� 9 - 5سنوات
� 10سنوات ف�أكرث
الدرجة الكلية
�أقل من � 5سنوات
� 9 - 5سنوات
� 10سنوات ف�أكرث
الدرجة الكلية
�أقل من � 5سنوات
� 9 - 5سنوات
� 10سنوات ف�أكرث
الدرجة الكلية
�أقل من � 5سنوات
� 9 - 5سنوات
� 10سنوات ف�أكرث
الدرجة الكلية

 -حزيران

املتو�سط

االنحراف املعياري

4.56

0.32

4.54

0.37

4.69

0.30

4.62

0.33

4.57

0.38

4.50

0.37

4.63

0.34

4.58

0.36

4.60

0.42

4.37

0.52

4.53

0.44

4.49

0.47

4.57

0.29

4.48

0.35

4.62

0.32

4.57

0.33

2016

يالحظ من خالل اجلدول �أعاله (� )9أن هناك فروق ًا ظاهري ًة يف املتو�سطات احل�سابية
بني �أفراد الدرا�سة باختالف �سنوات اخلربة بينهم ,وملعرفة فيما �إذا كان هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية (� )α=0.05أجري حتليل التباين الأحادي ) (On- Way ANOVAكما هو
مبني يف اجلدول (. )10
الجدول ()10
نتائج تحليل التباين األحادي ( )On- Way ANOVAلعالمات المعلمات في المجاالت المختلفة
على المقياس حسب سنوات الخبرة

املجاالت
التخطيط

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

املتو�سط

ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

0.18

2

0.09

0.65

0.523

داخل املجموعات

21.51

157

0.14

21.68

159

جمال املقارنة

املجموع
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املجاالت

الأ�ساليب والإجراءات

الو�سائل والأن�شطة

التقومي

الدرجة الكلية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

املتو�سط

ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

1.141

2

0.57

2.00

0.139

داخل املجموعات

44.78

157

0.29

املجموع

45.92

159

بني املجموعات

0.84

2

0.42

داخل املجموعات

16.62

157

0.11

املجموع

17.46

159

بني املجموعات

0.57

2

0.29

داخل املجموعات

20.01

157

0.13

املجموع

20.58

159

بني املجموعات

1.19

2

0.60

داخل املجموعات

33.95

157

0.22

املجموع

35.14

159

بني املجموعات

0.586

2

0.29

داخل املجموعات

16.51

157

0.11

17.10

159

جمال املقارنة

التهيئة للدر�س

د .محمد أحمد مومني  /أ .د .ابراهيم املومني
د .سهير جرادات  /د .أروى عبد املنعم الرفاعي

املجموع

3.95

2.23

2.76

2.75

0.021

0.111

0.066

0.065

يتبني من اجلدول (� )10أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف جمال
الأ�ساليب والإجراءات ومل يظهر هناك فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف باقي
املجاالت وهى جمال (التخطيط ،التهيئة للدر�س ،الو�سائل والأن�شطة ،والتقومي) .وملعرفة
ل�صالح �أي م�ستوى من م�ستويات اخلربة هذه الفروق� ،أجري اختبار توكي للمقارنات
البعدية كما هو مبني يف اجلدول (. )10يبني اجلدول ( )11نتائج اختبار توكي للمقارنات
البعدية ملتغري �سنوات اخلربة.
الجدول ()11
نتائج اختبار توكي  Tukeyللمقارنات البعدية لمتغير سنوات الخبرة

املجاالت
التخطيط

�سنوات اخلربة
�أقل من � 5سنوات
� 9 - 5سنوات

م�ستوى الداللة (� 9 - 5سنوات)

م�ستوى الداللة (� 10سنوات ف�أكرث)

0.999

0.062
0.053

30

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

�سنوات اخلربة

املجاالت

م�ستوى الداللة (� 9 - 5سنوات)

م�ستوى الداللة (� 10سنوات ف�أكرث)

1.00

0.387

�أقل من � 5سنوات

التهيئة للدر�س

� 9 - 5سنوات

الأ�ساليب والإجراءات

0.389

�أقل من � 5سنوات

0.82

0.017

� 9 - 5سنوات

0.070

�أقل من � 5سنوات

الو�سائل والأن�شطة

0.289

0.678

� 9 - 5سنوات

0.058

�أقل من � 5سنوات

التقومي

0.153

0.769

� 9 - 5سنوات

0.034

�أقل من � 5سنوات

الدرجة الكلية

 -حزيران

2016

0.043

0.97

� 9 - 5سنوات

0.023

يتبني من اجلدول (� )11أن هناك فرق ًا ذا داللة �إح�صائية بني �سنوات اخلربة الأقل
من (� )5سنوات واخلربة الأكرث من (� )10سنوات يف جمال الأ�ساليب والأن�شطة.وكان هذا
الفرق ل�صالح املعلمات من فئة اخلربة الأكرث من (� )10سنوات.وملعرفة �أثر متغري الدورات
التدريبية� ،أخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لنتائج املعلمات كما هو
مبني يف اجلدول (. )12
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات المعلمات
تبعاً لمتغير المشاركة في الدورات التدريبية

املجاالت

التخطيط

املتو�سط

االنحراف املعياري

�سنوات اخلربة
مل �أ�شارك

4.65

0.25

 3 - 1دورات

4.63

0.49

�أكرث من  3دورات

4.85

0.25

4.65

0.37

مل �أ�شارك

4.27

0.49

 3 - 1دورات

4.37

0.55

�أكرث من  3دورات

4.73

0.36

4.40

0.54

الدرجة الكلية

التهيئة للدر�س

الدرجة الكلية
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املجاالت

الأ�ساليب والإجراءات

�سنوات اخلربة

املتو�سط

االنحراف املعياري

مل �أ�شارك

4.59

0.25

 3 - 1دورات

4.59

0.35

�أكرث من  3دورات

4.88

0.15

4.62

0.33

مل �أ�شارك

4.61

0.28

 3 - 1دورات

4.54

0.37

�أكرث من  3دورات

4.82

0.26

4.58

0.36

مل �أ�شارك

4.57

0.49

 3 - 1دورات

4.45

0.48

�أكرث من  3دورات

4.72

0.49

4.49

0.37

مل �أ�شارك

4.57

0.47

 3 - 1دورات

4.54

0.34

�أكرث من  3دورات

4.81

0.18

4.57

0.33

الدرجة الكلية

الو�سائل والأن�شطة

الدرجة الكلية

التقومي

الدرجة الكلية

الدرجة الكلية

د .محمد أحمد مومني  /أ .د .ابراهيم املومني
د .سهير جرادات  /د .أروى عبد املنعم الرفاعي

الدرجة الكلية

تبني النتائج الواردة يف اجلدول (� )12أن هناك فروق ًا ظاهري ًة يف املتو�سطات
احل�سابية بني �أفراد الدرا�سة باختالف عدد الدورات التدريبية ،وملعرفة فيما �إذا كان
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية (� )α=0.05أجري حتليل التباين الأحادي كما هو
مبني يف اجلدول (. )13
الجدول ()13
نتائج تحليل التباين األحادي في المجاالت المختلفة تبعاً للدورات التدريبية

املجاالت
التخطيط

جمال املقارنة
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

املتو�سط

ف

م�ستوى الداللة

0.67

2

0.34

2.52

0.084

21.10

157

0.13

21.68

159
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جمموع
املربعات

درجات
احلرية

املتو�سط

ف

م�ستوى الداللة

بني املجموعات

2.07

2

1.03

3.70

0.027

داخل املجموعات

43.85

157

0.28

45.92

159

بني املجموعات

1.15

2

0.58

داخل املجموعات

16.31

157

0.10

17.46

159

بني املجموعات

1.08

2

0.54

داخل املجموعات

19.50

157

0.12

20.58

159

بني املجموعات

1.12

2

0.56

داخل املجموعات

34.02

157

0.22

35.14

159

بني املجموعات

1.06

2

0.53

داخل املجموعات

16.04

157

0.10

17.10

159

املجاالت
التهيئة للدر�س

جمال املقارنة

املجموع
الأ�ساليب
والإجراءات

املجموع

الو�سائل
والأن�شطة

املجموع

التقومي

املجموع
الدرجة الكلية

 -حزيران

2016

املجموع

5.55

4.35

2.58

5.18

0.005

0.015

0.079

0.007

يتبني من اجلدول (� )13أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف
بع�ض املجاالت وهى :جمال التهيئة للدر�س ،الأ�ساليب والإجراءات ،الو�سائل والأن�شطة
والتقومي بني املعلمات تعزى الختالف عدد الدورات التدريبية 0وملعرفة ل�صالح �أي
عدد من الدورات التدريبية هذه الفروق� ،أجري اختبار توكي للمقارنات البعدية كما
هو مبني يف اجلدول (. )14
الجدول ()14
نتائج اختبار توكي  Tukeyللمقارنات البعدية لمتغير المشاركة في دورات تدريبية

املجاالت
الأ�ساليب والأن�شطة

الدورات

م�ستوى الداللة ( 3 - 1دورات)

م�ستوى الداللة (�أكرث من  3دورات)

مل �أ�شارك

0.960

0.209

 3 - 1دورات

0.026
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يتبني من اجلدول (� )14أن هناك فرق ًا ذا داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف جمال
الأ�ساليب والإجراءات بني امل�شاركة يف �أكرث من ( )3دورات وامل�شاركة يف �أقل من ()3
دورات ل�صالح امل�شاركة يف �أكرث من ( )3دورات.

مناقشة النتائج:
◄◄�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول “ما ت�صورات معلمات ريا�ض
الأطفال لدرجة ممار�ستهن للمهارات التدري�سية الالزمة لتعليم طفل الرو�ضة؟”
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن متو�سطات عالمات املعلمات لت�صوراتهن ملمار�ساتهن
التدري�سية بعامة كانت عالية ن�سبياً.وكان جمال التخطيط (الأعلى) ويليه جمال الأ�ساليب
والإجراءات ثم جمال الو�سائل والأن�شطة.قد كان جمال التقومي و جمال التهيئة للدر�س
(الأقل) تقديراً لدى املعلمات.وهذه النتيجة اختلفت مع درا�سة �أبو حرب ( )2005التي
�أظهرت نتائجها �ضعف املعلمات يف الكفايات التدري�سية.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة الهويل وجوهر والقالف ( ،)2007حيث �أظهرت
نتائجها �أن كفايات التخطيط الأهم كانت الكفايات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة فيما
يتعلق باحللقة التعليمية.وقد يعزى ح�صول جمال التخطيط على �أعلى تقدير بني املجاالت
الأخرى �إىل االهتمام الكبري من قبل وزارة الرتبية والتعليم وامل�رشفني ومديري املدار�س
على �إعداد مذكرات التح�ضري ،ومتابعة اخلطط اليومية ،وتتمثل �أهمية التخطيط للتدري�س
يف كونه يجنب املعلم الع�شوائية يف العمل ،ويتيح له الفر�صة للتفكري امل�سبق بالأهداف
التعليمية وحتديدها وتو�ضيحها والتوزيع امل�سبق للوقت املخ�ص�ص على الأن�شطة التعليمية
والتقوميية كما �أن هذه املهارة تع ّد من الأ�سا�سيات والبديهيات بالن�سبة للمعلمات حيث �إن
التح�ضري ي�سهم �إيجابي ًا يف �سري العملية التدري�سية ،ومتكني املعلمات من عر�ض الدرو�س
و�رشحها ب�شكل جيد ،كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن معظم ريا�ض الأطفال يف الأردن تتبع القطاع
اخلا�ص حيث تكون الرقابة �أكثف على املعلمات من قبل الإدارة ومالكي املدار�س.
كما �أظهرت النتائج �أن جميع فقرات املجال الأول (التخطيط) عالية ن�سبي ًا حيث
كانت جميع املتو�سطات �أعلى من ( )4وكانت الفقرة الثانية (�أنوع يف جماالت الأهداف
ال�سلوكية (عقلية ،مهارية ،وجدانية( )... ،الأعلى) ويليها اخلام�سة (�أختار الأ�ساليب املنا�سبة
لتنفيذ الأهداف) .بينما كانت الفقرة الأقل هي الرابعة (�أركز على الأهداف الوجدانية لتعلم
الأطفال) يليها ال�سابعة (�أقرتح �أن�شطة منا�سبة لتنفيذ الأهداف) .
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وميكن �أن يف�رس ح�صول الفقرة الرابعة يف هذا املجال وهي “ �أركز على الأهداف
الوجدانية لتعلم الأطفال” على �أقل تقدير من قبل املعلمات �أن �صياغة الأهداف الوجدانية
هي الأ�صعب من حيث ال�صياغة والتقومي والرتكيز عليها وعلى حتقيقها يف �أثناء العملية
التعليمية؛ وذلك لعدم ات�سام خمرجات هذا املجال بال�صدق والثبات ،وعدم وجود تعريفات
�إجرائية ملكونات هذا املجال ،و احلاجة �إىل وقت طويل لتحقيق الأهداف يف هذا املجال؛
مما يدفع املعلمات �إىل جتاهلها وعدم الرتكيز عليها.ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد اخلليفة ()2010
�أن الأهداف الوجدانية حتتاج اىل وقت طويل ن�سبي ًا لتحقيقها ،و�أنها �صعبة القيا�س
والتقومي الت�صالها مبيول املتعلمني واجتاهاتهم وقيمهم؛ مما يدفع املعلمني �إىل �إهمالها
يف ممار�ساتهم الرتبوية مع املتعلمني.
وبينت النتائج �أن جميع فقرات املجال الثاين (التهيئة للدر�س) عالية �أي�ض ًا حيث كانت
جميع املتو�سطات �أعلى من (. )4وكانت الفقرة الأوىل (�أعر�ض �صوراً ذات عالقة مبو�ضوع
الدر�س كتهيئة للدر�س) (الأعلى) يليها الثانية (�أ�ستخدم �أ�سلوب طرح الأ�سئلة ك�أ�سلوب من
�أ�ساليب التهيئة)  ،بينما كانت الأقل هي اخلام�سة (�أم ِّثل مواقف حياتيه خمتلفة) يليها
الرابعة (�أ�ستخدم الأنا�شيد لتهيئة الأطفال للدر�س) .
وميكن �أن يف�رس تركيز املعلمات على ا�ستخدام ال�صور ك�إ�سرتاتيجية للتهيئة
للتدري�س من خالل اخلربة امليدانية للباحثني ،حيث �إنهم وجدوا �أن عر�ض ال�صور من �أكرث
اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف التهيئة للدرو�س اليومية يف ريا�ض الأطفال يف الأردن,
ورمبا يعود ذلك �إىل �أن ال�صور والبطاقات التعليمية وبخا�صة امللونة �أكرث جاذبية للأطفال
ومتوفرة يف غالبية ريا�ض الأطفال؛ لذلك كان الرتكيز عليها من قبل املعلمات يف التقدمي
للح�ص�ص املختلفة.
وميكن �أن يف�رس ح�صول الفقرة اخلام�سة على �أقل تقدير والتي ت�شري �إىل قلة ا�ستخدام
املعلمات لأ�سلوب التمثيل يف �أثناء العملية التعليمية يف ريا�ض الأطفال �إىل �ضعف الرتكيز
على ا�ستخدام امل�رسح والتمثيل ك�إ�سرتاتيجية تدري�سية يف ريا�ض الأطفال يف برامج �إعداد
معلمي ريا�ض الأطفال يف اجلامعات وكليات املجامع الأردنية ,وعلى �سبيل املثال هناك
م�ساق واحد فقط يف برنامج تربية الطفل يف جامعة الريموك يركز على ا�ستخدام امل�رسح
والتمثيل يف ريا�ض الأطفال ،وبالتايل قد ال يكون كافي ًا لتدريب املعلمات ال�ستخدام هذه
الإ�سرتاتيجية املهمة يف التدري�س.
وفيما يتعلق بفقرات املجال الثالث (الأ�ساليب والإجراءات) �أظهرت النتائج �أن جميع
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الفقرات جاءت عالية ن�سبي ًا حيث كانت جميع املتو�سطات �أعلى من (. )4وقد كانت الفقرات
الأعلى ملتو�سطات املعلمات هي :الثالثة ع�رش (�أنادي الأطفال ب�أ�سمائهم عندما تدعو
احلاجة) (الأعلى) يليها التا�سعة (�أحر�ص على ت�صحيح املفاهيم اخلاطئة عند الأطفال) ،
بينما كانت الأقل الثامنة (�أهتم بالأفكار التي يجلبها الأطفال معهم �إىل ال�صف واعتربها
�أ�سا�س لعملية التعلم) يليها احلادية ع�رش (�أنفذ الكثري من ا�سرتاتيجيات التعلم والتعليم يف
�أثناء اخلربة التعليمية الواحدة) .
وهذه النتيجة ت�شري �إىل �ضعف اهتمام املعلمات بخربات الأطفال وتطويرها
واال�ستفادة منها يف تدري�سهم واالنطالق من خاللها �إىل تعليمهم مفاهيم جديدة.و�أي�ض ًا
ميكن �أن يعزى ذلك �إىل �ضعف التدريب قبل اخلدمة وبعد اخلدمة ،حيث جتدر الإ�شارة
�إىل عدم وجود برامج لتدريب معلمي ريا�ض الأطفال يف الأردن من قبل وزارة الرتبية
والتعليم وذلك لأن هذه املرحلة ما زالت خارج نطاق وزارة الرتبية والتعليم وغري متوفرة
يف جميع املدار�س التابعة للوزارة ،ولذلك ما زال اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف هذه
املرحلة متوا�ضعاً.
�أما نتائج املجال الرابع (الو�سائل والأن�شطة) فكانت جميع الفقرات عالية ن�سبي ًا حيث
كانت جميع متو�سطاتها �أعلى من ( )4وقد كانت الفقرة الرابعة (�أراعي �رشوط ال�سالمة
العامة يف ممار�سة الأن�شطة املختلفة) والتا�سعة (�أراعي الفروق الفردية بني الأطفال يف
تنفيذهم للأن�شطة) الأعلى وبنف�س امل�ستوى.بينما كانت �أقل فقرتني هما :الثامنة (�أ�ستخدم
التكنولوجيا مادامت متوفرة) يليها الثانية (�أقدم �أن�شطة عالجية متنوعة كلما دعت احلاجة)
.وجاءت هذه النتيجة من�سجمة مع نتائج درا�سة الطوي�سي ( )2014والتي بينت �أن جمال
التطوير الذاتي وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الأقل ممار�سة لدى املعلمني.
وميكن �أن يف�رس عدم ا�ستخدام املعلمات لتكنولوجيا التعليم يف التدري�س ،وعدم
اهتمامهن بتقدمي �أن�شطة عالجية متنوعة للطلبة هو �أن غالبية معلمات ريا�ض الأطفال يف
الأردن من حملة دبلوم كليات املجتمع ومن غري املتخ�ص�صات يف تربية الطفل وبالتايل
لي�س لديهن القرة على التخطيط والتنفيذ للأن�شطة العالجية للأطفال ،كما �أن غالبية ريا�ض
الأطفال تفتقر �إىل الو�سائل العلمية والتكنولوجية التعليمية.
و�أخرياً املجال اخلام�س (التقومي)  ،حيث كانت جميع الفقرات عالية ن�سبي ًا حيث
كانت جميع متو�سطاتها �أعلى من ( )4وقد كانت الفقرة ال�ساد�سة (�أ�ستخدم �أدوات تقومي
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متنوعة) (الأعلى) ويليها الأوىل (�أ�ستخدم �أ�ساليب تقومي مت�سقة مع طريقة التدري�س) .بينما
كانت الفقرة الرابعة (�أترك للأطفال جما ًال لتقومي �أدائهم التعليمي) (الأقل)  ،والفقرة الثانية
(�أ�ستخدم التقومي القبلي للت�أكد من خربات الأطفال ال�سابقة) .وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن
ا�ستخدام التقومي القبلي كان �أقل ا�ستخدام ًا وميكن �أن يعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل �إعداد املعلمات
قبل اخلدمة وعدم الرتكيز على م�ساقات القيا�س والتقومي واحلاجة املا�سة �إىل �إعداد برامج
تدريبية للمعلمات يف �أثناء اخلدمة.

◄◄ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ”هل تختلف ت�صورات
معلمات ريا�ض الأطفال تبعاً ملتغريات �سنوات اخلربة وامل�شاركة يف الدورات
التدريبية ،وامل�ؤهل العلمي؟”
�أ�شارت النتائج �إىل �أن هناك فرق ًا ذا داللة �إح�صائية بني �سنوات اخلربة الأقل من ()5
�سنوات واخلربة الأكرث من (� )10سنوات يف جمال الأ�ساليب والأن�شطة ،كما بينت النتائج �أن
هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ( )α=0.05يف جمال الأ�ساليب والإجراءات بني امل�شاركة
يف �أكرث من ( )3دورات وامل�شاركة يف �أقل من ( )3دورات ل�صالح امل�شاركة يف �أكرث من ()3
دورات.وكان هذا الفرق ل�صالح املعلمات من فئة اخلربة الأكرث من (� )10سنوات.واتفقت
مع درا�سة الطوي�سي ( )2014والتي �أظهرت وجود �أثر دال للخربة على املهارات التدري�سية
للمعلمني.واختلفت مع نتائج درا�سة العريقي ( )2009التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف �أهمية الكفايات التعليمية الأ�سا�سية وممار�ستها من وجهة نظر
املربيات تعزى ل�سنوات اخلربة ،واختلفت �أي�ض ًا مع نتائج درا�سة اخلالدي ( )2013والتي
بينت عدم وجود �أثر دال �إح�صائي ًا للخربة يف املهارات التدري�سية للمعلمني.
وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن اخلربة التدري�سية تعد جما ًال مهم ًا ال يقل �أهمية
عن اجلانب النظري (الدرا�سة) يف تطوير الكفايات التدري�سية للمعلمات وزيادة خرباتهن يف
اختيار الأن�شطة التعليمية وت�صميمها وتنفيذها ،لذلك ح�صلت املعلمات من ذوات اخلربة
الطويلة على متو�سط �أعلى من نظرياتهن من ذوات اخلربة القليلة.كما ميكن �أن تعزى هذه
الفروق �إىل امل�شاركة يف الور�ش والتدريبات التي تعقد للمعلمات يف �أثناء اخلدمة ،حيث �إن
زيادة اخلربة التعليمية يتبعها زيادة الفر�ص يف االلتحاق يف الور�ش ،مما يزيد من معرفة
املعلمات وكفايتهن يف اختيار الأن�شطة وتنفيذها وت�صميمها.
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التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي الباحثون مبا ي�أتي:
1 .1عقد دورات تدريبية ملعلمات ريا�ض الأطفال تركز على طرق و�أ�ساليب التقومي
احلديثة لطفل الرو�ضة.
2 .2زيادة االهتمام بربامج تدريب معلمات ريا�ض الأطفال قبل اخلدمة وت�ضمني
برامج �إعداد معلمات ريا�ض الأطفال على م�ستوى البكالوريو�س يف اجلامعات الأردنية
درا�سة وممار�سة الكفايات واملهارات التدري�سية الالزمة ملعلمة ريا�ض الأطفال.
3 .3زيادة الإ�رشاف والرقابة من قبل وزارة الرتبية وت�أهيل املعلمات ورفع درجة
الت�أهيل يف جمال التقومي والتدري�س و�إ�ضافة حوافز مالية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
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1111ال�شيباين ،حلمي . )2006( .تقومي الكفاءات الأدائية ملربيات ريا�ض الأطفال الأهلية
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1515الكر�ش ،حممد ( . )1990بع�ض الكفايات التعليمية املتطلبة ملعلمات ريا�ض الأطفال،
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1616حما�سي�س� ،سامي . )2010( .املعلم يف ريا�ض الأطفال يف الأردن ت�أهيله ومعايري
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1717نوافله ،حممد واليماين ،نها . )2014( .درجة ممار�سة معلمي العلوم للكفايات
الأدائية يف التدري�س ومل�س�ؤولياتهم نحو �أنف�سهم والطلبة واملجتمع من وجهة نظر
م�رشيف العلوم ومعلميها الأوائل يف �سلطنة عمان .اربد للبحوث والدرا�سات17 ،
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1.

41

تصورات معلمات رياض األطفال ملمارساتهن للمهارات التدريسية
املتعلقة بتعليم طفل الروضة

42

د .محمد أحمد مومني  /أ .د .ابراهيم املومني
د .سهير جرادات  /د .أروى عبد املنعم الرفاعي

االضطرابات السيكوباتية واإلجرام

أ .ميهوب يوسف

تاريخ التسليم2014 /3 /31 :م ،تاريخ القبول2014 /11 /10 :م.
باحث دكتوراه /كلية الحقوق والعلوم السياسية /جامعة عبد الحميد ابن باديس /الجزائر.
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االضطرابات السيكوباتية واإلجرام

أ .ميهوب يوسف

ملخص:
تعد ال�شخ�صية الإجرامية ال�سيكوباتية من ال�شخ�صيات املعقدة التي حاول عدد من
الباحثني والأطباء النف�سيني والعقليني فهم ماهيتها ،فهي تع ّد من الدرا�سات احلديثة التي
جلبت اهتمام الباحثني من �أجل التعمق فيها �أكرث ومعرفة ميولها الإجرامية ،واملجرم
ال�سيكوباتي يعرف ب�أنه ذلك املجرم غري الطبيعي الذي يرتكب �سلوكيات غري طبيعية وهو
يعي بذلك ،ولكن تبدو بالن�سبة �إليه �أموراً طبيعية البد منها فهو يتميز بطابع خا�ص عن
املجرمني العاديني ،بحيث قد يرتكب عدة جرائم خمتلفة لي�ست حمددة دون �شعوره ب�أي
�ضمري �أو �شفقة.
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Psychopathic Personality and Criminality

Abstract:
Researchers such as psychiatrists tried to understand and study persons
of psychopathic anomalies and criminality. This area of specialization is
considered to modern. Specialists tried to study in depth this phenomenon
and to collect more knowledge of the criminal tendencies and to know the
source of such criminal behavior anomalies. This person is aware that he is
committing a crime but without any sense of compassion. He looks toward his
crimes to be normal.
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االضطرابات السيكوباتية واإلجرام

أ .ميهوب يوسف

مقدمة:
ي�شكل الإجرام ظاهرة اجتماعية خطرية لكونه يهدد الكيان الب�رشي يف �أمنه وا�ستقراره
لذلك جند �أن علماء النف�س واالجتماع وفقهاء القانون يولون هذه الظاهرة اهتماما كبريا
من حيث البحث والدرا�سة (� )1سواء �أكان بالن�سبة للجرمية �أم املجرم ،وكما نعلم �أن
املجرمني ينق�سمون �إىل �أ�صناف وفئات معينة ولعل �أهم �صنف جذب الباحثني والعلماء
�صنف املجرمني ال�سيكوباتيني حيث ال يظهر على ال�شخ�ص ال�سيكوباتي اال�ضطراب العقلي
�أو غري ذلك ب�شكل جلي ،بل يبدو عليه مالمح الذكاء والدهاء للوهلة الأوىل ولهذا كان من
ال�صعب �إدراجه وحتديده يف �أي فئة من هذه الفئات حتديدا حمكما ،وهذا ماجعله ميتلك
ميزات وخ�صائ�ص متيزه عن الأمناط الأخرى من املجرمني ال�شواذ.
�إن مو�ضوع ال�سيكوباتية ودرا�سة الأ�شخا�ص امل�صابني بها ،يعد ظاهرة ت�سود املجتمع
اليوم ونذيرا خطريا ،ال ينبغي جتاهله �أو الإقالل من �ش�أنه� ،إذ �أنه ما يواجهه الفرد من �إحباط
قد يقلب طاقاته العدوانية �إىل الأفراد واجلماعات ،مما يهدد كيان املجتمع بخطر التمزق
االجتماعي ،نظرا �إىل الأ�ساليب التي ي�ستخدمها الأفراد ذوو ال�شخ�صية ال�سيكوباتية( )2وقد
و�صف "فيليب بينيل  Philippe Pinel" (1745- 1826طبيب فرن�سي متخ�ص�ص يف �أمرا�ض
العقل) هذا ال�سلوك ب�أنه حالة غري م�ألوفة ال ميكن و�صفها حتت �أي فئة ت�شخي�صية
من اال�ضطرابات النف�سية والعقلية املعروفة ،ويف عام  1981قدم "روبرت كو�ش
 "Robert Koch (1843- 1910طبيب �أملاين وباحث يف جمال البكترييا) م�صطلح االنحطاط
ال�سيكوباتي و�أ�صبح �شائعا خالل الن�صف الثاين من القرن الع�رشين .وا�ستقر هذا امل�صطلح
�أي�ضا على ا�ضطراب ال�شخ�صية امل�ضادة للمجتمع ( .)3وي�سميها بع�ضهم باال�ضطرابات
ال�سيكوباتية �أو ال�سو�سيوباتية (.)4
ومن �أجل تو�ضيح هذه الدرا�سة ونظرا خل�صو�صيتها علينا �أن نبني مفهوم ال�سيكوباتية
وداللتها ومن ثم يجب علينا تو�ضيح مالمح التمييز ما بني ال�شخ�ص ال�سيكوباتي واجلانح
العادي من خالل �إبراز الفرق والتعرف �أكرث على هذه ال�شخ�صية ،و للتعمق يف هذه الدرا�سة
�سنتطرق �إىل حتليل �شخ�صية املجرم ال�سيكوباتي الذي يتميز مبالمح خا�صة متيزه عن
املجـرمني الآخرين ،وكذا درا�سة نف�سيته املعقدة التي حاول الكـثريون فهمها.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل التعرف على اال�ضطرابات ال�سيكوباتية كمفهوم حديث ظهر يف
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�أواخر القرن الع�رشين ،ومن ثم التعمق �أكرث يف �شخ�صية املجرم ال�سيكوباتي بتحليل نف�سيته
املعقدة ،و�إظهار املالمح الأ�سا�سية التي يتميز بها عن املجرم بال�صدفة ،ومعرفة ال�سبل
الناجعة لل�سيطرة على هذا النوع من املجرمني ،وكذا تبيان امل�س�ؤولية اجلزائية الناجمة عن
ارتكابهم جلرائم خمتلفة تت�سم يف كثري من الأحيان بالعنف والالمباالة.
�أما ت�سا�ؤالتها فهي� :إن هذه الدرا�سة ت�سعى �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية التي
يحاول الأكادمييون واملتخ�ص�صون يف جمال القانون ،وعلم النف�س اجلنائي تف�سريها،

وتتمحور ت�سا�ؤالت هذه الدرا�سة على ما ي�أتي:

● ●ما املق�صود باال�ضطرابات ال�سيكوباتية؟ وما مدى ارتباطها بالإجرام؟
● ●ما هي املالمح الأ�سا�سية التي يتميز بها املجرم ال�سيكوباتي؟
● ●هل هناك م�س�ؤولية جزائية تقع على املجرم ال�سيكوباتي يف حالة ارتكابه جلرمية؟
�أو �أنه جمرد جمرم م�صاب باجلنون؟

أهمية الدراسة:
للدرا�سة �أهمية علمية وعملية ،تتجلى الأهمية العلمية يف تقدمي درا�سة مف�صلة
عن اال�ضطرابات ال�سيكوباتية وعالقتها بالإجرام ،وكذا ت�سليط ال�ضوء على املجرمني
ال�سيكوباتيني ،وتكمن �أهميتها �أي�ضا يف �أنها تدمج بني علوم خمتلفة من �أهمها؛ علم النف�س
اجلنائي الذي يدر�س نف�سية املجرم ،ويقدم لنا حتلي ًال نف�سي ًا دقيق ًا عن هذه الطائفة من
املجرمني ملحاولة فهم �سلوكهم ،وعلم �آخر ال يقل �أهمية عن هذا العلم �أال وهو علم الإجرام
الذي يقدم لنا �أهم الدرا�سات حول هذه الطائفة من املجرمني ،والعوامل التي �أدت �إىل
ارتكابهم للجرائم� .أما بالن�سبة للأهمية العملية تكمن �أوال يف كيفية معاملة هذا النمط من
املجرمني ،ومعرفة ال�سبل الناجعة ملعاجلتهم� ،أما الأهمية الثانية؛ فتتمثل من خالل معرفة
امل�س�ؤولية اجلزائية للمجرم ال�سيكوباتي مما ي�ساعد جهاز الق�ضاء على �إ�صدار عقوبات
وتدابري رادعة لهذه الفئة من املجرمني.

منهجية وخطة الدراسة:
اعتمدنا لدرا�سة مو�ضوع اال�ضطرابات ال�سيكوباتية والإجرام على املنهج التحليلي
من �أجل تقدمي درا�سة حتليلية مف�صلة لهذه ال�شخ�صية ،وللإجابة عن الت�سا�ؤالت التي طرحت
�سابقا ارت�أينا تق�سيم املو�ضوع �إىل مبحثني ،متثل املبحث الأول يف مفهوم ال�سيكوباتية� ،أما
بالن�سبة للمبحث الثاين تناولنا فيه ال�شخ�صية ال�شاذة للمجرم ال�سيكوباتي.
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املبحث األول  -مفهوم السيكوباتية:
منذ عام � 1835أ�شار العامل "بريت�شارد  "Prichardطبيب الأمرا�ض العقلية الإجنليزي
�إىل وجود حاالت مر�ضية ال ميكن ت�صنيفها �ضمن امل�صطلحات املعروفة� ،أطلق عليها
ا�سم اخلبل �أو البله الأخالقي ،وو�صفها ب�أنها نوع من اال�ضطراب العقلي يبدو معه �صاحبه
وك�أنه معوق عقليا �أو م�صاب ب�صدمة يف دماغه ( Brain Damage)5ولقد طرح م�شكلة
كبرية يف عدم القدرة على ت�شخي�ص هذه الفئة ،ولأنها �شخ�صية غري م�ألوفة ،وال تندرج
يف �إطار �أمناط ال�شخ�صيات املتداول عليها� ،إىل �أن جاء عام � 1891أطلق الدكتور "كو�ش"
على هذه الفئة م�صطلح االنحطاط ال�سيكوباتي ،ومنذ ذلك الوقت بد�أ ي�ستعمل هذا امل�صطلح
للإ�شارة على وجود م�شكلة معينة وا�ضطرابات يف ال�شخ�صية التي ال ينطبق وال يتوافق
عليها �أي ت�شخي�ص عالجي (�إكلينيكي) .
ويف �سنة � 1930أثبت الطبيب النف�سي الأمريكي "جورج �أيفرت بارتردج"
) George Everett Partridge (1870- 1953ب�أن �أفراد ال�شخ�صية ال�سيكوباتية
يتنوعون تنوعا كبريا فمنهم من هو م�صاب بال�ضعف العقلي ،ومنهم من يعانون من
مر�ض الع�صاب ( )6وغريهم ،و�أهم ما مييز ه�ؤالء �صعوبة التكيف مع مطالب املجتمع (،)7
ثم تو�سعت الدرا�سات وتعددت امل�صطلحات حيث �أ�ضاف بريت�شارد بع�ض احلاالت اخلفيفة
عن الو�سوا�س واله�سترييا التي ال ت�صنف يف �أي فئة من اال�ضطرابات العقلية � Psychosisأو
اال�ضطرابات النف�سية .Neurosis
املطلب األول  -تعريف السيكوباتية:
ي�شتق م�صطلح ال�سيكوباتية من كلمتني  Psychoومعناها نف�سي و  Pathمعناها
مر�ض �أو انحراف �أو م�سلك �أو طريق .ويحمل ا�صطالح ال�سيكوباتية  Psychopathyمعنى
انحراف الفرد النف�سي يف �سلوكه بعيدا عن الطريق ال�سوي ،ولذا كثريا ما تقرتن ال�سيكوباتية
باالنحراف فنقول "االنحراف ال�سيكوباتي" ،وتطلق ال�سيكوباتية على ال�سلوك الذي يعد
م�ضادا للمجتمع وخارجا عن قيمه ومعايريه وقواعده .ولذا ف�إن ال�سيكوباتية ت�شمل انحراف
ال�سلوك والأخالق معا ،وعلى هذا فهي ت�شمل فئات كثرية كمدمني املخدرات والن�صابني
وغريهم ( )8من خمتلف �أمناط الأ�شخا�ص ال�سيكوباتيني.
ي�ضم م�صطلح ال�شخ�صية ال�سيكوباتية جمموعة من ا�ضطرابات الطبع وال�سلوك ،والتي
تكون عبارة عن ميول معادية للمجتمع تت�صف باالندفاعية وعدم اال�ستقرار االنفعايل واملهني
واالجتماعي ،دون �أن تندرج هذه املجموعة بو�ضوح يف �إطار مر�ض عقلي �أو نف�سي (.)9
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فانحراف ال�سيكوباتية عبارة عن انحراف �أخالقي و�سلوكي ،وهو انحراف ال ي�صنف
�ضمن الأمرا�ض النف�سية كما ال يعد من بني الذهانات العقلية ،لأن اخللل �أو العطب فيه
ي�صيب اجلانب الأخالقي والعاطفي لدى الفرد يف حني تظل قواه العقلية �سليمة ( ،)10ولهذا
ت�صنف ال�سيكوباتية يف معظم الأحيان ب�أنها مر�ض �أو ا�ضطراب يف ال�شخ�صية ،وال تندرج
ال�سيكوباتية �ضمن �أمرا�ض الأع�صاب لأن �رصاعات الع�صابي تتم غالبا بينه وبني نف�سه،
ولل�سيكوباتي نزعة لإتعاب نف�سه وغريه ،ويحب حل ال�رصاعات عن طريق الواقع العملي
وال�سلوك االجتماعي (.)11
ويق�صد �أي�ضا بال�شخ�صية ال�سيكوباتية تلك ال�شخ�صية التي تت�صف بامليول الإجرامية
والعدوانية ،وبنزعات االنتقام ،وب�ضعف ال�ضمري الأخالقي ،وعدم ال�شعور بالذنب ،وع ّد
الطبيب "�إمييل كربلن  Emil Kraepelin" (1856- 1926طبيب �أملاين متخ�ص�ص يف
الأمرا�ض العقلية) �أن ال�سيكوباتية  Psychopathyتقع بني ال�سواء واال�ضطراب (� .)12أما
الطبيب "ويليام هوايت  William. White" (1870- 1937طبيب �أمريكي متخ�ص�ص يف
الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية) قال �إن ال�سيكوباتيني يقعون بني املجانني واملجرمني (.)13
ومن خالل هذه التعاريف املختلفة نالحظ ب�أن ال�سيكوباتية من امل�صطلحات
الغام�ضة ،وهذا ما عك�سته التعاريف املتذبذبة املختلفة يف حتديداتها لل�سيكوباتية� ،إال
�أننا �سنخرج بنقطة مهمة وهي �أن ال�شخ�ص ال�سيكوباتي يعاين �صعوبات من ناحية توافقه
االنفعايل واالجتماعي.
املطلب الثاني  -متييز السيكوباتية عن السوسيوباتية:
يف عام  1930ميالدي ا�ستبدل "�ألك�سندر  "Alexanderا�صطالح ال�شخ�صية
ال�سيكوباتية با�صطالح �آخر هو ال�شخ�صية الع�صابية  Neratic claracterويق�صد بها
ال�شخ�صية املري�ضة نف�سيا ،مبر�ض يتناول اجلانب النف�سي يف الإن�سان ،...وكان "�ألك�سندر"
يق�صد بذلك ت�أكيد الن�ش�أة ال�سيكولوجية �أي النف�سية  Psychogenicيف هذا اال�ضطراب،
ويف خالل هذه الفرتة اقرتح "باتردج  "Patridgeا�صطالح ال�شخ�صية امل�ضادة
للمجتمع ( Sociopathic Personality )14لكي ي�ؤكد �أن هذا اال�ضطراب عبارة عن �سوء
تكيف اجتماعي والذي يعرب عنه مب�صطلح � Social Maladjustmentأكرث من كونه �سوء
تكيف نف�سي والذي يعرب عنه مب�صطلح  ،Psychological maladjustmentومنذ ذلك احلني
واال�صطالحان ي�ستخدمان بالتبادل لي�شري كل منهما �إىل ال�شخ�صية امل�ضادة للمجتمع،
ونعني بذلك ا�صطالحي ال�سيكوباتية وال�س�سيوباتية  Sociopathyولكن يف اال�ستخدام
احلديث واملعا�رص يف�ضل اال�صطالح الثاين �أي ال�س�سيوباتية� ،إال �أنه مييل كثري من العلماء
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�إىل التمييز بني ا�ضطراب ال�شخ�صية امل�ضادة للمجتمع وبني ال�سيكوباتية حيث لوحظ وجود
فرق بينهما (على الرغم من وجود عنا�رص م�شرتكة بني هذين االثنني وهي :امليل �إىل خرق
القانون  )Breaking Lawsوذلك ال يعني �أنهما لي�سا مرتبطني ،ولكنهما لي�سا ا�ضطرابا
واحدا ،فلقد دلت بع�ض الدرا�سات الأمريكية �أن هناك فقط  %20من �أ�صحاب ال�شخ�صية
امل�ضادة للمجتمع كانوا من ال�سيكوباتيني �أي�ضا ،فال�سيكوباتي لي�س من ال�رضوري �أن يكون
جمرما بالتعريف القانوين ،وكذلك �أ�صحاب النزعة امل�ضادة للمجتمع وهم فئة خارجة على
القانون والنظام ،ولي�س من ال�رضوري �أن يكونوا من ال�سيكوباتيني �أو م�صابني ال�سيكوباتية،
و�إن كانوا من معتادي الكذب ،وكذلك ف�إننا حني نقوم بدرا�سة حالتهم ون�س�ألهم �أن يقروا عن
�أحداث قاموا بها منذ ع�رشين �أو ثالثني عاما ف�إننا ال نتوقع منهم �أن يذكروا احلقيقة (.)15
�إن ا�ضطراب ال�شخ�صية امل�ضادة للمجتمع Antisocial Personality Disorder
يت�ضمن ما يعرف با�سم اال�ضطراب الأخالقي �أو ال�سلوكي  Conduct Disorderيظهر يف
�سلوك املراهق قبل �سن اخلام�سة ع�رش من العمر وي�شمل ارتكاب اجلرائم الآتية :الت�رشد،
الهروب من املنزل ،الكذب املتكرر ،ال�رسقة ،جرائم احلريق العمد ،تدمري املمتلكات ب�صورة
عمدية ...الخ ( ،)16وعموما ف�إنه ي�شرتط ا�ستمرارية هذا النوع من ال�سلوك بالن�سبة للمراهق
قبل �سن اخلام�سة ع�رش �إىل غاية �سن الر�شد ،وهذا ال�سلوك تظهر �أعرا�ضه يف فرتة ما قبل
املراهقة ب�صفة ن�سبية ( ،)17فال�سلوك امل�ضاد للمجتمع ال يظهر فقط يف الر�شد ولكنه يرجع
�إىل مرحلة الطفولة ،ولقد تبني ووفقا لبع�ض الإح�صائيات الأمريكية �أن  %60من الأطفال
امل�صابني با�ضطراب الأخالق ن�ش�أ عندهم يف �سن الر�شد ا�ضطراب ال�شخ�صية امل�ضادة
للمجتمع (.)18
من وجوه التمييز البارزة بالن�سبة لهذين النمطني �أي ال�سلوك امل�ضاد للمجتمع
وال�سيكوباتية هو �أن ال�شخ�ص امل�صاب بال�سيكوباتية يقدم على ال�سلوك املنحرف �أو
املجرم ب�صورة قهرية ،ويكون اندفاعيا وبالتايل فال ي�ستطيع التحكم يف فعلته ويليه �شعور
بال�سعادة.
املطلب الثالث  -التمييز بني اجلانح العادي والسيكوباتي:
لقد عرفنا فيما �سلف ب�أن ال�سيكوباتية هي انحراف ي�صيب الأخالق ،وعدم القدرة على
التكيف مع املعايري االجتماعية ،وهناك حقيقتان هامتان عن االنحراف ال�سيكوباتي تتمثل
الأوىل يف �أنه يرجع �إىل �أ�سباب ع�ضوية ج�سمانية �أو وجدانية مل تعرف بالدقة �أ�صولها،
واختلف الباحثون يف ذلك ،وثانيها �إن هذه احلالة ت�ستمر مدى احلياة ( .)19ولكي نتعرف
�أكرث على ال�سيكوباتية يجب �أن نقارن بني املجرم املت�صف بال�سيكوباتية واملجرم العادي
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الذي يرتكب جرائمه ب�صفة عادية.
عموما تك�شف املقارنة بني ال�سيكوباتية واجلنوح العادي �أن اجلانحني العاديني
يقومون ب�أعمالهم عن تعمد وق�صد وينتفعون منها ،وكذلك ي�ستطيعون و�ضع خطة معقدة
خلدمة �أهدافهم ،حيث تكون فر�صة االفت�ضاح واهية و�سلوكهم دوريا ولي�س م�ستمرا ،ولهم
مهارة يف �إخفاء �أخطائهم ،ف�إذا عوقبوا ف�إنه عندهم من الفهم الطبيعي ما يكفي من االنتفاع
من العقوبة فيبدون احلذر عند ارتكاب جرائم مرة �أخرى ،كما �أن لديهم �شيئا عن بعد النظر.
�أما ال�سيكوباتيون ف�إنهم على ذكاء وحدة ،وهم كثريا ما ينحدرون من �أ�رس لها مكانتها
االجتماعية الطيبة �أو املثالية كما �أنهم يتميزون باجلاذبية ،ولكن حالتهم غري قابلة
لل�شفاء ،وبهذا فيعتربون الرابطة بني الذهانيني والع�صابيني من جهة وبني املجرمني من
جهة �أخرى ،وقد يكون ع�سريا جدا يف بع�ض الأحيان التمييز بينهم ،وهو �أمر ال ي�ستطيعه �إال
خبري اكت�شافه بعد فح�ص �شامل ودقيق غري متحيز جلميع االعتبارات ،وتقدمي كل البيانات
عن احلالة ( .)20ونفهم من هنا �أن املجرم ال�سيكوباتي يتميز بغياب القدرة على التكيف
امل�ستمر مع الأعراف االجتماعية والأخالقية للمجتمع الذي يعي�ش فيه ،وهكذا ي�ؤدي �سلوكه
�إىل �رصاع مبا�رش مع املجتمع (.)21
ويختلف �أي�ضا املجرم ال�سيكوباتي عن املجرم العادي من حيث غياب التكيف املزمن
مع العادات والأعراف االجتماعية ال�سائدة ،وهذا ما مل جنده يف املجرم العادي بحيث هذا
الأخري قد ي�ستقيم وميتنع عن ممار�سة الن�شاط الإجرامي بعد عقابه .ويكمن االختالف الآخر
يف �أن املجرم ال�سيكوباتي يعجز عن �إقامة عالقات اجتماعية ب�شكل طبيعي ( )22بالرغم من
جاذبيته وذكائه ،فعالقاته ال تدوم وال تتميز باال�ستمرارية ،ومن وجهة نظر �أخرى للتمييز
بينهما هو �أن ال�سيكوباتي يرتكب جرائمه عن طريق قوى غريزية ،وتخرج �أفعاله ب�صورة
قهرية اندفاعية على عك�س املجرم العادي الذي يخطط لكل �شيء.

املبحث الثاني  -الشخصية الشاذة للمجرم السيكوباتي:
تع ّد �شخ�صية املجرم ال�سيكوباتي �شخ�صية �شاذة لها خ�صو�صياتها بكل املعايري ،ولكي
نتعرف �أكرث عليها ،علينا �أن ندر�س �سمات الطفولة التي تر�شح �أو جتعل الطفل �سيكوباتيا
م�ستقبال ثم نتطرق �إىل املالمح الأ�سا�سية للمجرم ال�سيكوباتي ،و�أخريا �أمناط هذه الطائفة
من املجرمني.
املطلب األول  -مسات الطفل السيكوباتي مستقبال:
لقد �أجريت عدة درا�سات على جمموعة من الأطفال الذين مت حتويلهم �إىل م�ؤ�س�سات
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�إعادة الرتبية بحكم ارتكابهم جلرائم ال�رسقة والعدوان وغريها ،وتو�صلوا �إىل �أن ه�ؤالء
الأطفال �أنف�سهم لهم امل�شكلة نف�سها من ناحية الت�رشد وال�رسقة والهروب من املنزل والت�أخر
عن الدخول �إليه ،وذلك تعبريا عن رف�ض طاعة الوالدين ،وكانوا يفتقرون �إىل ال�شعور بالذنب
وامل�س�ؤولية عن جرائم ارتكبوها ،ويكذبون ب�صفة م�ستمرة من حيث �أماكن تواجدهم ،ومن
ناحية اعرتافهم الرتكابهم جرائم معينة ،ومعظمهم ال يتم ت�أديبهم من طرف الوالدين ،حيث
�إن �أ�ساليب التن�شئة االجتماعية لها دور مهم يف اجلانب التعليمي والت�أديبي للطفل (.)23
�إن الطفل الذي ي�سقط تخيالت عدائية على �صورة والديه يكون لديه �أخالق �أكرث قوة
ووح�شية من �أخالق الوالدين الفعلية ،وعندما يت�صور �صورة الوالدين يف ذهنه ،ف�إنه يدمج
هذه العنا�رص امل�شوهة �أي�ضا ،ونتيجة لذلك يكون �ضمريه الال�شعوري قا�سيا و�ساديا (.)24
وك�شفت الدرا�سات �أن مثل ه�ؤالء الأطفال يت�سمون بالعناد ويت�شبثون ب�آرائهم مهما كانت
خاطئة ،ويريدون ويتوقعون �أنهم �سيح�صلون على ما يبغون من املجتمع ،و�أنه من اخلط�أ
رف�ض �إعطائهم الأ�شياء التي يريدونها ،مما ي�ؤدي ذلك �إىل الإحباط ،وبالتايل تنتج عنه
ثورة عدم ال�صرب مع وجود ال�ضغينة واحلقد وال�شعور بالظلم ،وتت�ضح �أي�ضا �سماتهم من
خالل ر�سوماتهم فهم مييلون �إىل ر�سم الأ�شياء املحطمة مثل :منزل حمطم وهذا داللة على
ابتغاء وفاة الوالدين ،ور�سم املوتى واجلثث مما له ت�أثري عليهم .ون�ضيف �إىل هذا �أن معاملة
الوالدين له ت�أثري من بينها التذبذبات العنيفة يف ا�ستجابة الوالدين ،وال�شجار ال�رصيح �أمام
الطفل مما له �أثر يف توجهه نحو العنف ،وبالتايل ظهور نزعات �سيكوباتية (.)25
وهناك درا�سة تبنتها طبيبة الأمرا�ض النف�سية الأمريكية " �أدليد جون�سون
 "Johnson Adelaidكان الغر�ض منها درا�سة مدى ت�أثري امليول ا لإجرامية
عند الآباء يف خلق جناح الأطفال ،وقد اعتمد البحث على خربة ع�رش �سنوات يف عالج
الآباء والأبناء الذين ينحدرون من �أ�رس طيبة ويحولون للم�ؤ�س�سات العقابية ،وهنا نذكر
�أن �صاحبة البحث قد وجدت �أن �أحد الأبوين �أو كليهما كانا ي�ست�شفان �إ�شباعا ال �شعوريا،
و�أحيانا نادرا ،وكذا �إ�شباعا �شعوريا مليول �إجرامية لديهما ،الأمر الذي كان يع ّد بالن�سبة
لهما �إ�شباعا لرغبتهما يف الرذيلة .وبهذه الطريقة ي�صبح هذا ال�سلوك عند الأطفال �سلوكا
معززا ،ويزداد عمقا لأنه يعني بالن�سبة للآباء مو�ضوع اهتمام (.)26
ويوجد �أي�ضا توا�صل متبادل بني الوالدين والطفل ف�إن ا�ستجاب هذا الأخري حلبهما
وعطفهما زادت العالقة قوة ومتانة ،و�إن ا�ستجاب باجلحود �ضعفت العالقة بينهما،
فاملعاملة القا�سية للطفل حتما �ستقوده �إىل �إظهار �سلوكيات م�ضادة للمجتمع ،ولهذا ف�إن
الأطفال الذين �أجريت عليهم خمتلف الدرا�سات وجد �أن معظمهم مل يتكيفوا اجتماعيا مع
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�آبائهم جيدا ،وبالتايل �أدى هذا الأمر �إىل الهروب من املنزل والت�رشد والتمرد على �سلطة
الوالدين ،ورغم كل الدرا�سات املختلفة حول الأطفال ال�سيكوباتيني م�ستقبال تظل ال�سببية
املر�ضية لل�سيكوباتية يف جانب كبري منها ،غري معروفة (.)27
املطلب الثاني  -املالمح األساسية للمجرم السيكوباتي:
لقد بينت درا�سة عامل النف�س النم�ساوي �سيجموند فرويد ( )1939 - 1856حول
جمموعة من املجرمني �إىل �أن هناك مالمح وميزات معينة يتميز بها املجرم ذو ال�شخ�صية
ال�سيكوباتية ،ولعل من �أهم هذه املالمح هي:
�1 .1ضعف منو ال�ضمري وفقدانه :عموما ف�إنه يوجد مظهران مت�صالن لتحديد مفهوم
ال�ضمري املختل ،وي�سميه " فرويد" الأنا الأعلى ،ويتمثل هذين املظهرين يف:
Ú Úعدم قدرة املجرم ال�سيكوباتي على التقيد ب�أحكام املجتمع وقوانينه ال�سائدة :فهو
ي�رسق ويكذب ويغ�ش ويزور� ...إلخ ،ويفعل تلك الأمور التي تعد �إجراما ب�صورة اندفاعية
وخالية من امل�س�ؤولية حتى �أنه ال ي�شعر بالقلق.
Ú Úعدم ال�شعور بالذنب :ال�شعور بالذنب عن�رص مهم يف تكوين ال�ضمري� ،إذ ي�شعر
ال�شخ�ص ال�سوي بالذنب �إذا خالف القواعد الأخالقية التي حتكم ال�سلوك ،وبالتايل ي�شعر
بالتعا�سة وت�أنيب ال�ضمري ،وهذه احلالة غري معروفة عند املجرم ال�سيكوباتي �إذ ي�ستمر
يف �سلوكه املنحرف دون ال�شعور بالذنب ،و�إن كان يحاول يف بع�ض الأحيان االعتذار
عن �سلوكه وت�رصفاته ،و�إظهار الندم و�إعالن التوبة ،غري �أن هذه الألفاظ ال حتمل ذرة من
الإخال�ص فيها ،وهو قادر على �إعطاء �أ�سباب وجيهة لتربير ت�رصفاته مما ي�ساعده يف كثري
من الأحيان على التخل�ص من امل�آزق ال�صعبة ليعود ثانية �إىل تكرار املوقف نف�سه وال�سلوك
نف�سه ( ،)28وي�صل ال�سيكوباتي �إىل درجة �أنه ي�ستغل ويبتز وي�ستثمر الآخرين ل�صاحله (.)29
ولذلك يقال يف و�صفه �أنه يقتل وي�ضحك ،تعبريا عن عدم �إح�سا�سه بالذنب �أو مباالته (.)30
2 .2عدم التمركز حول الذات والن�ضج االنفعايل :املجرم ال�سيكوباتي غري م�س�ؤول،
حمبط ،مييل للبحث عن الإثارة واالنحراف اجلن�سي ال�شاذ دون مراعاة حلقوق الغري (،)31
و�أما من الناحية االنفعالية يت�سم بفجاجة االنفعال ،وهو �سمة انفعالية �صبيانية تتفق مع
�سلوك الطفل وفق مبد�أ اللذة بغ�ض النظر عن قيود املنطق �أو الزمن �أو الأخالق �أو املعايري(.)32
كما �أن لديه تقلبات يف املزاج فينتقل من املرح �إىل االحباط �إىل الغ�ضب ثم الرنفزة فهو
غري ثابت يف �شخ�صيته ،وهذا التقلب يكون لأ�سباب تافهة لي�س لها �أي معنى يف بع�ض
الأحيان ،الأمر الذي جنده يف �سلوك الطفل ،حيث يبد�أ بتمركزه حول ذاته واالهتمام بنف�سه
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ورغباته ويف حالة �إحباطه يرد بعنف وبقوة وذلك باالعتداء على �أقرب النا�س �إليه ،وهذا
لعدم متكنه من �إ�شباع رغبته الكامنة فيه وي�أخذ تدريجيا يف الكرب فيتعلم طرق التعامل
مع النا�س ،ومبعنى �آخر يتعلم كيفية التوفيق بني �سلوكه وبني املجتمع� ،إذ يكبح رغباته
ويرتكها جانبا ويطالب بها يف الوقت املنا�سب دون تعار�ضها مع م�صالح الغري ،فينتقل
من مرحلة التمركز الذاتي �إىل التمركز االجتماعي ،يف حني �أن ال�سيكوباتي ال يتوفر لديه
مثل هذا النمو فهو ينمو مظهريا من ناحية اجل�سم وعقليا على ح�سب قدراته غري �أنه ال
ين�ضج انفعاليا بل تبقى فكرة التمركز حول ذاته ،فال يهمه �إال نف�سه ،وكيفية �إ�شباع رغباته
دون مراعاة للآخرين وم�صاحلهم ،وال ي�شعر بالندم �أو بالذنب حتى ولو ا�ستعمل �أ�ساليب
�إجرامية للح�صول على مراده ،وحتقيق �أهدافه.
3 .3غري م�ستقبلي يف تفكريه� :إن ال�سيكوباتي ال يهتم بامل�ستقبل فيهمه فقط احلا�رض،
ويع ّد عاجزا من ناحية التطلع �أو التخطيط له ،لأن احلياة عنده تع ّد جمموعة �سل�سلة من
االندفاعات ال تخدم امل�ستقبل من حيث التو�صل �إىل �أهداف مهمة ملنح اال�ستقرار االجتماعي
واالقت�صادي وحتى االنفعايل ،وبالرغم من �أنه يف بع�ض الأحيان له خطط م�ستقبلية �إال �أنه
يف�شل يف حتقيقها ومن �أ�سباب ذلك عدم ثباته يف عمله وبالرغم من �إتقانه ،لأنه منفعل
وبالتايل ي�ؤدي هذا �إىل امل�شاجرة وعدم امل�س�ؤولية وبالتايل فقدان العمل.
4 .4العجز عن احلب واالرتباط العاطفي :هناك فقر يف االنفعاالت والعواطف �أو جمود
العاطفة عند املجرم ال�سيكوباتي ومبعنى �آخر حتجر عاطفته �سواء العواطف الإيجابية
كاحلب �أو العواطف ال�سلبية كالكراهية ،ولذلك ال ي�شعر ال�شخ�ص ال�سيكوباتي بالعار �أو
اخلجل ،و�إذا �أظهر اهتماما بالآخرين �أو تعاطفا نحوهم ف�إمنا يفعل ذلك من جانب التمثيل
فقط ،فهو يدعي التعاطف ال غري ،ولكنه من الناحية الظاهرية يبدو �شخ�صا جذابا ،ولذلك
قد ينخدع به النا�س ( ،)33كما �أنه ال يقيم �أي اعتبار لأحد ،وبالتايل يخونهم وي�ستعمل
ثقتهم فيه لتحقيق م�أربه� ،إذ يفتقر �إىل القدرة على امل�شاركة الوجدانية ،وعدم الإح�سا�س
بانفعاالت الغري �أو م�شكالتهم .وينطبق ذلك على احلب ،فهو عاجز عن حب الغري وهذا ال
مينع من �أن تكون له حياته اجلن�سية غري �أن هذه العالقات تفتقر �إىل العمق والأ�صالة،
وبالتايل يت�صف بعدم اال�ستقرار يف العالقة الزوجية املبنية على املودة والرحمة .فهو
ميثل احلب �إىل �أق�صى احلدود للو�صول �إىل م�آرب ذاتية الكت�ساب الثقة �أو ك�سب التعاون �أو
الإ�شباع اجلن�سي ،والعملية اجلن�سية تع ّد لديه عملية ف�سيولوجية بحتة ال تعقدها انفعاالت
احلب وعار�ضة دون ارتباط �أو والء �أو احرتام لل�رشيك (.)34
وقد يكون �شاذاً جن�سيا حيث يرى علماء النف�س �أن �سلوكهم ال�شاذ يكون نتيجة دوافع
نف�سية داخلية ال ي�ستطيعون لها دفعا وال يجدون منها مهربا (.)35
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5 .5ال�ضعف ال�شديد يف اال�ستب�صار :ومعناه ب�أن املجرم ال�سيكوباتي ينق�صه اال�ستب�صار
يف �سلوكه؛ ويتورط يف الكذب ولو كان من الوا�ضح �أنه �سينك�شف يف احلال ،ولديه �رسعة
كبرية يف التربير و�إ�سقاط اللوم بالن�سبة ل�سلوكه املفرو�ض اجتماعيا ( .)36ويت�ضح �أي�ضا
من خالل �سلوكه �أنه ال يتعلم وي�ستفيد من جتاربه ال�سابقة ،وبالتايل يع ّد عاجزا عن �إدراك
الواقع لأنه ال يعرف �إال �إ�شباع حاجاته ورغباته ب�شتى الطرق ،فهو مليء بال�سلوك ال�سيئ
املخالف امل�ضاد للقانون وقواعد ال�ضبط االجتماعي عامة (.)37
6 .6الف�شل يف االن�صياع للمعايري االجتماعية :فال�شخ�ص ال�سيكوباتي ال يخ�ضع
للقانون فرتاه يقوم ب�أفعال م�ضادة للمجتمع ت�ؤدي �إىل �إلقاء القب�ض عليه من جانب ال�سلطة
وقد يقوم ب�إعادة ارتكابها دون اخلوف واالن�صياع لتلك ال�سلطة و�أنظمتها ( ،)38ويعرب عنه
�آخرون بب�ساطة بال�شخ�صية غري ال�سوية فهو �سيء التوافق و�إن كان كثريا ما يعد �ضمن
الأ�سوياء خللوه من العالمات املميزة الوا�ضحة للذهانيني (.)39
7 .7امل�ستوى الذهني عادي �أو فوق املتو�سط :حيث �أن ال�سيكوباتيني ي�صلون بدرجاتهم
�إىل م�ستويات متو�سطة �أو فوق املتو�سطة يف اختبارات الذكاء املقننة ( ،)40وهم يدركون يف
�أكرث الأحيان كيفيات ال�سلوك ال�صحيح ( ،)41ولذلك ف�إن ما ن�شهده هو نوع من عدم الرغبة
يف االلتزام بهذا احلد (.)42
�8 .8سهولة اال�ستثارة العدوانية :يت�ضح هذا يف دخول هذا النوع من املجرمني ال�شواذ
يف م�شاجرات عديدة وهجومه على الآخرين دون �أن يكون ذلك من مقت�ضيات عمله �أو
الدفاع عن النف�س �أو الغري (.)43
املطلب الثالث  -أمناط اجملرم السيكوباتي:

�إن الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل هذه الفئة من ال�سيكوباتيني يق�سمهم علماء
النف�س �إىل ثالث فئات (:)44
1 .1معاداة املجتمع الفعلية.
2 .2ال�شواذ جن�سيا.
�3 .3أ�صحاب النزوات.

ت�شرتك هذه الفئات بعنا�رص الت�شخي�ص الآتية (:)45
Ú
Ú

Úغياب التكيف املزمن مع العادات والأعراف االجتماعية ال�سائدة.
Úالعجز عن �إقامة عالقات اجتماعية ب�شكل طبيعي.
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Úبدائية العواطف وعدم تهذيبها ،وهي مرتافقة مع ا�ضطرابات غريزية.

ت�شمل الفئة الأوىل �أي معاداة املجتمع الفعلية رجل الع�صابات ومروج املخدرات
والقواد ،على �أن القا�سم امل�شرتك الذي يكمن وراء �سلوكهم جميعا هو اجتاه الالمباالة
واالن�سالخ نحو �سائر النا�س الآخرين .كما �أن هذا االجتاه يتجلى كما تتجلى ال�صورة
يف املر�آة فعند القواد �إىل البغايا الالتي يتعامل معهن ،ويف االن�سالخ البارد عند مروج
املخدرات نحو من دمرهم الإدمان ممن يعتمدون عليه ،ويف عدم اكرتاث رجل الع�صابات
ب�أولئك الذي ي�سطو على ما ق�ضوا حياتهم يف ادخاره� .أي �أننا نفتقد يف هذه الطائفة �أدنى
درجة من التعاطف والرتاحم والدفء الإن�ساين التي جندها يف �أكرث �أفراد الب�رش .ومع
ذلك ف�إن هذه االجتاهات غري االجتماعية من النوع الذي و�صفناه لي�ست مق�صورة على
القوادين ورجال الع�صابات ،و�إمنا هي موجودة كذلك بني عدد من املحرتمني مثل بع�ض
من ال �أخالق لهم من املحامني ،والأطباء ،ورجال الأعمال الذين ي�ضحون ب�صالح عمالئهم
و�أعوانهم يف مقابل حاجاتهم الأنانية ( .)46ويف درا�سة عن هذه احلالة الأخرية " كان هناك
رجل �شاب ال يزال يف �أوائل العقد الثالث من عمره ينحدر من �أ�رسة حمرتمة بارزة يف قرية
�صغرية من قرى اجلنوب ...وقد �أ�صبح خالل �سنوات الدرا�سة م�شكلة خطرية ب�سبب هروبه
امل�ستمر و�سلوكه غري املنتظم يف حجرة الدرا�سة ،وب�سبب ما بدا من �أنه خلق التمرد ب�صفة
عامة ...وقد �أ�صبح من عادته قبل �أن يبلغ الثانية ع�رش من العمر �أن يقوم ب�رسقة الأ�شياء من
منزله ليبيعها يف املدينة ،كان ي�رسق �ساعة �أو قطعة من حلي �أمه ،ثم يرت�ضي مقابل هذه
الأ�شياء الثمينة �إىل حد ما ثمنا يبلغ الدوالر بل ون�صف الدوالر .وكان يظهر �أحيانا نوعا من
العبقرية يف �إخفاء جرميته ولكنه يف بع�ض الأحيان ال يهتم ب�إخفاء هذه الأفعال بالرغم
من �أنها قد ت�ؤدي �إىل اكت�شافه ...ويف �سنوات املراهقة بد�أ ي�رسق ال�سيارات ،ولذلك حاول �أبوه
�أن ير�ضي ما قد يح�سبه املرء من �أنه النزعات النف�سية التي تدفعه �إىل �إتيان ذلك ال�سلوك،
فا�شرتى له �سيارة خا�صة ،ولكن هذا مل مينعه من تكرار اجلرمية� ،إذ حدث ذات مرة �أنه كان
يقود �سيارته اخلا�صة ثم �إذا به يتوقف ويرتك �سيارته ليدخل يف �سيارة �أخرى ومي�ضي بها
هاربا ،ثم �رسعان ما تخلى عن ال�سيارة امل�رسوقة من غري �أن يكون قد حقق �شيئا من الغنم
املادي �أو غريه من وراء ذلك ،و�أما عالقته مع الن�ساء فكانت غري قائمة على التمييز وال
تنبني يف ظاهرها على �أية ارتباطات جادة من جانبه ،وقد مكنته جاذبيته ال�سطحية وما
بدا عليه من �صدق النية �أن يغوي عددا من الن�ساء)47( ...
�إىل جانب هذه الطائفة يوجد طائفة ال�شواذ جن�سيا ( ،)48الذين يرتكبون �سلوكياتهم
ال�شاذة نتيجة دوافع نف�سية و�ضغوطات داخلية ت�أتي ب�صورة قهرية ،فال يجدون منها
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م�سلكا .وهناك طائفة ثالثة هي طائفة املعتمدين على العقاقري التي ت�سبب الإدمان ،وحتطم
ال�شخ�صية ،وان�سالخها عن الواقع لت�صل بها �إىل كثري من االنحرافات (.)49
وه�ؤالء �أهم املنتمني �إىل ال�سيكوباتيني �أما �أنواع �أو �أمناط ال�سيكوباتيني ،فلقد
تطرق �إليها عدد من الفقهاء والأطباء النف�سانيني بحيث هناك عدد من الأمناط والأ�شكال
التي يظهر بها ال�شخ�ص ال�سيكوباتي والتي ت�صبح جزءا من تكوينه ال�شخ�صي ،و�أبرز هذه

الأمناط كما ي�أتي (:)50

1 .1ال�سيكوباتي العدواين :هو املجرم الذي يكون كثري ال�شجار ،ويعاقر اخلمر �إىل درجة
الإدمان ،ولديه ميل ورغبة لإيذاء النا�س.
2 .2ال�سيكوباتي النا�زش غري املتوافق :وي�ضم املرتكبني للجنح ،والنا�زشين على
املجتمع الذين ي�سببون م�شكالت عائلية واجتماعية ،وكذلك املتوكلني الذين يعي�شون
بالقوة والعنف عالة على �أمهاتهم و�آبائهم �أو �أقاربهم وجمتمعهم.
3 .3ال�سيكوباتي اخلارج� :أفراد هذه الفئة يظهرون �ضعفا ظاهرا يف اخللق ،مع �شعورهم
بعدم الأمان يف داخل نفو�سهم ويظهرون يف �سلوكهم الغرابة املميزة.
4 .4ال�سيكوباتي املتجول :يت�صف �أفراد هذه الفئة بعدم القدرة على التحكم يف رغباتهم
ال�سيما رغبة االنتقال من مكان �إىل �آخر ،دون �سبب وا�ضح ودون هروب من �سلطة القانون
لأنهم يف الغالب لي�س لديهم نزعة الإجرام (لكن هذا ال يعني ب�أنهم ال يجرمون) .
5 .5ال�سيكوباتي املتع�صب :وهذا قد يكون من امل�صابني بالربانويا وي�شمل بهذا النوع
امل�صلحني �أ�صحاب الن�شاط الديني املت�شدد ،وه�ؤالء مييلون للكفاية الذاتية ،وهم مت�شوقون
للعظمة ،ويت�صفون ب�رسعة الغ�ضب ،ولي�س لديهم روح املرح.
6 .6ال�سيكوباتي املتعب القلق :وي�صعب �أن يفهم النا�س ،كما ي�صعب عليهم فهم
الآخرين ،ولي�س لديهم �إدراك مل�شاعر الآخرين� ،أو رحمة بهم؛ ويتميزون باالهتمام بذواتهم
فقط ،ومواقفهم عموما غري اجتماعية.
7 .7ال�سيكوباتي عدمي ال�شعور :وهذا يقرتف �أعماال عدوانية فيها عنف �ضد �أ�شخا�ص
�آخرين �أو جماعات ،دون القدرة على التحكم يف اندفاعاتهم ودون الإح�سا�س باخلط�أ �أو
ال�شعور بالذنب.
8 .8ال�سيكوباتي االنفجاري :يتميز بربودة �أع�صابه ،وعدم الإح�سا�س بالآخرين ،ويوجد
لدى هذا النوع حاالت الغ�ضب االنفجاري ،وقد يتخذ ال�سلوك العدواين نحو نف�سه فينتحر.
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9 .9ال�سيكوباتي املكتئب :الفرد يف هذه الفئة ال يقدر نف�سه ،وينظر للم�ستقبل نظرة
مت�شائمة ،وكل �شيء يف حياته يذكره باخلطر ،وكثريا ما يفكر باالنتحار لكرثة همومه (.)51
1010ال�سيكوباتي �صاحب النق�ص اخللقي :وهذا عموما ي�ستطيع �أن يقوم بالأفعال
الفكرية ،ولكنه من ناحية �أخرى غري قادر على مالءمة نف�سه مع املجتمع ،فهو عموما �أناين
وال يفرق بني اخلط�أ وال�صواب ،وال يهتم حلقوق الآخرين.
1111ال�سيكوباتي الكذاب :ينتمي �إىل الذين ي�رسدون من الق�ص�ص ما يخرجون بها
عن حدود املعقول واملدى الذي ي�صلون �إليه يف ت�أليفهم و�إنتاجهم ( ،)52وال يهمهم �إذا ما
اكت�شفت �أكاذيبهم �أو ال ،وهم يهتمون بف�ضح �أعرا�ض النا�س وكل هذا ي�ؤدي �إىل ارتياحهم
الداخلي والنف�سي.
1212ال�سيكوباتي املتقلب العاجز :يتميز هذا النوع من املجرمني بتغيريه امل�ستمر لعمله،
ولي�س له وظيفة ثابتة ب�سبب م�شاجراته يف العمل ،ينحرف �إىل �إدمان املخدرات ،وال�شذوذ
اجلن�سي ،ويرتكب جرائم ب�سيطة.
1313ال�سيكوباتي العدواين املتقلب االنفعايل :يتميز هذا النمط بعدة �أفعال من �ش�أنها
�إحداث �رضر للمجتمع ،ومييل �إىل ارتكاب جرائم القتل واالعتداء على الآخرين لأتفه الأ�سباب.
املطلب الرابع  -املسؤولية اجلزائية للمجرم السيكوباتي:
للم�س�ؤولية اجلنائية مفهومان جمرد وواقعي ،يراد باملفهوم الأول (املجرد) �صالحية
ال�شخ�ص لتحمل تبعة �سلوكه� ،أما املفهوم الثاين (الواقعي) فيق�صد به حتميل ال�شخ�ص تبعة
�سلوك �صدر منه حقيقة .وما يهمنا يف هذا املطلب تو�ضيح امل�س�ؤولية اجلزائية للمجرم
ال�سيكوباتي ،وملعرفة هذا الأمر علينا الت�أكد من توفر العنا�رص املكونة لهذه امل�س�ؤولية.
♦

♦�أوالً -الدافع:

لقد �أثبت الطب النف�سي احلديث �أن الدافع الذي ي�ؤدي باملجرم ال�سيكوباتي �إىل
ارتكابه لأفعال جمرمة هو دافع نف�سي من �أجل حتقيق نزواته ورغباته دون تردد ،وهو
من الأ�شخا�ص الذين ال يحبون فكرة اخل�ضوع للقانون لكي ي�شعر نف�سه �أنه حر ،وال يتحكم
فيه �أحد ،ومثال ذلك املجرم الذي يرتكب جرائم عنف واغت�صاب ب�صورة م�ستمرة حتى ولو
عوقب من قبل الرتكابه اجلرمية نف�سها (.)53
♦

♦ثانياً -املـعـرفـة:

الإن�سـان م�سـ�ؤول عن الأفعـال التـي مييـز فيـهـا بيـن الـخـيـر والـ�شـر ،ويعـرف
نـتـائـجـهـا ،ومـا يـتـرتـب عـنـهـا مـن تـبـعـات ،فـالـطـفـل والـحـيـوان والـمـجـنـون لـيـ�سـوا
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مـ�سـ�ؤولـيـن عـن �أفـعـالـهـم لأنـهـم ال يـدركـون مـا يـتـرتــب عـنـهـا مـن نـتـائـج خـيـرة ،ومن
خالل ما �سبق يف درا�ستنا يتبني لنا �أن املجرم ال�سيكوباتي لديه القدرة على متييز �أفعاله
فهو على دراية تامة بالأفعال التي يرتكبها.
♦

♦ثالثاً -الـحـريـة:

تـتـطـلـب الـمـ�سـ�ؤولـيـة دائـمـا الـحـريـة ،بـل الـحـريـة تعد مـ�صـدرا للـمـ�سـ�ؤولـيـة،
وتـعـنـي قـدرة الـفـرد عـلـى االخـتـيـار والـمـفـا�ضـلـة بـيـن الأمـور ،كـمـا يق�صد بها �شـعـور
الـفـرد بـقـيـمـتـه و�أهـلـيـتـه لـتـحـمـل نـتـائـج �أفـعـالـه ،مما يـعـنـي �أن الإنـ�سـان ال يـكـون
مـ�سـ�ؤوال مـ�سـ�ؤولـيـة كـامـلـة عـن الأفـعـال الـتـي قـام بـهـا تـحـت �ضـغـوط �أو قـيـود داخـلـيـة
�أو خـارجـيـة (.)54
ولقد �أفاد املتخ�ص�صون يف علم النف�س اجلنائي �أن املجرم ال�سيكوباتي يرتكب جرائمه
بكل راحة بال ،وبدون الإح�سا�س بال�ضمري يف كثري من الأحيان ،فهو غري خا�ضع ل�ضغوط
�أو قيود �سواء �أكانت خارجية �أم داخلية (.)55
♦

♦رابعاً -الـعـقـل:

�إن حـريـة الإرادة تـقـتـ�ضـي كـائـنـا عـاقـال ،مما يعني �أن الـمـ�سـ�ؤولـيـة ال تـقـع عـلـى
الـمـجـنـون �أو الـمـعـتـوه لـذهـاب عـقـلـه ،وقـ�صـور �إدراكـه ،وال عـلـى الـطـفـل لـعـدم اكـتـمـال
نـمـوه الـعـقـلـي والـنـفـ�سـي واالجـتـمـاعـي .ومن خالل درا�سة املجرم ال�سيكوباتي يتبني لدينا
�أنه جمرم �سليم من الناحية العقلية واجل�سدية وجرائمه تت�سم بالذكاء والدهاء ،وبالتايل ال
ميكن اعتباره جمنونا �أو مري�ض ًا باجلنون امل�ؤقت ،وهذا ما �أثبته الطب احلديث(.)56
♦

♦خام�ساً -الـنـيـة:

�إن الـمـجـرم الـذي يـقــ�صـد فعل جـريـمـتـه ويـقـوم بـهـا عـن �إ�صـرار و�سـبـق تـر�صـد،
يـتـلـقـى حـكـمـا �أ�شـد و�أعـنـف مـن الـحـكـم الـذي يـتـلـقـاه �شـخـ�ص �آخـر قـام بـنـفـ�س
الـجـريـمـة عـن غـيـر قـ�صـد �أو عـن خـطـ�أ .فـالـ ّنـيـة �إذن تـتـدخـل فـي تـحـديـد الـمـ�سـ�ؤولـيـة،
وتـ�ؤثـر فـيـهـا �شـدة وتـخـفـيـفـا.
يتبني لنا �أن املجرم ال�سيكوباتي يرتكب جرميته عن �سبق �إ�رصار وتر�صد ،وال
يرتكبها عن غري ق�صد �أو عن طريق اخلط�أ كاملجرم بال�صدفة ،وبالتايل يعد م�س�ؤوال
عن جرميته ،مما ي�ؤدي �إىل تطبيق عليه �أق�صى العقوبات ،مثل القتلة املت�سل�سلني �أمثال
املجرم الأمريكي "تيد باندي  "Ted Bundyالذي قام بقتل عدة ن�ساء واعرتف بذلك �أمام
ال�سلطات الق�ضائية بكل برودة �أع�صاب (.)57
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خامتة:
من خالل ما تطرقنا �إليه يف هذا املو�ضوع من حتليل وتف�سري ال�سيكوباتية ،ومدى
ارتباطها باملجرم �سنقول ب�أن املجرم ال�سيكوباتي يتميز ب�شخ�صيته املعقدة التي �أثارت
ف�ضول الباحثني ،ولكن من خالل فهمنا لل�سيكوباتية ال ميكننا اعتبار كل جمرم هو عبارة
عن جمرم �سيكوباتي ،كما يجب علينا �أال نخلط بني جمرمني ذهانيني �أي عند ارتكابهم
للجرائم ال ي�ستطيعون التمييز بني الغلط وال�صواب وبني جمرمني �سيكوباتيني الذين
يدركون جيدا التمييز بني اخلط�أ وال�صواب عند ارتكابهم جلرائمهم ،ولهم الإرادة احلرة
يف الرتاجع عن هذه اجلرائم �إال �أنهم يخ�ضعون لنف�سياتهم و�إرادتهم ونزواتهم املختلفة
بحيث ميار�سون هذه اجلرائم ال�شاذة من �أجل �إ�شباع غرائزهم املختلفة ،وهذا �رس خطورتهم
بالن�سبة لل�صنف الأول والأمر الأخطر �أنهم يتكيفون مع املجتمع ويتعاملون مع النا�س
ويعي�شون بينهم ويرتكبون جرائمهم يف معظم الأحيان بدقة ،وقلما يرتكبون �أخطاء بحيث
لهم القدرة والذكاء الذي ميكنهم من �إخفاء الأدلة يف م�رسح اجلرمية ،وهذا �إن كان يدل على
�شيء ف�إمنا يدل على وعيهم التام بالأمور التي حتيط من حولهم وكذا وعيهم ومعرفتهم
ب�أن اجلرمية التي ارتكبوها تع ّد خط�أ و�أمراً غري �أخالقي ،ورغم ذلك ال يلبثون �إال �أن يرتكبوا
جرائمهم ال�شاذة (.)58
وفيما يخ�ص عالج ال�سيكوباتيني يذهب كثري من الأطباء �إىل �أن عالج االنحراف
ال�سيكوباتي  Treatment of the Psychopathic Deviationم�ستحيل و�أن ن�سب الف�شل يف
االجراءات العالجية ت�صل �إىل  %100و�أن �شفاء هذه احلاالت يقع خارج الإمكانيات
الطبية املتوفرة فيقال� :إن ال�سيكوبات الطبية  Psychopathال ي�شفى عن طريق احلب�س
 Imprisonmentوال عن طريق �آخر ،ويرى كثري من علماء الطب العقلي �أن ال�سيكوباتية
تتجاوز حدود العالج (.The Psychopathy is antreatable )59
ومن خالل ا�ستعرا�ضنا خال�صة النتائج التي ا�ستنبطناها وتو�صلنا �إليها من خالل
درا�ستنا احلالية التي �شملت املجرم ال�سيكوباتي ،نو�صي مبا ي�أتي:
1 .1يجب تعزيز الدرا�سات بالن�سبة لهذا النوع من املجرمني لأنها تعد قليلة مقارنة مع
الدول الأخرى املتطورة يف هذا املجال.
�2 .2رضورة �إن�شاء مراكز للعالج النف�سي داخل ال�سجون ،تهدف خ�صي�صا �إىل �إجراء
فحو�صات ودرا�سات نف�سية ملثل ه�ؤالء املجرمني ال�شواذ لكي تعمل وت�سهم يف ت�أهيلهم
النف�سي واالجتماعي ،وذلك بتعديل �سلوكهم.
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�3 .3رضورة متابعة الأ�رسة التي حتدث فيها ال�رصاعات بني الوالدين مما ي�ؤدي �إىل
العنف الأ�رسي ،وبالتايل ي�ؤثر �سلبا على الأطفال.
4 .4على املدر�سة مراقبة طالبها مراقبة دقيقة من �أجل معرفة �سلوكياتهم ،كم
يجب على �أن يعني �أخ�صائي نف�سي يف امل�ؤ�س�سة التعليمية حيث يعمل على التوا�صل
مع الأطفال ،وكذا معرفة و�ضعهم الأ�رسي والعمل على حل م�شكالتهم ،وكل هذا من �أجل
حتقيق االن�ضباط النف�سي.
5 .5توفري برامج توعية للأ�رس تقوم بتثقيفهم حول كيفية معاملة الأطفال والتعامل
معهم يف �شتى املواقف.
6 .6يجب �أن تلعب امل�ؤ�س�سات االجتماعية والثقافية والرتبوية والإعالمية ،دورا بارزا
يف املجتمع ،وذلك من خالل عقد الندوات وامل�ؤمترات واملحا�رضات حول الأ�رسة وغريها،
وكذا ت�شكيل جلان خا�صة تعمل على التوعية ،وهذا ما ي�سمى ب�أ�سلوب الوقاية.
نواح �سواء �أكان من الناحية االقت�صادية
7 .7العمل على حل م�شكالت الأ�رسة من عدة ٍ
�أم االجتماعية ،وبخا�صة حل م�شكالت الأطفال لأنهم املت�أثرون بالدرجة الأوىل.
8 .8يجب �أن تلج�أ الدولة �إىل فتح �صندوق لإعالة الأطفال املحتاجني وم�ساعدة الأ�رسة.
9 .9العمل على تطوير برامج امل�ؤ�س�سة العقابية من �أجل ت�أهيل و�إعادة �إدماج املجرمني
ال�شواذ و�إ�صالحهم ،مع العلم �أن ت�شديد العقوبات يف بع�ض الأحيان ملثل طائفة املجرمني
ال�شواذ قد يكون مفيدا لردعهم و�إعادة �إدماجهم اجتماعيا.
1010العمل على حماربة الف�ساد الأخالقي يف املجتمع ،وحماربة الدعارة ،واملخدرات،
وكل الأمور التي ت�ؤدي �إىل �إف�ساد املحيط واملجتمع ،لكي ال نرتك جما ًال للمجرمني ال�شواذ
الرتكاب جرائمهم.
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عوارض سماع ال ُّروا ِة
من الشيوخ وأثرها عند احمل ّدثني

د .سعيد محمد علي بواعنة

ملخص:
ا�ستهدف هذا البحث درا�سة م�س�ألة عوار�ض �سماع الرواة من ال�شيوخ و�أثرها عند
َ
يكون عليها مدار
وع َد ًما –
املح ِّدثني؛ ذلك � َّأن ق�ضية
ُ
ِ
ال�سماع للرواي ِة �أو ما يف ُحكْمه ثبو ًتا َ
احلُكم على الرواية باالت�صال� ،أو االنقطاع.
ني يل � َّأن العوار�ض التي تقف حائلة
لكتب تراج ِم الرواة تب َ
وا�سع ،ودقيقِ ،
وبعد ا�ستقرا ٍء ٍ
ترجع � َّإما لأمور تتعلّق بالرواة �أنف�سِ هم� ،أو بال�شيوخ الذين يرا ُد
بني �سماع الرواة من ال�شيوخ،
ُ
البحث � َّأن هذه العوار�ض لها ت�أثري علمي بال ٌغ
ك�شف
ال�سماع منهم� ،أو مباد ِة الرواية .كما
َ
ُ
وال�شيوخ على ح ٍّد �سواء.
يطالُ الروا َة
َ
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(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

The Obstacles of Hearing the Narrators
of the Sunnah and their Impact on Al- Muhaditheen

Abstract:
This research aims at studying the issue of the obstacles of hearing the
narrators of the “Sunnah” and their impact on “Al- Muhaditheen” because
this issue of hearing the narration or what is proven or not, forms the rule on
the narration by continuity or discontinuity.
After wide and accurate extrapolating for the books of biographies of
the narrators, it is shown for me that the obstacles preventing hearing the
narrators from the “Shioukh” come from points relating to the narrators
themselves or to “Al- Shioukh” who are meant to be heard from or to the
material of the narration. Further, this research reveals that these obstacles
have a deep scientific impact on the narrators and “al- Shioukh” alike.
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وعلى �آله و�أ�صحابه
إح�سان �إىل يوم الدين.
�أجمعني ،ومن تابعهم باخلري ،وال
ِ
وبعد:
التحمل بني الروا ِة عند جمهور املح ّدثني ،ول ْأج ِل ِه
أرفع طرق
ال�س ُ
ماع � َ
ُّ
ف�إ َّنه ملَّا كان َّ
وطوفوا البالد والأم�صار ،وكذا ف�إ ّنه ملَّا
ارحتل طلاّ ُب احلديث ،واجتازوا الفيايف والقِفارّ ،
و�صحته� ،أو نف ُي ُه و ُبطال ُنه-
ت�ش َّع َب عن العناية به عند �أئمة ال�ش� ِأن م�سائل عديدة منها :ثبو ُته
ّ
فقد ا�سرتعى مني البحث يف ذات
عر�ض لها بالبحثِ
ني َم ْن َ
املو�ضوع م�س�ألةً -مل � َأر من الباحث َ
ِ
وتكمن
وال َّد ِ
ر�س� -أال وهي م�س�ألة« :عوار�ض �سماع الرواة مِ ن ال�شيوخ و�أثرها عند املح ِّدثني»ُ ،
�أهمية درا�سة هذا املو�ضوع يف حتدي ِد مفهوم العوار�ض من الناحية اللغوية واال�صطالحية،
وبيان من�شئها ،والعملِ على تقييمها من خالل �إبرا ِز �أثرها ،وتداعياتِها على واقع الرواية
عند املح ّدثني.
جلمع
دت يف درا�سة ذلكَ  ،املنهج اال�ستقرائي يف كتب الرتاجم والرواية؛
اعتم ُ
ِ
هذا وقد َ
وعملت
الروا ِة من ال�شيوخ املُعا�رصين لهم،
الأقوالِ وال ُّن�صو�ص املُتعلقة ب َع ِ
ُ
وار�ض َ�سماع ُّ
�سواء �أكان من جهة الراوي� ،أم ال�شيخ� ،أم
على ت�صنيفِها باعتبا ِر الباعث على عدم ال�سماعٌ ،
قمت مبحاولة تبيني �أثر
املَروي ،وكذا ت�صنيفها
َ
ثم ُ
�ضمن ك ِّل جهةٍ باعتبا ِر طبيعتها ،ومِ ن َّ
هذه العوار�ض على واقع الرواية �إيجابا و�سلبا ،وعليه جاءت الدرا�سة يف هذه التقدمة

وخم�سة مطالب وخامتة كالآتي:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

وا�صطالحا.
ال�سماع من ال�شيوخ لغ ًة
ً
♦املطلب الأول :عوار�ض َّ
الراوي.
♦املطلب الثاين :عوار�ض َّ
ال�سماع من جهة َّ
ال�سماع من جهة ال�شيخ.
♦املطلب الثالث :عوار�ض َّ

ال�سماع من جهة املَروي.
♦املطلب الرابع :عوار�ض َّ

ال�سماع على واقع الرواية �إيجا ًبا و�سل ًبا.
♦املطلب اخلام�س� :أثر عوار�ض َّ
تو�صلت �إليها ال ِّدرا�سة.
♦اخلامتة ،وت�شتملُ على �أهم النتائج التي َّ

وال�سداد ،واهلل الهادي �إىل �سواء
والر�شاد،
َ
والتوفيق َّ
و�أخريا �أرجو اهلل تعاىل الهداية َّ
ال�سبيل ،وبه امل�ستعان ،وعليه التكالن.
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السماع من الشيوخ لغة واصطال ًحا:
املطلب األول َ -عوارض َّ
املرء،
العوار�ض يف اللغة جمع
ٍ
ُ
عار�ض وهي من اجلذر َع َر َ
�ض وفيه معنى ما َي ْ�س َت ْق ِبلُه ُ
�ض ممُ ْ طِ رُنا { [الأحقاف
ويواجه ُه .قال ابن فار�س « :قال اهلل تعاىل } :قَالُوا ه َذا َعا ِر ٌ
()1
ال�سحاب ونحوه”  .ومن
،]24
ُ
والعار�ض من ك ِّل �شيء :ما ي�ستق ِبلُكَ  ،كالعار�ض من َّ
معانيه �أي�ضا :احلَيلولة وا َ
دون ال�شيءِ� .أَي :حال
�ض
مل ْنع؛ قال ابن منظورُ « :يقال :اعترَ َ َ
ال�شيء َ
ُ
�ض
�ض للرجل ُي ْب َتلـى به؛ قال الل ِّْـحيانـِي :وال َع َر ُ
مر َي ْع ِر ُ
دونه ...قال الأَ ْ�صمعي :ال َع َر ُ
�ض :الأَ ُ
لإن�سان
�ض� ،أَو ل ُُ�ص ٍ
لإن�سان من �أَ ْم ٍر َي ْحب ُِ�سه من َم َر ٍ
�ض :ما َي ْع ِر ُ
و�ص .وال َع َر ُ
ما َع َر َ
�ض ل ِ
�ض ل ِ
ار�ضةُ :واحدة
�ض َي ْع َر ُ
�ض لِـي َي ْع ِر ُ
�ض لغتان .وال َع َ
وع ِر َ
مِ ن ال ُهموم والأَ�شغال .يقالَ :ع َر َ
�ضَ ،
()2
ال�سماع
�ض ،وهي
ال َعوا ِر ِ
�ض :الآف ُة َت ْع ِر ُ
�ض ،و العا ِر ُ
الـحاجات .و ال َع َر ُ
ُ
�ض فـي ال�شيء» َّ � .أما َّ
()3
إينا�س ال�شيء بالأذن « وقال الفريوز �آبادي�َ « :سم َِع َ�س ْم ًعا
فيعرفه ابن فار�س ب�أنهُ � « :
خذت عن ُه َ�س ْم ًعاَ ،و َ�س َما ًْعا» ( . )4وبالنظر �إىل
اعاَ ،و َ�س ْم َعكَ �إيلَّ� .أي:
ا�سمع م ِّني ،وقالوا� :أَ ُ
و�س َم ً
ْ
َ
أمور،
�
إنها
�
القول:
ميكن
إنه
�
ف
م
د
تق
ما
�ضوء
يف
اللغوية
الناحية
من
ال�سماع
عوار�ض
اللة
َد
َّ
ٌ
آفات ،وموانع ت�ستقبل املرء فيما قد ق�صد �إىل ا�ستئنا�س ِه ب�أُذنه �سم ًعا.
وحاجات ،و� ٌ
ٌ
ال�سماع من ال�شيوخ» فلي�ست تبع ُد مب�ضمونها عن
و� َّأما الداللة اال�صطالحية «
ِ
لعوار�ض ّ
ال َّداللة اللغوية لها ،وميكننا يف �ضوء َ�سبرْ نا لهذه العوار�ض � ْأن ن�صوغ لها تعريفا ا�صطالحيا
�شيخ لقيه� ،أو مل يلق ُه.
أمور التي حتولُ دون �سماع الراوي من ٍ
�إجرائيا فنقول :هي ال ُ
عوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ � ّأن منها ما يرجع �إىل
هذا وقد ظهر يل من خالل ا�ستقراء
ِ
روي ،و �سي�أتي تف�صيل جميع
الـم ِّ
الراوي ،ومنها ما يرجع �إىل ال�شيخ ،ومنها ما يرجع �إىل َ
ذلك وبيانه يف القادم من مطالب ال ّدرا�سة.

السماع من جهة الراوي:
املطلب الثاني َ -عوارض َّ
راو من �شيخ ما – ما يرجع �إىل الراوي نف�سِ هِ،
� َّإن مِ ن ال َعوار�ض التي ُ
دون �سماع ٍ
حتولُ َ

ويكنُنا �إج َمال ذل َك بالآتي:
مُ
للراوي؛ فال يقد ُِر حينئ ٍذ على االرحتال طلبا لل�سماع؛ �إذ
يق ِ
♦ ♦�أوال�ِ :ض ُ
ذات الي ِد َّ

نفقات متنوعة على �صعي ِد
طلب احلديث يقت�ضي تِرحاال َد�ؤو ًبا ،وهذا ي�س َت ْل ِز ُم من الطالب
ٍ
ُ
النفقات هي التي �أملح �إليها �أمري امل�ؤمنني �شعبة بن
َلب�س ،واملَ�سكن ،وهذه
امل�أكل ،وامل ٍ
ُ
أفل�ست حتى ب ْع ُت طُ �ستا ل ِّأمي
لب احلديث �أفل�س؛ لقد � ُ
احلجاج (ت 160هـ) بقوله» :من طَ َ
ّ
()5
ب�سبع ِة دنانري» .
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تقف عائ ًقا بني الراوي وبني ال�سماع
وعليه فقلة املال والع َِوز ،و�ش ّدة احلاجة ،قد ُ
عدم �سماع الإمام �سفيان الثوري (ت 161هـ)
من �أحد
ِ
ال�شيوخ ،ومن النماذج على ذلك ُ
الرامهرمزي من طريق �أحمد بن من�صور قال:
من ِ
ابن �شهاب الزهري (ت 124هـ) � ،أ�سند َ
حدثنا عبد الرزاق قال :قيل للثوري :ما لكَ مل ترحل �إىل الزهري؟ قال :مل تكن عندي
()6
وممن عانى مِ ن
مر الزهري ،وكفانا ابن جريج عطاء « َّ .
دراهم ،ولكن قد كفانا َم ْع ٌ
هذا ال�سبب الإمام حممد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت 275هـ) وذلك يف عدم �سماعه
من �أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن احل�سني املعروف بابن د ِْي ِزيل (ت 277هـ)  ،فقد نقل الإمام
الذهبي يف ال�سري عن �صالح بن �أحمد ال َهمداين يف كتابه تاريخ َه َم َدان قال� » :سمعت �أبي
يحكي عن ابن ماجه القزويني أ� ّنه قالَ :منعني اخلروج �إىل �إبراهيم ،ق َّل ُة ذات اليدِ» (. )7
متر به
هذا وقد تن�شطُ عزمي ُة ِ
بع�ض الرواة وتعلو ّ
همته للتغل ُِّب على ال�ضائقة املالي ِة التي ُّ
وعار�ضا مينع �سماعه من �أحد ال�شيوخ؛ فرناه ي�سعى
كي ال تكون حائال
للك�سب والعملِ
ً
ِ
ون �أ�صحابه له ،ومِ ن ه�ؤالء
بيده ،حتى َي ُ�س َّد حاجته ،ويبلغ ِو ْجهت ُه ،من دون �أن َيقبلَ َع َ
الإمام �أحمد بن حنبل (ت 241هـ) ؛ فقد �أ�سند �أبو نعيم من طريق مو�سى بن هارون قال:
خرج �أحمد بن حنبل �إىل عبد الرزاق (يعني :ابن همام
�سمعت �إ�سحاق بن راهويه يقول :ملَّا َ
احلمالني �إىل � ْأن وافى �صنعاء،
ال�صنعاين) ،
انقطعت به النفقة؛ ف�أكْ رى نف�سه مِ ن َ
ْ
بع�ض َّ
ّ
()8
ر�ضوا عليه املوا�ساة ،فلم يقبل من �أحد �شيئا» .
ع
أ�صحابه
�
كان
وقد
َ ُ
بع�ض ال�ش�ؤون الطارئة؛ فمن ذلك عدم �سماع الإمام �أبي
♦ ♦ثان ًيا� :أن يقع للراوي ُ
َرجرائي (ت 240هـ)  ،قال ابن �أبي حامت:
الرازي (ت 277هـ) من حممد بن حامت اجل َ
حامت َّ
مري�ض ،وكان بها
رج َرايا -وكان خايل �إ�سماعيل معي ،وهو
ٌ
�س� ُ
ألت �أبي عنه فقال :قدمنا َج َ
()9
حممد بن حامت ،فا�شتغلت بعلَّة خايل ،ومل �أ�سمع منه ،وكان �صدوقا «  .ومن ذلك �أي�ضا
الرازي من َ�صلْت بن حممد ا َ
خلاركِ ِّي (تويف �سنة ب�ضع ع�رشة ومائتني)
عدم �سماع �أبي حامت ّ
مرات عديدة ،قال ابن �أبي حامت الرازي� « :سمعته يقول
بالرغم من حر�صه على الذهاب �إليه ٍ
()10
مرارا �أيام ال
قلتَّ � :إن
أن�صاري؛ فلم ُي َ
ق�ض يل � ْأن �أ�سمع منه « ُ .
ِّ
(يعني :وال َده) � ... :أتي ُته ً
عر�ض
م�شعر ب� َّأن هناك طارئا
أ�سمع منه «
َ
مرارا ...فلم ُي َ
ق�ض يل � ْأن � َ
قول �أبي حامت� « :أتي ُته ً
ٌ
ال�صلتِ .
له حال دون �سماعه من ابن َّ
ال�سج�ستاين (ت275هـ) يف عدم �سماعه من عمر
َّ
وممن حاله كذلك الإمام �أبو داود ِّ
بن حف�ص بن غِ ياث (ت 222هـ) ؛ فقد وقع يف �س�ؤاالت الآجري �أنه قال (يعني �أبو داود) :
«تبعت عمر بن حف�ص بن غِ ياث �إىل منزله ،ومل �أ�سمع منه �شيئا « ( . )11ثم �س�أل الآجري �أبا
ُ
جمل�سا واح ًدا ،وعدم �سماعه
داود عن �سماعه من جماعة؛ فذكر �أبو داود �سماعه من بع�ضهم
ً
من بع�ضهم الآخر ثم قال « :ه�ؤالء كانوا بعد الع�رشين ،واحلديث رزق ،ومل �أ�سمع منهم» ()12
ُ
َ
ْ
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 .و�أ�سند احلافظ ابن ع�ساكر يف تاريخه من طريق �أبي عي�سى الأزرق قال� :سمعت �أبا داود
يقول :دخلت الكوفة �سنة �إحدى وع�رشين ،فلم �أكتب عن مخِ ْ ول بن �إبراهيم ال َّنهدي ،وم�ضيت
قلتَّ � :إن مقت�ضى �صنيع
مع ُعمر بن حف�ص بن غياث �إىل منزله فلم يق�ض
ُ
ال�سماع منه « (ُ . )13
ال�سماع منه « ُي�شع ُِر
�ضيه مع حف�ص ،وكذا قوله يف رواية ابن ع�ساكر « :فلم يق�ض
ُ
�أبي داود ُ
مب ِّ
ال�سماع ،وقوله يف �س�ؤاالت الآجري » :واحلديث
أمرا طارئا قد َع َر َ
� َّأن هناك � ً
�ض له حال دون َّ
رزق» ُيع ِّزز هذا ال�شعور واهلل �أعلم.
ورجوعه من البل ِد الذي نزلَ فيه ال�شيخ دون �أن ي�سمع منه.
♦ ♦ثالثاَ :م ُ
ر�ض الراويُ ،
وممن وقع له هذا العار�ض الإمام �أحمد بن حنبل (ت 241هـ) وذلكَ يف �ش�أن �سماعه من
َّ
ال�سبيعي (ت 187هـ)  ،قال عبد اهلل بن �أحمد� « :سمعت
عي�سى بن يون�س بن �أبي �إ�سحاق َّ
حج عي�سى بن يون�س �سنة ثالث وثمانني -يف ال�سنة التي مات فيها ُه�شيم .قال
�أبي يقولَّ :
ورجعت و َقد َِم عي�سى الكوفة بعد ذلك
فمر�ضت،
وخرجت �إىل الكوفة يف تلك ال�سنة،
�أبي:
ُ
ُ
ُ
وممن وقع
ب�أيام ،ومل �أ�سمع منه ،ومل َّ
يحج عي�سى بعد تلك ال�سنة ،وعا�ش بعد ذلك �سِ نني»َّ .
ال�سمعاين �صاحب كتاب
ال�سماع من ال�شيخ �أبو �سعد َّ
له عار�ض املر�ض فحال بينه وبني ّ
الأن�ساب (ت 562هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من حممد بن �إ�سحاق بن حممد ال َّنوحِ ي ال َّن�سفي (ت)-
ور َدها ُمن�رصفًا من ُخرا�سان،
قال ال�سمعاين » :ما لقيته ،وملا رجعت �إىل بخارى من َن َ�سف؛ َ
فعاقني املَر�ض مل �أ�سمع منه ،و�سمع منه �صاحبنا حممد بن �أبي الفوار�س الطَّ ربي ،وخرج
�إىل َن َ�سف ،و�آخر عهدي به �سنة �إحدى وخم�سني وخم�س مائة» (. )14
وار�ض التي
♦ ♦راب ًعا:
�سن الراوي عن ح ِّد االعتداد بروايته .فذلكَ يع ُّد �أحد ال َع ِ
�صغر ِّ
ُ
احلبال يف كتابه
حتول دون �سماع الراوي من �شيخ ما ،ومن النماذج على ذلك ما �أ�سنده َّ
يل �أبو احل�سن
وفيات امل�رصيني من طريق عبد العزيز بن �أحمد بن علي احلافظ (قال)  :كتب �إ َّ
ولدت
الوراق يف م�رص � َّأن �أبا حممد عبد الغني بن �سعيد احلافظ ح َّدثهم قالُ :
علي بن َبقاء َّ
�سنة اثنتني وثالثني وثالثمائة ،وتويف والدي �سعيد بن علي �سنة ثمان وثالثني وثالثمائة،
�سماع عبد الغني بن �سعيد من �أبيه َمر ُّد ُه ل�صغر
عدم
ِ
ومل �أ�سمع منه �شيئا» (ُ . )15
قلتَّ � :إن َ
املوت
فاخرتم
�س ِّنه؛ فقد كان عمره عند وفاة والده خم�س �سنوات ،وهو �أول بداية التمييز؛
ُ
َ
قرر ُه احلافظ الدارقطني يف
ال�سماع منه .ومن مناذج ذلك � ً
والده قبل �أن يتهي�أَ له َّ
أي�ضا ما َّ
َ�سماع �أبي عبيدة (ت بعد80هـ) من �أبيه عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه (ت32هـ) ؛ قال
�صغريا بني َيديهِ» (. )16
الدارقطني « :ال�صحيح عندي �أنه مل ي�سمع منه ،ولك َّنه كان
ً
ري � َّأن �سماع ُه ال يكون
رس للراوي وهو �صغري � ْأن
َ
هذا وقد يتي� ُ
ي�سمع مِ ْن �أحد ال�شيوخ غ َ
ال�ضبط ،ولذلكَ ال َيعت ُّد املحدثون
�شيئا عند �أئمة ال�ش�أن ب�سبب ال�صغر الذي هو مظ َّن ُة ع َد ِم َّ
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يعقوب
بروايته بل وال ي�سعون �إىل ال�سماع منه لأجل ذلك؛ قال الإمام �أحمد بن حنبل :ر�أيت
َ
ا َ
مي جاء �إىل عبد الرحمن بن مهدي فقيل له :لمِ َ لمَ ْ تكتب عنه ،قال (يعني :ابن مهدي)
حل�ضرَ َّ
قلتَّ � :إن عار�ض �سماع ابن مهدي من
 :كانوا يقولون� :إنه كان
�صغريا عند �شعبة « (ُ . )17
ً
احل�رضمي هو �صغر �سنه حني �سمع من �شعبة ،ولذلك علَّل ابن مهدي �إحجامه عن الكتابة
�صغريا عند �شعبة « .هذا ومن مناذج من ُت ُكل َِّم
عن احل�رضمي بقوله « :كانوا يقولون� :إنه كان
ً
فيه ب�سبب �سماعه وهو �صغري َقب ِْي َ�ص ُة بن ُعقبة (ت215هـ) ؛ حيث تكلَّم الإمام �أبو عبد اهلل
�أحمد بن حنبل يف �سماعه من �سفيان الثوري� ،أ�سند اخلطيب البغدادي يف تاريخه من طريق
أ�صغر َم ْن �سمع من
َحنبل بن �إ�سحاق قال :قال �أبو عبد اهلل :كان يحيى بن �آدم (ت 203هـ) � َ
ق�ص ُة َقبِي�صة يف �سفيان؟ قال �أبو
�سفيان عِ ندنا ...قلت له( :القائل :حنبل بن �إ�سحاق) فما َّ
�صغريا ،ال ي�ضبِط» ،ويف كتاب بحر
كان
ريهذا؟ قالَ :
ري الغلط .قلت له :فغ َ
عبد اهلل :كان كث َ
ً
�صغريا ال ي�ضبطُ عن �سفيان»
ري الغلط ،وكان
الدم وقع كالم الإمام �أحمد بلفظَ « :قبي�ص ُة كث ُ
ً
قلت :وعليه ف� َّإن مقت�ضى كالم الإمام �أحمد هو � َّأن ِ�ص َغ َر �سِ ِّن َقبي�صة حني �سمع من
(ُ . )18
عار�ضا َي ُحول
�سفيان الثوري -والذي �أف�ضى بدوره �إىل كرثة الغلط يف حديثه عنه -كان
ً
الروا ِة ل�سماع حديث ِه عن �سفيان الثوري.
َ
دون �أن َين�شطَ ُّ
ُوت
خام�سا:
♦ ♦
وقت حتديثِ ال�شيخ .وهذا من الأمور التي َيف ُ
ً
الراوي عن البل ِد َ
ُ
غياب َّ
وممن ح�صل له ذلك حممد بن �أحمد بن حممد بن �أبي الفَوار�س (ت
ال�س َم ُ
اع على الراويَّ ،
بها َّ
412هـ) حيث مل ي�سمع من عبد العزيز بن عبد اهلل ال َّداركي (ت 375هـ)  ،قال اخلطيب
البغدادي� « :أخربنا ابن ال ُّتو ِزي� ،أخربنا حممد بن �أبي الفوار�س قال :كان عبد العزيز بن عبد
اهلل ال َّدارِكِ ي ثق ًة يف احلديث ،وكان ُي َّت َه ُم باالعتزال ،ومل �أ�سمع منه �شيئا؛ لأ َّنه ح َّد َث و�أنا
وممن وقع له عار�ض الغياب
غائب ،وقد ِْم ُت وهو
ُ
يعي�ش ،فل َْم �أُ ْر َزق � ْأن � َ
أ�سمع منه �شي ًئا»َّ .
ٌ
حيث مل ت�سنح له الفر�صة
� ً
ال�سمعاين (ت526هـ) ؛ ُ
أي�ضا وقت حتديث ال�شيخ الإمام �أبو �سعد َّ
ُ�ضيل الفُ�ضيلي ال َه َروي (ت 537هـ) قال ال�سمعاين» :
لل�سماع من حممد بن �إ�سماعيل بن الف َ
كان م�شهورا بالعدالة والتزكية ،عاملًا باللغة� ،سمع احلديث الكثري ،وكان من بيت احلديث،
غري �أنه وليِّ الأوقاف ،ومل تحُ مد �سريته -فيما ويل وف ُِّو�ض �إليه ... ،مل �أ�سمع منه؛ ف�إنه قد َِم
رحلت �إىل َهراة كان قد تويف» (. )19
الرحلة ،وملَّا
ُ
َمرو ،وح َّدث بها ،وكُ ُ
نت غائبا عنها يف ِّ
جمل�س ال�سماع منه ،و�إنمَّ ا
بر ْغم غيابه عن
ِ
هذا وقد يت�سنى للراوي �أن يروي عن �شيخ ما َ
تكون رواي ُته عنه بطريقةٍ �أدنى من طريقة ال�سماع ،كالإجازة مثال ،وذلكَ مِ ثلما َح َ�صلَ مع
ال�سماع من �أبي ذر ال َهروي (ت434هـ) .
اخلطيب البغدادي (ت463هـ)  ،وذلكَ ح َ
ني فا َت ُه َّ
()20
ذر �إىل
ذر بغداد ،وح ّدث بها و�أنا غائب]
َ
قال اخلطيب البغداديَ [ « :
وخ َر َج �أبو ٍّ
قدم �أبو ٍّ
ويقيم مبكة
العرب ،و�أقام بال�سرِّ ْ َوان ،وكان َي ُح ُّج يف كل عام،
تزوج يف
ِ
ُ
مكة ف�سكنها ُم َّد ًةَّ ،
ثم َّ
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�أيام املو�س ِم ،و ُيح ِّدث ثم َيرجع �إىل �أهله ،وكتب �إلينا من مكة بالإجازة جلميع حديثهِ ،وكان
ثقة� ،ضابطاًَ ،د ِّي ًنا ،فا�ض ًال « (. )21
فممن وقع له ذلك �أحد �أكرب �شيوخ الإمام
♦ ♦
�ساد�ساَ :ح َ�س ُد ِ
ً
الرواة لبع�ضهم؛ َّ
بع�ض ُّ
علي بن عبد العزيز بن املَر ُزبان البغوي (ت286هـ) ؛
الطرباين الذين �أكرث ،عنهم وا�سمه ُّ
ي�سمع مِ ن َر ْوح بن ُعبادة (ت 205هـ)
حيث �شغل ُه �أخوه ب�أم ٍر ما ح�س ًدا من عند نف�س ِه كي ال
َ
اخلطيب يف جامعه قال� » :أخربنا �أبو ُنعيم احلافظ ،قال� :سمعت �سليمان بن �أحمد
� .أ�سن َد
ُ
«دخلت مع �أخي جمل�س َروح بن ُعبادة؛
الطرباين يقول� :سمعت علي بن عبد العزيز يقول:
ُ
فبعثني �أخي يف حاجة� ،إىل ُقطْ َر ُب ٍّل ح�س ًدا � ْأن �أ�سمع منه �شيئا -حتى فَاتني ،ولمَ ْ �أ�سمع منه
حجاج بن �أرطاة (ت 145هـ) ؛ فقد
�شيئا « (ُ . )22
قلت :وقد ُي َّ
بح�سده مثل ّ
�رصح بع�ض الرواة َ
«وجدت
�أ�سند اخلطيب البغدادي يف جامعه �أي�ضا من طريق علي بن احل�سني بن حِ َّبان ،قال:
ُ
حجاجا يقول :ما
يف
ِ
كتاب �أبي ،بخط يده ،قال �أبو زكريا -يعني :يحيى بن معني� :سمعت ّ
()23
معي �أح ٌد قطُّ  ،ف�أعطي ُت ُه « .
ْ
طابت نف�سي � ْأن َ�أفي َد �إن�سا ًنا حديثا قطُّ  ،وال َ�سمِع َ
لل�سماع من ال�شيخ دون ال َعر�ض عليه؛ فال
♦ ♦�ساب ًعا� :أن
ف�ضلاً
يكون الراوي ُم ّ
َ
ِ
ي�سمع منه لذلك.
العر�ض عليه هو
ماعَّ � ،أن ال�شيخ يرى
َ
وال�س َ
� َّإن من ال َعوار�ض التي حتول بني الراوي ّ
ال�سماع من ال�شيخ دون العر�ض ،وممن وقع له هذا
ف�ضل
الأقوى عنده ،والراوي �إنمّ ا ُي ِّ
َ
العار�ض حممد بن َ�سلاَ م الب ِْيكَندي (ت 227هـ) �أحد �شيوخ الإمام البخاري؛ حيث مل يرو عن
منهج ُه ال َعر�ض،
بب ،فمالك -رحمه اهلل -كان
ال�س ِ
ُ
الإمام مالك بن �أن�س (ت 179هـ) لهذا َّ
ال�سماع؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف الكفاية من طريق حممد بن �سليمان البخاري
و�أنه �أقوى من ّ
�سمعت �أبا بكر حممد بن يعقوب الب ِْيكندِي
(غ ْنجار) قال :ح َّدثنا خلف بن حممد ،قال:
احلافظ َ
ُ
أدركت مالك بن �أن�س،
علي بن احل�سني يقول� :سمعت حممد بن َ�سالم يقولُ � :
(قال) � :سمعت َّ
()24
 .ونقل احلافظ ابن حجر يف تهذيب
ف�إذا النا�س يقر�ؤون عليه؛ فلم �أ�سمع منه لذلك «
نجار يف تاريخه �أنه �ساق كالم البيكندي ب�إ�سناده ويف �آخر ِه قال « :فلم
التهذيب عن َغ َ
()25
�أ�سمع منه �شيئا لذلك»  .وقال احلافظ الذهبي يف ال�سري « :ر�أى مالك بن �أن�س ،ومل يتفق
وخالف طريقته يف
قلت :وقد ي�صلُ الأمر بالراوي �إذا ما حت َّدى ال�شيخ
َ
ل ُه ال�سماع منه « (ُ . )26
الراوية –�أعني العر�ضْ � -أن ينالَ عقوب ًة على ُجر�أت ِه وحت ِّديه له؛ فقد ح�صل ذلك مع ه�شام
عمار (ت246هـ) �أحد �شيوخ البخاري ،حينما ق�صد ال�سماع من الإمام مالك ابن �أن�س،
بن ّ
حكى الإمام الذهبي قال« :قال يعقوب بن �إ�سحاق ال َه َروي :عن �صالح بن حممد احلافظ:
فقلت :ال.
دخلت على مالك ،فقلت له :ح ِّدثني؟ فقال :اقر�أْ،
عمار يقول:
ُ
ُ
�سمعت ه�شام بن َّ
ْ
أكرثت عليه ،قال :يا غالم ،تعال اذهب بِهذا ،فا�رضب ُه خم�سة
بل حدثني ،فقال :اقر�أ ،فلما � ُ
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فقلت لهَ :
مل
ع�رش ،فذهب بي ف�رضبني خم�س ع�رشة د َِّر ًة ،ثم جاء بي �إليه ،فقال :قد �رضب ُت ُهُ ،
ظلمتني؟ �رضبتني خم�س ع�رشة درة بغري ُج ْرم ،ال �أجعلك يف حلٍّ ،فقال مالك :فما كفار ُته؟
فقلت له :ز ْد
قلت :كفارت ُه �أن تحُ ِّدثني بخم�سة ع�رش حديثا .قال :فح َّدثني بخم�سة ع�رش حديثاُ .
ُ
()27
اذهب» .
مِ ن ال�رضب ،وزد يف احلديث ،ف�ضحكَ مالك ،وقال:
ْ
ال�سماع .وممِ َّ ْن ح�صلَ له
الراوي اال�شتغال بلون من العبادة على َّ
♦ ♦ثامنا :تف�ضيلُ َّ
ذلكَ مِ ن الروا ِة َجرير بن حازم الأزدي ال َب�رصي (ت 170هـ) ؛ حيث �آثر الإن�شغال يف مكة
ماع من �أبي الطفيل عامر بن واثلة –ر�ضي اهلل عنه( -ت
ال�س ِ
بالطَّ واف حولَ الكعبة على َّ
110هـ) � ،أ�سند اخلطيب البغدادي من طريق علي بن املديني قال� :سمعت َو َهب بن جرير
طواف
فقلت له :ما َمنعكَ � ْأن ت�سمع من ُه؟ قال :كان
ٌ
يروي عن �أبيه قال :ر�أيت �أبا الطُّ فيل مبكةُ .
يل مِ ن ذاك» (. )28
نيَ � ،أح ّب �إ َّ
واح ٌد ،يا ُب َّ
ال�سماع مِ ن �شيخ ما لأمر ما.
نهي بع�ض �أهل العلم ٍ
لراو من الروا ِة عن َّ
♦ ♦تا�س ًعاُ :
ومِ ن ذلك نهي الإمام �أحمد بن حنبل ،لعلي بن عب ِد اهلل بن املديني (ت 234هـ) عن
الواقدي (ت 207هـ) ؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف تاريخه من طريق
ال�سماع من حممد بن عمر َ
َّ
الرمادي قال :قدم علينا علي بن املديني بعد �سنة �سبع� ،أو ثمان ومائتني.
�أحمد بن من�صور َّ
ي�سمع
الذين
علي ،على ال�شيوخ
الرمادي:
قال:
الواقدي ٍ
َ
ُ
ُ
ُّ
قا�ض علينا .قال َّ
وكنت �أطوف مع ٍّ
فقلت :نريد �أن ن�سمع من الواقدي -وكان مرتو ًيا يف ال�سماع منه ،ثم قلت له بعد ذلك.
منهمُ ،
يل �أحمد بن حنبل فذكر الواقدي ،وقال :كيف َت�ستحِ لُّ � ْأن
أردت � ْأن �أ�سمع منه ،فكتب �إ َّ
قال :فقد � ُ
تفر َد به.
حديث،
رج ٍل روى عن معمر حديث َنبهان مكات َِب � ِّأم �سلمة ،وهذا
ٌ
َت ْك ُت َب عن ُ
ُ
يون�س َّ
()29
قلت:
مما �أنكره �أحمد على الواقدي» ُ .
الرمادي :وذكر حديث ًا �آخر عن معمر منقطع ًا َّ
قال َّ
ي�سمع من الواقدي؛ بدعوى � َّأن الواقدي �ساق
� َّإن الإمام �أحمد �أنكر على الإمام ابن املديني �أن
َ
حديث ُيعرف به يون�س
حديث نبهان ُمكاتب �أم �سلمة من طريق َمعمر عن الزهري ،و�إمنا هو
ُ
تفرد به عن ابن �شهاب الزهري.
بن يزيد الأيلي ّ
وممن وقع له النهي عن ال�سماع من بع�ض ال�شيوخ �أبو الكَرم َخمي�س بن علي احل َْوزي
َّ
ماع من �أبي الربكات
�شيخ ُه �أبو
الوا�سطي (ت 510هـ) ؛
ّ
حيث َنها ُه ُ
ُ
ال�س ِ
املف�ضل عن َّ
احلمام يف َمبد�أ حياته ،قال �أبو
حممد بن احل�سن الها�شمي (ت )-؛ لأنه كان ِّ
قي ًما يف َّ
ال�سلفي يف �س�ؤاالته ل�شيخه احلَوزي « :و�س�ألته عن �أبي الربكات حممد بن احل�سن
طاهر َّ
الها�شمي؟ فقال :هذا ُيعرف بابن َملوك ،خرج عن وا�سط وهو �صبي ،ف�أقام مبكة ،و�سمع
بها من كَ رمية ،وغريها ،و�أقام بالقد�س ،و�سمع مِ ن �إ�سماعيل ال ْأ�سرتا َباذي ،ثم قدم وا�سط-
املف�ضل عنه،
لت على �أن �أ�سمع منه مغازي الواقدي ،فنهاين �أبو
َّ
وقد � َّ
وعو ُ
أ�سن؛ فالزم ُت ُهَّ ،
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احلمام يف ُمبتدئه؛ فَرغِ ْب ُت عنه « ( . )30هذا وقد ي�صلُ الأمر
وقال :هذا كان ِّ
قي ًما يف َّ
بالراوي �أن يمَ َن َعه من ال�سماع بع�ض ذويه من �أهل العلم ،على نحو ما وقع لأبي القا�سم
َّ
ي�سمع
�إ�سماعيل بن حممد بن الف�ضل احلافظ (ت 535هـ) ؛ حيث منع ُه والده ،ومل يرتكه
ُ
من عبد الرحمن بن �أبي عبد اهلل بن منده (ت 470هـ)  ،نقل احلافظ الذهبي يف ال�سري قال:
ف�سك ََت،
ال�سمعاين� :س�ألت �إ�سماعيل بن حممد احلافظ عن عبدالرحمن بن �أبي عبداهلل؟ َ
قال َّ
م�شايخ الوقت،
أعر�ض عنه
وتو َّق َف ،فراجعته فقال� :سمع الكثري ،وخالف �أباه يف م�سائل ،و� َ
ُ
خريا منه « (. )31
تركَ نِي �أبي � ْأن � َ
أ�سمع منه ،كان �أخو ُه ً
ما َ

املطلب الثالث َ -ع ُ
السماع من جهة الشيخ:
وارض َّ
لقد تبينّ يل بالبحث العميق ،واال�ستقراء الدقيقّ � ،أن عوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ لي�ست
ترجع �إىل الراوي فقط بل � َّإن منها ما َيرجع �إىل ال�شيخ نف�سه ،وفيما ي�أتي بيان ذلك:
تهاون ال�شيخ يف �أم ِر ال�صالة؛ �إذ ملَّا كانت ال�صالة عمو َد الدين ،و�أحد
♦ ♦�أوال:
ُ
معيارا لإقبال الراوي على ال�سماع
كان �أمر العناية بها ُيع ُّد
�أركان الإ�سالم اخلم�سة ،فقد َ
ً
لي�سمع
من �شيخ ما� ،أو عدم ذلك؛ ف�إذا وج َد َمن ق�صده لي�سمع منه ُيقيمها� ،أقام حينئ ٍذ
َ
ورحل عنه ،ومِ ن
منه ،و�إذا تب َ
ني له تهاو ُن ُه ،وتفريطُ ه فيهاَ ،زهِ َد حينئ ٍذ يف ال�سماع منهَ ،
الرياحي (ت 90هـ) ؛ فقد �أ�سند اخلطيب
مناذج من راعى ذلكَ ُرفيع بن مِ هران �أبو العالية ِّ
كنت �أرحلُ �إىل الرجل م�سرية
البغدادي من طريق الربيع بن �أن�س عن �أبي العالية قالُ :
أقمت ،و�سمعت منه،
�أيام؛ لأ�سمع منه ،ف� َّأولُ ما �أفتق ُد منه �صال َته ،ف� ْإن � ِأج ْد ُه ُيقيمهاُ � ،
()32
قلتَّ � :إن
وقلت :هو لغري ال�صالة � ْأ�ض َي ُع «
ي�ضي ُعها رج ْع ُت ،ومل �أ�سمع منه،
ُ .
ُ
و� ْإن �أج ُد ُه ُّ
ال�صالة؛ كمن ُي�ؤخرها
ويفرطُ يف �أم ِر َّ
مقت�ضى كالم �أبي العالية �أنه ال يروي ّ
عمن يتهاونِّ ،
حق من ال ُي�صلِّي �أ�صال؛ �إذ َم ْن ال ُي�صلِّي
كالم ُه يف ِّ
عن وقتها� ،أو ي�ؤديها على َع َجل ،ولي�س ُ
�سم ُع منه ،وال كَ َرامة.
هو َعن ال َع َدال ِة �أب َع ْد ،وال ُي َ
♦ ♦ثانيا :تع�سرّ ال�شيخ يف الرواية؛ حيث يكون ُمقلاّ من التحديث ،و�إذا ح َّدث فال ُيح ّدث
ري � ّأن
� َّأي �أحد ،والتع�سرّ يف التحديث منه ما هو حممود املقا�صد ،ومنه ما لي�س كذلك ،غ َ
عار�ضا ل�سماع الرواة منهم؛ فمن الذين فاتهم ال�سماع ب�سبب
بع�ض ال�شيوخ له ُي�شكِّلُ
�صنيع ِ
ً
َ
ع�رسة ال�شيخ الإمام �أحمد بن حنبل (ت241هـ) ؛ فقد �سمع من ال�شيخ حديثني فقط ،وفاته
�أحاديث �أخرى من ُع�رسة �شيخه �إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه ال�صنعاين (ت ، ) -قال
احلافظ املزي يف ترجمته « :قال :عبد اهلل بن �أحمد بن حنبل قال �أبي� :إبراهيم بن َعقيل بن
يوما
أقم ُت على بابه
َمعقل �أبو �إبراهيم كان ً
ع�رسا يعني� :إبراهيم؛ ال ُي َ
ظاهرا ً
و�صلُ �إليه ،ف� ْ
ً
أقدر �أن
�أو يومني ،حتى و�صل ُْت �إليه ،فح َّدثني بحديثني ،وكان عنده �أحاديث عن جابر ،فلم � ْ
79

عوارض سماع ال ُّروا ِة
من الشيوخ وأثرها عند احمل ّدثني

د .سعيد محمد علي بواعنة

حيا فلم � ْأ�س َم ْعها مِ ن
�أ�سم َعها من ُع�رسه ،ومل ُيح ِّدثني بها �إ�سماعيل بن عبد الكرمي؛ لأنه كان َّ
ال�سماع مطلقا ب�سبب ُع�سرْ ة ال�شيخ احلافظ �أحمد بن
وممن وقع له
ُ
� َأحدٍ» (ُ . )33
قلتَّ :
عار�ض ّ
عبد اهلل ال َعجلي (ت 261هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من حِ ّبان بن هالل الب�رصي (ت 216هـ)  ،قال
ع�رسا « وقال ابن �سعد يف الطبقات
ال َعجلي « :حِ َّبان بن هالل ثقة ،مل �أ�سمع منه �شيئا،
َ
وكان ً
قطع الرواية قبل
الكربى « :وكان قد امتنع من احلديث قبل موته « وقال الذهبي « :كان قد َ
ب�سنوات؛ فلهذا مل ي�سمع منه البخاري ،وال �أبو حامت» (. )34
موته
ٍ
ال�سماع ،وع�رس ال�شيخ ُمقرتنان فيما حكاه العجلي ،وك�أ َّنه �أرا َد �أن
ُ
قلتْ � :إن عدم َّ
يقولَّ � :إن عدم �سماعي منه �سببه ع�رست ُه .وي�ؤكد ذلك ما قاله ابن �سعد وما حكاه الذهبي؛
حلبان �إنمَّ ا كان يف �آخر حياته ،وهي
فالعجلي من طبقة البخاري و�أبي حامت ،و�إدراكهم َّ
فرتة االمتناع عن التحديث.
ال�سماع لعار�ض ع�رسة ال�شيخ الإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري (ت
هذا َّ
وممن فاته َّ
احتاج �إىل
ال�سماع من عبد اهلل بن داود اخل َُر ْيب ُِّي (ت 213هـ)؛ فكان �أن
َ
256هـ)؛ فقد فاته ّ
�شيء من حديثه يف جامعه ال�صحيح؛ فرواه بنزول .قال ابن َماكوال يف ترجمة اخلُريبي:
�رسا يف التحديث « ( ، )35وقال الإمام الذهبي « :لقي ُه البخاري ،ومل ي�سمع منه،
« كان َع ً
واحتاج �إليه يف ال�صحيح فروى عن ُم�س َّدد (يعني :ابن ُم�سرَ ْ َهدٍ) عنه ،وعن الفال�س عنه،
َ
وعن ن�رص بن علي عنه ،وتركَ التحديث تدينا؛ �إذ ر�أى طَ لبهم له بنية مدخولة» ()36
قلت:
.
َ
َّ َ ُ
ُ
ُّ
بعلو،
� َّإن مراد احلافظ الذهبي �أن يقولَّ � :إن ع�رسة اخل َُريبي
ْ
حرمت البخاري من الرواية عنه ٍّ
احتاج �إىل حديثه يف اجلامع ال�صحيح فروى عنه بنزول .هذا وقد َي ِ�صل الأمر ببع�ض
و�أنه
َ
الرواةِْ � ،أن تكون ُع�سرْ ُة �شيخه� ،أحد الأ�سباب التي جتعله يزه ُد -وال ين�شطُ  -يف العود ِة �إليه
ُّ
الر َها ِوي
اهلل
عبد
بن
القادر
عبد
�شيخه:
ترجمة
يف
:
(629هـ)
احلنبلي
نقطة
ابن
قال
ً،
ة
ثاني
َّ
ع�رسا
«�سمعت منه ب َِح َّران
(ت 612هـ):
ُ
جمل�سا واح ًدا ،ومل � ُأعد �إليه؛ لأنه كان له ُخلُق ،وكان ً
ً
()37
أقام عنده» .
يف التحديث ،ال ُيكرث عنه �إال من � َ
ار�ضا يحول دون �سماع الراوي من �شيخ
♦ ♦ثالثا:
ُ
مر�ض ال�شيخ؛ فهذا الأمر ُي�شكِّلُ َع ً
َما؛ وممِ َّ ن وقع له ذلك الإمام �أحمد ابن �سليمان الطرباين (ت360هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من
و�صلَ �إليه؛ ب�سبب مر�ضه ،و�إمنا روى عنه �إجازة،
عثمان بن ُخ َّر َزاذ (ت 281هـ)  ،وذلك ح َ
ني َ
دخلت �إِ ْنطَ اكِ ية ،فدخلنا عليه،
قال الطرباين« :حدثنا عثمان بن ُخ َّر َزاذ ،يف كتابه ،وقد ر�أيته؛
ُ
()38
وهو َعليل َم ْ�س ُبوت ،فلم �أ�سمع منه ،وعا�ش بعد خروجي من �إنطاكية ثالث �سنني ونيفًا» .
�ض عينـيه فـي �أَ كرث
قال ابن منظور« :العلـيلُ �إِذا كان ُم ْل ًقـى كالنائم؛ ُي َغ ِّم ُ
وت» (. )39
�أَحواله َم ْ�س ُب ٌ
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وقع له عدم ال�سماع لعار�ض مر�ض ال�شيخ ما كان من عبد اهلل بن حممد
وممن َ
َّ
فيلي (ت234هـ)؛ حيث مل ي�سمع �شيئا من زهري بن معاوية اجلُعفي (ت 173هـ) بعد
ال ُّن ّ
رخي بع�ض البدن ،وهو مِ ظنة ال َّتغري يف ال�ضبط ،حكى
�إ�صابت ِه بالفالج؛ ل َّأن هذا املر�ض ُي ِّ
الكَالباذي قال :ذكر �أبو داود (عن) ال ُّنفيلي قال :مات �سنة ثالث و�سبعني ومائة ،وكان
قلت :ويظهر
ُفلِج قبل ذلك ب�سنة
ٍ
ون�صف� ،أو نحوها ،ومل �أ�سمع منه �شيئا بعدما ُفل َِج « (ُ . )40
رجح الإمام الذهبي
يل � َّأن النفيلي احتاط بعدم ال�سماع من زهري � َ
إزاء هذا العار�ض ،وقد َّ
� َّأن الفالج مل ي�ؤثرعلى �ضبط زهري فقال� « :رضبه الفالج قبل موته ب�سنة� ،أو �أزيد ،ومل
يتغيرَّ  ،وهلل احلمد» (. )41
�صار
♦ ♦راب ًعا :اختالطُ ال�شيخ؛ ف�إ ّنه �إذا تغيرَّ �ضبط ال�شيخ ،واختلط عليه �أمر الروايةَ ،
عار�ضا يحول دون �سماع التالمِ ذة منه ،ومن الرواة الذين وقع لهم ذلك ،حف�ص بن
ذلكَ
ً
ال�سماع من �سعيد بن �أبي َعروبة (ت
عمر �أبو عمر احل ِ
َو�ضي (ت 225هـ) وذلك حني ق�صد َّ
156هـ) ؛ فقد �أ�سند ابن عدي يف الكامل من طريق �أبي َقالبة قال « :ح ّدثنا �أبو عمر احلو�ضي
كالما -ف�سمعته يقول:
أ�سمع منه،
ُ
قال :دخلت على ابن �أبي عروبة �أري ُد �أن � َ
ف�سمعت منه ً
ِمت �أنه مخُ تلِطٌ ؛ فلم
أبيت� ،ضرَ َ بوين
الأز ُد عري�ضة ،ذبحوا �شاة مري�ضة� ،أطْ عموين ف� ُ
فبكيت ،فعل ُ
ُ
وممن وقع له هذا العار�ض �إبراهيم بن �إ�سحاق احل َْرب ُِّي (ت 285هـ)
أ�سمع منه» (ُ . )42
� ْ
قلتَّ :
ال�س ُدو�سِ ُّي املل َّقب ب َعارم (ت 224هـ) ؛ فقد
 ،وذلك حني ق�صد ال�سماع من حممد بن الف�ضل َّ
�أ�سند اخلطيب البغدادي يف الكفاية من طريق حممد بن عبد اهلل بن �إبراهيم ال�شافعي قال:
ح�صريا على الباب ،ثم خرج
فطرح يل
احلربي يقول :جئت عارم بن الف�ضل
�سمعت �إبراهيم
ُ
َ
ً
َّ
يل فقال :يل مرحبا� .إي�ش كان َخبرَ ُ ك؟ ما ر�أيتك منذ مدة ،قال �إبراهيم :وما كنت جئته قبل
�إ َّ
ذلك ،فقال يل :قال ابن املبارك:
�إي���تِ حم���اد ب���ن زي��� ِد
�أيهـ���ا الطال���ب عل ًم���ا
ِبقيـ��� ِد
ق ِّيـ��� ْد ُه
ثـ��� َّم
فا�ستفِ��� ْد عِ لم���ا وحِ ل ًم���ا
وال���������ق���������ي��������� ُد ب�����ق�����ي����� ِد
فعلمت �أ َّنه قد اختلطَ  ،فرتكت ُه ،
مرار ا،
قال :وجعل ي�شري بيده على �أُ �صبعه
ُ
ً
فت» (. )43
وان�صرَ َ ُ

أي�ضا عار�ض ال�سماع ب�سبب اختالط ال�شيخ الإمام �أحمد بن حممد بن
هذا وممن وقع له � ً
ال�سماع من َخلف بن خليفة الأ�شجعي (ت 181هـ) ؛ �إذ
حنبل (ت 241هـ)  ،وذلك حني ق�صد َّ
الفالج الذي �أ�صابه ،حكى احلافظ املزي قال « :قال عبد اهلل
مل ي�سمع منه الختالطه ب�سبب
ِ
فلما
بن �أحمد بن حنبل عن �أبيه ر� ُ
أيت َخلَف بن خليفة -وهو كبري ،فو�ضعه �إن�سان مِ ن يدهَّ ،
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وق�ص
و�ضع ُه �صاح يعني :من ال ِكبرَ  ،فقال له �إن�سان :يا �أبا �أحمد ح َّدثكم محُ ارب بن دثارَّ ،
أفهم فرتك ُته ،ومل �أكتب عنه �شيئا» (. )44
خفي،
ُ
وجعلت ال � ُ
احلديث فتكلَّم بكالم ٍّ

الرواية� ،أي :خ�شي
♦ ♦
ً
خام�سا� :إم�ساكُ ال�شيخ عن التحديث؛ ل�شعوره بتغيرُّ م�ستواه يف ّ
يفوت
عدم ال�ضبط؛ فكان التغيرُّ عنده يعني :االختالط يف مبادئه .وهذا العار�ض من �ش�أنه � ْأن ِّ
�شيخ ما ،وممن وقع له هذا احلافظ الناقد �أبو علي احل�سني
على الرواي فر�صة ال�سماع من ٍ
بن علي ال َّني�سابوري (ت 349هـ)  ،وذلك حني ق�ص َد ال�سماع مِ ن جعفر بن حممد الفِر َيابي
(ت 301هـ) ؛ حكى احلافظ الذهبي يف ال�سري قال « :قال احلافظ �أبو علي الني�سابوري:
ونكتب بني َي َديه ،كنا
حي -وقد �أم�سكَ عن التحديث .ودخلنا َم َّرة،
ُ
ُ
دخلت بغداد ،والفِر َي ُّ
ابي ٌّ
نرا ُه ح�رس ًة « .هذا وقد علّق الإمام الذهبي على �صنيع الفريابي فقالِ « :ن ْع َم ما َ�ص َن َع؛ ف�إنه
فتور َع ،و َت َركَ الرواية» ( . )45وقال احلافظ الذهبي يف مو�ضع �آخر» :
ِ�س من نف�سه ً
�أن َ
تغرياَّ ،
فما
فدخلت على الفِريابي -وقد قطع الرواية؛
قال �أبو علي :قد ِْم ُت بغداد،
ُ
ُ
فبكيت بني يديهَ ،
()46
وممن وقع له عار�ض ال�سماع؛ لإم�ساك ال�شيخ وامتناعه
ح َّدثني ،ور�أيته ح�رس ًة «  .هذا َّ
ال�سماع
عن التحديث الإمام حممد بن �إ�سماعيل البخاري (ت 256هـ)  ،وذلك حني ق�صد َّ
من عبد اهلل بن داود اخلُريبي (ت 213هـ) على ُع�رسته ،قال الإمام الذهبي يف التذكرة« :
كان قد قطع الرواية؛ فلهذا مل ي�سمع منه البخاري» ( . )47وكذا قد واجه هذا العار�ض كُ اًّل
ماع من �أبي حبيب حِ َّبان بن
ال�س ِ
من الإمامني البخاري ،و�أبي حامت الرازي (ت 277هـ) يف َّ
أي�ضا ،قال ابن �سعد « :كان ثقة ثبتا ُح َّجة ،وكان قد
هالل الباهلي (ت 216هـ) على ُع�رسته � ً
()48
ب�سنوات؛
قطع الرواية قبل موته
ٍ
امتنع من احلديث قبلَ موته»  .وقال الذهبي « :كان قد َ
فلهذا مل ي�سمع منه البخاري ،وال �أبو حامت « (. )49
حبان عن احلديث قبل موته لي�س مبتعار�ض مع ع�رستهِ؛ ل َّأن ال ُع�رسة
ُ
قلتَّ � :إن امتناع ّ
الذهبي
فيها معنى عدم االنب�ساط بالرواية ،واالمتناع فيه معنى القطع نهائيا .و�إذا كان
ُّ
مل يعلل امتناع ح َّبان على نحو تعليله امتناع الفريابي ،فال �ضري؛ ل َّأن احلال واحد،
وكبار املح ِّدثني كانت منهجيتهم واحدة يف االمتناع �إذا �أن�سوا من �أنفُ�سهم تغيرُّ ً ا يف
جودة احلفظ وال�ضبط.
العار�ض
الراوي ،وهذا
♦ ♦
ُ
ً
�ساد�سا :رحيلُ ال�شيخ� ،أو مغادر ُت ُه للبل ِد الذي يعي�ش فيه َّ
كان �سب ًبا لفوات �سماع الإمام مالك ابن �أن�س (ت 179هـ) من ُبكري بن عبد اهلل املَدين (ت
�سكن م�رص
قدميا َ
خر َج من املدينة ً
227هـ)  ،قال العجلي « :مدين ثقة ،ومل ي�سمع مالكٌ منهَ ،
عار�ض �سماع مالك منه ،ما حكاه احلافظ ابن
قلتَّ � :إن ممِ َّ ا ُيعزز � َّأن اخلروج لبكري هو
ُ
«ُ .
كثريا بال ّثغر ،و َق َّل َم ْن يروي عنه من �أهل
حجر يف التهذيب عن الواقدي �أنه قال « :كان يكون ً
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املدينة « ( . )50هذا واملعنى من كالم الواقدي � َّأن ُبكري بن عبد اهلل حني كان ي�سكن املدينة
ابتداء ،و�أنه كان قليل التواج ِد فيها �أ�صال؛ لأنه كان ُيرابط يف الثغور ،ولهذا قال الواقدي« :
ً
فكيف حني خرج بكري منها
و َق َّل َم ْن يروي عنه من �أهل املدينة « ،ومالك من �أهل املدينة-
َ
�إىل م�رص غري قا�ص ٍد ال َعود َة �إليها.
يحول دون
يقدح يف عدالته ،وهذا
ٌ
♦ ♦�ساب ًعاْ � :أن يكون يف ال�شيخ ما ُ
عار�ض خطري ُ
ال�سمعاين
ال�سماع منه ،ومن
ِ
مناذج َمن َ
وقع له ذلك الإمام �أبو �سعد عبد الكرمي بن حممد َّ
َّ
ُ
ابتداء من حممد بن عبد احلميد الأ ْ�س َم ْندي (ت ) -قال ال�سمعاين:
ي�سمع
مل
حيث
562هـ)
(ت
ً
تظاهرا ب�رشب اخلمر،
«لقيته ب�سمرقند غري مرة ،ومل �أ�سمع منه �شيئا من احلديث؛ لأنه كان ُم
ً
و�سمع ولدي �أبو املظفر منه �أحاديث ،وملَّا وافى مرو ُمن�رصفا من احلجاز واحلج (والزيارة)
الربية» ( . )51قلتَّ � :إن عودة
�سيد على طَ ِ
�سنة ثالث وخم�سني قر� ُأت عليه �أحاديث بقرية ِّ
رف َّ
ال�سمعاين للرواية عن الأُ ْ�س َم ْندي تحُ ملُ على �أنه قد تاب من فعله ،واهلل �أعلم.
ال�شيخ ،احلافظُ �أبو الف�ضل حممد بن نا�رص
وممن وقع له ما يقدح يف عدالة
ِ
هذا َّ
حيث مل ي�سمع من �أبي ن�رص حممد بن علي املعروف بابن َو ْد َعان
البغدادي (ت 550هـ) ؛ ُ
النجار البغدادي
املَو�صلي (ت 494هـ) ؛ لأنه م َّتهم بالكذب ،فقد نقل ابن ال ِّدم َياطي عن ابن َّ
(ت 643هـ) يف ذيله على تاريخ بغداد �أنه قال » :قر� ُأت بخط �أبي الف�ضل حممد بن نا�رص
كان
قال :ر�أيت القا�ضي ابن َو ْد َعان -ملَّا دخل بغداد ،وح َّدث بها ،ومل �أ�سمع منه �شيئا؛ لأنه َ
()52
ال�شيخ احلافظ �أبو حامت
وممن وقع له �أي�ضا ما يقدح يف عدالة
ِ
ُمتهما بالكذب»  .قلتَّ :
ال�صلت البغدادي
حممد بن حِ َّبان (ت 354هـ) ؛ ففي ترجمة �أبي العبا�س �أحمد بن حممد بن َّ
ي�ضع احلديث عليهم ،كان يف �أيامنا ببغداد
(ت )-قال ابن حبان « :يروي عن العراقيني كان ُ
جزءا؛ لأ�سمع منه بع�ضها ،فر�أيته ح َّدث
باقٍ  ،ف ََر َاو َدين �أ�صحابنا على �أن �أذهب �إليه ،ف�أخذت ً
()53
بع�ضا من �أحاديثه ثم قال ):فعل ِْم ُت �أنه ي�ضع احلديث؛ فلم �أذهب �إليه « .
(ثم �ساق له ً
وار�ض التي
بع�ض �أمور ال�سلطان ،فهذا الأمر ُيع ُّد من ال َع ِ
♦ ♦ثامنًا :دخولُ ال�شيخ يف ِ
وقع له ذلك �أبو احل ََّجاج خارج ُة بن ُم�ص َعب
ال�سماع من �شيخ ما ،ومن
حتول َ
ِ
مناذج َمن َ
دون ّ
أعر�ض عن ال�سماع من ابن �شهاب الزهري (ت 124هـ)  -الذي
ال�سرَّ َخ�سي (ت168هـ) ؛ حيث � َ
حبان من طريق �أحمد ابن َع ْب َد َويه قال:
كان
�صاحب �شرَ ِطةٍ
ِ
لبع�ض بني مروان؛ فقد �أ�سند ابن ّ
َ
« �سمعت َخارجة يقول :قد ِْم ُت على ال ُّزهري ،وهو �صاحب �رشط لبع�ض بني مروان ،قال:
قبح اهلل ذا من
فر�أيته
يركب ،ويف يده َح ْربة ،وبني يدي ِه النا�س ب�أيديهم كَ َ�أف َْركُ و َب ٍ
اتُ .
فقلتَّ :
ُ
()54
قدمت على يون�س،
فان�رصفت ،فلم �أ�سمع منه ،ثم
عامل،
ف�سمعت منه عن ال ُّزهري «  .ووقع
ُ
ُ
ُ
ٍ
يف �آخر رواية ابن عدي يف الكامل من ذات الطريق ما لفظه « :ثم َند ِْم ُت ،فقد ِْم ُت على يون�س،
بع�ض
ف�سمعت منه عن الزهري « ( . )55قلت :ومِ ن الذين وقع لهم
عار�ض دخول ال�شيخ يف ِ
ُ
ُ
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�أمور ال�سلطان؛ �أبو كريب حممد بن العالء بن كُ ريب (ت 248هـ)  ،وذلك يف عدم �سماعه من
يحيى بن حمزة بن واقد الدم�شقي (ت 183هـ)  -الذي �صار قا�ضيا للعبا�سيني؛ فقد �أ�سند
أيت يحيى بن حمزة ،وعليه �سواد
اخلطيب البغدادي يف تاريخه �إىل �أبي كُ ريب �أنه قال « :ر� ُ
الق�ضاء؛ فلم �أ�سمع منه « ( ، )56ووقع عند احلافظ الذهبي يف ال�سري كالم �أبي كريب بلفظ« :
مع من ُه « (. )57
أتيت يحيى بن حمزة،
ُ
� ُ
فلم � ْأ�س ْ
فوجدت عليه َ�سوا َد الق�ضاءْ ،
ي�سمع منه .فهذا الأمر يقطع على
موت ال�شيخ قبل � ْأن يتهي�أ للتلمي ِذ � ْأن
♦ ♦تا�س ًعا:
ُ
َ
وممن وقع له ذلك �أبو حامت الرازي يف
التلمي ِذ طريق ال�سماع من �شيخ ما ب�صورة نهائيةَّ ،
عدم �سماعه من ُحميد بن َم�سعدة بن املبارك الب�رصي (ت 244هـ)  ،قال ابن �أبي حامت
نيف و�أربعني ومائتني،
الرازي� « :سمعت �أبي يقول:
أ�سمع منه �سنة ٍ
ُ
كتبت بع�ض حديثه؛ ل َ
()58
وممن وقع له هذا العار�ض خالد بن نزار ال ْأيلي،
فلما َقد ِْم ُت الب�رصة ،كان قد َمات»  .هذا َّ
َّ
وذلك حني ق�ص َد ال�سماع من عبد امللك بن عبد العزيز بن ُجريج (ت 150هـ) ؛ فقد �أ�سند
اخلطيب يف كتابه الرحلة يف طلب احلديث من طريق هارون بن �سعيد عن خالد بن َنزار (ت
222هـ) قال :خرجت �سنة خم�سني ومائة بكُتب ابن جريج لأوافيه فوجدته قد مات» ()59
ُ
ُ
َ
ُ
 .حكى الذهبي يف التذكرة قال « :وقال م� ِّؤمل بن �إ�سماعيل :مات قبل املَو�سم �سنة خم�سني
قلت :وقد ي�صل احلال بالراوي �أن يبكي ويلطِ َم على ر�أ�سه؛ لكونه فاته ال�سماع
ومائة» (ُ . )60
مبوت �شيخ ما ،وذلك مثلما ح�صل مع �أبي �سعد �أحمد بن حممد املعروف بابن البغدادي
(ت 540هـ)  ،وذلك حني ق�ص َد ال�سماع من �أبي ن�رص حممد بن حممد ال َّزينبي (ت 479هـ)
ين :و�سمعت �إ�سماعيل احلافظ ب�أ�صبهان يقول :رحل
ال�سمعا ّ
حكى احلافظ الذهبي قال :قال َّ
ُ
خرق
�أبو �سعد
ُّ
ينبي ،فدخل بغداد ،ومل َ
يلح ْقه ،فحني �أخبرِ مبوته َّ
البغدادي �إىل �أبي ن�صرْ ٍ ال َّز ِّ
()61
قلتَّ � :إن قول �أبي �سعد
ثوبه،
علي بن اجلعد ،عن �شعبة؟» ُ .
َ
ولطم ،وجعل يقول :مِ ْن �أين يل ّ
مبوت ال َّزينبي فاته � ْأن
علي ابن اجلعد ،عن �شعبة « يق�صد �أ َّنه
ِ
بن البغدادي « :مِ ْن �أين يل ُّ
عن �أمري امل�ؤمنني يف
ي�سمع منه ب�سنده �أحاديث م�سند علي بن اجلعد اجلَوهري (ت230هـ) ِ
َ
َ
احلديث �شعبة بن احلجاج فهو من �أبرز تالمذته ،و�أ ْر َواهم عنه؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف تاريخه
من طريق احل�سني بن �إ�سماعيل الفار�سي قال� :س�ألت َعب ُدو�س بن عبد اهلل بن حممد بن مالك
لقيت �أحفظ منه ...وكان
أعلم �أين ُ
بن هانئ الني�سابوري عن حال علي بن اجلَعد؟ فقال :ما � ُ
()62
وممن وقع له عار�ض
نحو من � ٍ
ألف ومائتي حديث»  .هذا َّ
عند علي بن اجلعد عن �شعبة ٌ
عدم ال�سماع ب�سبب موت ال�شيخ ،احلافظ �أحمد بن عبد اهلل ال َعجلي الكويف (ت 261هـ) ،
وذلك حني ق�صد ال�سماع من احلافظ �أبي داود الطيال�سي (ت 204هـ) قال العجلي� « :سليمان
أ�صبته مات قبل
بن داود �أبو داود الطيال�سي ب�رصي ثقة ،وكان كثري احلفظ،
ُ
رحلت �إليه؛ ف� ْ
ُقدومي بيوم» (. )63
84

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

♦ ♦عا�رشًا� :أن يكون معتق ُد ال�شيخ ومذهبه باطال �أو فا�س ًدا .ف� َّإن معتقد �شيخ ما،
عار�ضا �شدي ًدا قد يحول دون �سماع الراوي منه،
ومذهبه �إذا كان باطال �أو فا�س ًدا ي�شكل
ً
بلغ الأمر ببع�ض الرواة �أن َيطلب من ال�شيخ الذي عنده مثل ذلك �أن ال يذكر على
ب ْل لقد َ
مما يذهب �إليه خ�شية �أن ي�ضيق �صدر الراوي بذلك فيزهد يف ال�سماع منه،
م�سامعه �شيئا َّ
وممن �صنع ذك يزيد بن هارون (ت206هـ) يف �سماعه من ُحريز بن عثمان احلِم�صي
(ت 163هـ) وكان فيه َن ْ�ص ٌب؛ فقد �أ�سند ال ُعقيلي قال « :حدثنا حممد بن �إ�سماعيل (يعني:
�سمعت
قلت ليزيد بن هارون:
البخاري) قال :حدثنا احل�سن بن علي (يعني :احلُلواين) قالُ :
َ
من ُحريز بن عثمان �شيئا تنكره عليه مِ ن هذا الباب؟ فقال� :إين �س�ألته �أن ال يذكر يل �شيئا
علي الرواية عنه ،قال (يعني :يزيد بن هارون) :
من هذا؛ خماف َة �أن � َ
أ�سمع منه �شيئا ُي َ�ض ِّي ُق َّ
فقلت (القائل
أمري .يعني :لنا معاوية ،ولكم عليُ ،
أمري ،ولكم � ٌ
ف�أ�ش ُّد �شيء �سمع ُت ُه يقول :لنا � ٌ
قلتَّ � :إن قول احل�سن
هو :احل�سن بن علي) ليزيد :فقد �آثرنا على نف�سه ،فقال :نعم» (ُ . )64
احلُلواين يف ُحريز « :فقد �آثرنا على نف�سه» وت�صديق يزيد بن هارون لقوله معناه� :أن
وممن وقع له
ال�سماع منه .هذا َّ
ُحريز مل يجهر ببدعت ِه يف ال َّن ْ�ص ِب حتى ال َيح ِر َم يزيد مِ َن َّ
عار�ض ال�سماع لعلَّة بطالن مذهب �شيخ ما وف�ساده ،احلافظ يزيد بن هارون الذي تق ّدم
ُ
ال�صلت ال�سرَّ اج الب�رصي (ت )-؛ لكونه يتبنى
ذكره �آنفًا؛ حيث مل ي�سمع من �سهل بن �أبي َّ
وجدت يف كتاب �أبي بخط يده قال:
فكر ومذهب املعتزلة ،قال عبد اهلل بن �أحمد بن حنبل:
ُ
ال�صلت معتزليا ،وكنت �أ�صلي معه يف امل�سجد ،وال
قال يزيد بن هارون :كان �سهلُ بن �أبي َّ
أعرف ذاكَ فيه « (. )65
أ�سمع منه،
وكنت � ُ
ُ
� ُ
عار�ض ال�سماع لدى الراوي � َّأن �شيخ ما -على وثاقته مييل �إىل
هذا وقد يكون
ُ
عر�ض الراوي حينئ ٍذ عن
التحديث بالأحاديث التي يمَ يل �إليها �أ�صحاب مذهب فا�سد؛ ف ُي ُ
وممن وقع له ذلك تلمي ُذ احلافظ ال َّدارقطني احلافظ �أبو بكر �أحمد بن
ال�سماع منه احتياطً اّ ،
حممد البرُ قاين (ت 425هـ) حيث مل ي�سمع من ا ُ
مل َعافى بن زكريا ال َّن ْه َرواين (ت 390هـ) ،
ألت البرُ قاين عن ا ُ
وكيف
أعلم النا�س .قلت:
َ
قال اخلطيب البغدادي� « :س� ُ
مل َعافى؟ فقال :كان � َ
ري الرواية للأحاديث
حاله يف احلديث؟ فقال :ال �أعرف حاله ...قال البرُ قاين :لكن كان كث َ
التي مييل �إليها ال�شيعة( .قال اخلطيب) � :س�ألت البرُ قاين عنه مرة �أخرى؟ فقال :ثقة ،ومل
أ�سمع منه �شيئاً» (. )66
� ْ
ال�شيخ تالمذة لي�سوا بالأقوياء يف الرواية،
♦ ♦حادي ع�رشْ � :أن يج َد التلمي ُذ حول
ِ
ومن مناذج ما
وقفت عليه يف ذلك ما كان من �أيوب بن �أبي تمَ ِيمة كَ َ
ُ
ال�سختيانيِ
ي�سان ُّ
أعر�ض عن ال�سماع مِ ن طاوو�س بن كي�سان ال َيماين (ت 106هـ) ؛ ل َّأن كُ لاّ
(ت131هـ) حيث � َ
ح�رضان
من عب ِد الكرمي بن �أبي امل َُخارق (ت127هـ)  ،وليثِ بن �أبي ُ�سليم (ت 148هـ) كانا َي
ِ
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()67
يتميز حديثه
مجَ ل�سه؛ فالأولُ  :لي�س بثقة عند � ِ
أغلب �أهل ال�ش�أن  ،والثاين :قد اختلطَ ومل َّ
قلت لأيوب :يا �أبا بكر ،مالكَ لمَ ْ
( ، )68قال ال ُعقيلي « :حدثنا احلُميدي حدثنا �سفيان قالُ :
أ�سمع منه ،فر�أي ُته بني ثقيلني؛ عب ِد الكرمي �أبي �أم َية ،وليث بن
ُتكُرث عن طاوو�س؟ قال� :أتي ُته ل َ
فذهبت وترك ُته « .ووقع يف رواية �أخرى عند العقيلي �أنه قال « :حدثنا ب�رش بن
�أبي �سليم؛
ُ
قلت لأيوب :يا �أبا بكر مالك مل تكتب عن
مو�سى حدثنا احلميدي قال:
�سمعت �سفيان يقولُ :
ُ
طاوو�س؟  « ...و�أ�سند العقيلي من طريق عبد الرزاق قال� :أخربنا معمر قال :قلت لأيوب :كيف
مل تكرث عن طاوو�س؟ قال :وجدته بني ثقيلني عبد الكرمي �أبو �أمية ،وليث بن �أبي �سليم» ()69
ووقع عند ابن عبد الرب القرطبي ب�إ�سناده من طريق عبد الرزاق قال� :أخربنا معمر قال :قلت:
لأيوب كيف مل ت�سمع من طاوو�س؟ قال� :أتيته ،ف�إذا قد اكتنفه ثقيالن؛ ليث بن �أبي ُ�سليم،
أيوب
قلتَّ � :إن الذي
وعبد الكرمي بن �أبي املخارق؛ فرتك ُته « (ُ . )70
يظهر يل –واهلل �أعلمَّ � -أن � َ
ُ
زجرا لعبد الكرمي بن �أبي �أمية،
ال�سختياين زه َد يف ال�سماع من طاوو�س ح َّد الإقالل عنه؛ ً
ُّ
ولليث بن �أبي ُ�سليم؛ �إذ الأول :كما تق َّدم لي�س بثقة ،والثاين :م�ضطرب احلديث ،ولو ح�رض
حيث �سيعطيهما فر�صة ليقرنا
يقوي حالهماُ ،
�أيوب جمال�س طاوو�س مبعيتهما لكان ذلكَ ّ
ا�سميهما به حني ُيح ّدثان فيقوال�« :سمعنا من طاوو�س ،و�أيوب حا�رض� » ..أو نحو ذلك .وال
الراوي ،واهلل املوفِّق.
تخفى قيمة ذلك يف تقوية حال َّ
♦ ♦ثاين ع�رش :عدم ُعدول ال�شيخ عن اخلط�أ الذي وقع منه؛ �إذ الأ�صلُ يف املح ِّدث � ْأن
ني له وجه ال�صواب فيما �أخط�أ فيه ،ف� ْإن رجع ر�ضي �أهل
يرجع عن خطئه �إذا
روجع ،وتب َ
َ
َ
ال�ش� ِأن منه ذلك ،و�إال كان ذلك قادحا يف عدالته ،و�سقطَ
االحتجاج به ،وتركُ وه ،وزهِ دوا يف
ُ
عمن يكون
ال�سماع والرواية عنه ،قال حمزة ال�سهمي يف �س�ؤاالته للحافظ الدارقطني� « :س�ألته َّ
قلتَّ � :إن
نبهوه عليه ،ورجع عنه فال َي�س ُقط ،و�إن مل يرجع �سقطَ « (ُ . )71
كثري اخلط�أ؟ قالْ � :إن َّ
ممن ح�صل له هذا العار�ض ك ٌّل من �أبي حامت الرازي (ت 277هـ)  ،و�أبو بكر حممد بن �إ�سحاق
َّ
اجلراح الر�ؤَا�سي (ت
بن خزمية (ت311هـ) وذلك يف تركِ هما الرواية عن �سفيان بن وكيع بن َّ
247هـ) ؛ فقد �أ�سند اخلطيب يف الكفاية من طريق �أحمد بن احل�سن الأ�صبهاين عن ابن �أبي
حامت قال� :سمعت �أبي يقول:
بوراق
دخلت الكوفة ،فح�ضرَ َ ين �
ُ
ُ
أ�صحاب احلديث ،وقد تعلَّقوا َّ
�سفيان بتلك
فبعثت �إىل
وابن �شيخنا ،قال:
�سفيان بن وكيع ،فقالوا� :
َ
أف�سدت علينا �شيخناَ ،
َ
ُ
()72
ويظهر
يرجع عنها ،فرتك ُته»  .هذا
ورا ُقه؛
فلم ِ
ُ
يرجع عنهاْ ،
ُ
الأحاديث التي �أدخلها عليه َّ
وراق ُه،
مرة ثانية فحاوره مبا�رش ًة ،و�أ�سدى له ال ُّن�صح يف � ْأن ِّ
ينحي َّ
يل � َّأن �أبا حامت راجعه ّ
()73
رص على التحديث من الأ�صول فقط ،لك َّنه مل ي�ستمع ل ُن�صح �أبي حامت  .و� َّأما حال
و� ْأن يقت� َ
ابن خزمية مع ابن وكيع فقد ُ�سئل عن تركه الرواية عنه فقال ...« :و�أما �سفيان بن وكيع؛ ف� َّإن
فا�ستخرت ا َ
وتركت
هلل،
يرجع عنها،
وراقه �أدخلَ عليه �أحاديث فرواها ،وكلَّمناه فيها ،فلم ِ
ُ
ُ
َّ
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ا�ستحياء منه
من�صب يحول دون مراجعته باخلط�أ
ال�شيخ ذا
يكون
الرواية عنه» ( . )74هذا وقد ُ
ُ
ٍ
ً
ملن�صبه؛ فحينئ ٍذ ُيزهد يف ال�سماع منه مثلما ح�صل لأبي حامت الرازي (ت 277هـ) ب ُقزوين
مع قا�ضيها داود بن �إبراهيم (ت 214هـ) قال اخلليلي يف الإر�شاد� « :أخربنا علي بن عمر
الفقيه ،حدثنا �أبو حممد عبد الرحمن بن �أبي حامت قال� :سمعت �أبي يقول :دخلت قزوين �سنة
ثالث ع�رشة ومائتني مع خايل حممد بن يزيد ،وداو ُد العقيلي قا�ضيها ،فدخلنا عليه ،فدفع
�رش�سا فيه م�سند �أبي بكر ،ف�أول حديث ر�أيته فيه حدثنا �شعبة ،عن �أبي التياح ،عن
�إلينا مِ ً
يخرج الدجال من �أر�ض يقالُ لها
املغرية بن ُ�سبيع ،عن �أبي بكر ال�صديق ،قال :قال النبي« :
ُ
ُطرقة « فقلت :لي�س هذا من حديث �شعبة ،عن
أقوام ك� َّأن
َ
خرا�سان ،يتبعه � ٌ
وجوه ُهم امل َِجان امل َّ
�أبي التياح ،و�إنمَّ ا هو من حديث �سعيد بن �أبي عروبة ،وعبد اهلل بن َ�شوذب ،عن �أبي التياح،
فخرجت ،ومل
فقلت خلايل :ال �أكتب عنه � اَّإل � ْأن يرجع عن هذا ،فقال خايل� :أ�ستحي �أن �أقول؛
ُ
ُ
()75
�أ�سمع منه �شيئا «  .و�أ�سند ابن �أبي حامت قال�« :سمعت �أبي يقول :داود بن �إبراهيم هذا
فنظرت يف
يل خايل م�سنده،
ِمت ُقزوين مع خايل فحمل �إ َّ
ُ
مرتوك احلديث ،كان يكذب؛ قد ُ
كذب عن �شعبة فرتكت ُه ،وجهد بي خايل
�أول م�سند �أبي بكر -ر�ضي اهلل عنه -ف�إذا
ٌ
حديث ٌ
()76
قلتَّ � :إن قول �أبي حامت
ور ُ
ددت ال ُك ُتب عليه « ُ .
�أن �أكتب منه �شيئا ،فلم ُتطاوعني نف�سيَ ،
يكذب « معناه �أنه كان يخط�أُ دلَّ على ذلك قول �أبي حامت خلاله
عن داود بن �إبراهيم « :كان
ُ
راج َع داو َد
يف الرواية الأوىل « :ال �أكتب عنه � ،اَّإل � ْأن
ولكن خاله ا�ستحى � ْأن ُي ِ
يرجع عن هذا»َّ .
َ
ملن�صبهِ؛ فقد كان حينئ ٍذ قا�ض ًيا.
♦ ♦ثالث ع�رشْ � :أن يج َد الراوي يف ال�شيخ �شي ًئا مِ ن َخوارم املروءة� ،أو َيرى منه ما
حق الراوي �أو املروي عنه (ال�شيخ) بح�سب ما يظهر يل من
ُي�شعر باخل ََرف؛ فاملُروءة يف ِّ
زمن كُ ٍّل منهما،
َ�صنيع املح ّدثني تعني :االلتزام بالعادات ،والأعراف ال�صاحل ِة ال�سائدة يف ِ
املحرمة الظاهرة لأنها داخلة يف �رشط التقوى،
وعدِم اخلروج عليها ،وال تدخل فيها الأمور
َ
ّ
واملروءة هي �أحد �رشوط العدالة؛ ف�إذا انتابها خل ٌل عند � ٍّأي منهما ،كان ذلكَ قادحا يف
ني الراوي
أ�صبحت حينئ ٍذ
حق �شيخ ما� ،
عدالتهِ .ويف هذا املقام �إذا اختلَّت يف ِّ
ً
عار�ضا يحولُ ب َ
ْ
الر ِّقي (ت
و�سماعه من ذلك ال�شيخ ،ومن مناذج ذلك ما وقع لأبي املُليح احلَ�سن بن عمر َّ
181هـ) يف عدم �سماعه من حماد بن �أبي ُ�سليمان (ت 120هـ) ؛ لأنه كان يرتدي مِ لحف ًة
بال�سواد� ،أ�سن َد ال ُعقيلي قال :حدثنا �أحمد بن علي
ُمع�صفَرة َحمراء ،وكان قد َّ
خ�ض َب حليت ُه َّ
دم علينا حماد بن �أبي �سليمان،
ال َّأبار قال :حدثنا عبيد بن ه�شام ،حدثنا �أبو املُليح قالَ :ق َ
حمراء ،و�إذا
جت �إليه؛ لأ�سمع منه قال :ف�إذا عليه مِ لْحفة ُمع�صفر ٌة
فنزل وا�سط الر َّقةَ ،
فخ َر ُ
ُ
()77
قلتَّ � :إن �إخبار �أبي املُليح عن
حليته قد َّ
عت ،ومل �أ�سمع من ُه» ُ .
فرج ُ
بال�سواد قالَ :
خ�ض َبها َّ
بال�سواد
�صنيع ابن �أبي �سليمان املتمثل يف لُب�سه مِ لحف ًة ُمع�صفر ًة َح َ
مراء ،وتخ�ضيب حليته َّ
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فيه داللة وا�ضحة على � َّأن �أبا املُليح كان يع ُّد ذلكَ مما يقدح يف معاين املروءة عنده ،ولهذا
خلارم يف
أي�ضا على عدم ال�سماع من ال�شيخ
رجع �أبو املُليح ومل ي�سمع منه .ومن الأمثلة � ً
ٍ
املروءة عند ُه ،موقف �أحمد بن ب�شري املَخزومي الكويف (ت197هـ) ؛ حيث مل ي�سمع من
بال�شطرجن� ،أ�سند ابن عدي
َبه ِز بن حكيم ال َب�رصي (تويف قبل 150هـ) ؛ لأنه وجده يل َع ُب َّ
أتيت الب�رصة يف طلب
من طريق يحيى بن �سليمان اجلعفي حدثنا �أحمد بن ب�شري قالُ � :
يلعب بال�شطرجن» ونقل احلافظ ابن حجر
احلديث ،ف� ُ
أتيت به َز بن حكيم فوجدته مع قوم ُ
يف تهذيب التهذيب كالم ابن ب�شري ،ويف �آخره « فرتكته ومل �أ�سمع منه» ( . )78و� َّأما � َّأن
وقع
الراوي قد يرى من ال�شيخ ت�رصفًا ي�شعره َ
بخ َرفه فال ي�سمع منه لذلك ،فمثاله ما َ
ال�ض ِّبي الكويف (ت 188هـ)  ،وذلك يف عدم َ�سماعه من �سِ ماكِ بن
جلرير بن عبد احلميد َّ
هلي الكويف (ت123هـ) لر�ؤيته �إيا ُه يبول قائما� ،أ�سند ال ُعقيلي من طريق يحيى
َح ْر ٍب ال ُّذ ِّ
بن ا ُ
ملغِرية قال :حدثنا جرير قال� :أتيت �سِ ماك بن َحرب فوجد ُته يبولُ قائما فرتك ُته ،ومل
�أ�سمع منه ويف رواية �أ�سندها ابن عدي من طريق عثمان بن �أبي �شيبة (قال)  :حدثنا
قلت:
أتيت �سِ ماك بن حرب ،فر�أيته يبول قائما،
فرجعت ،ومل �أ�س�أله عن �شيء؛ ُ
ُ
َجرير قالُ � :
بخرفهِ؛
قلتَّ � :إن �صنيع �سِ ماك بن حرب من البول قائما ال يلزم منه القول َ
قد َخ َرف « (ُ . )79
ال�شيخان من حديث حذيفة بن اليمان-
ثبت فيما رواه
ِ
�إذ لعله فعل ذلكَ ب�سبب ُع ٍ
ذر ،فقد َ
()80
ومما يجدر التنبيه عليه � َّأن عار�ض
قائما
ر�ضي اهلل عنهَّ � -أن
النبي قد بال ً
 .هذا َّ
َّ
خوارم املروءة املت�صلَ بالعدالة ،مل �أعر�ض له يف البند (�ساب ًعا)  ،و�إنمَّ ا �أفرد ُته هنا،
مبن وقع يف دائرة الكذب يف
تنويها به ،و�إبرا ًزا له من جهة ،وكذا ل َّأن املَقام هناك ُم ٌ
تعلق َ
الرواية؛ �إذ الكذب كما هو معلوم �أ�ش ُّد من خوارم املروءة.
عدم
♦ ♦رابع ع�رش:
ُ
وممن وقع له ُ
رف�ض ال�شيخ �إعاد َة التحديث ملَن ت� َّأخر عن جمل�سهَّ .
حيث مل ي�سمع من احل�سني بن
ال�سماع
الرازي (ت 277هـ) ؛ ُ
ِ
َّ
ب�سبب هذا العار�ض �أبو حامت َّ
حممد امل َُر ْوذِي البغدادي ال َّتميمي ا ُ
�سمعت
مل َعلِّم (ت 213هـ)  ،قال ابن �أبي حامت الرازي« :
ُ
رارا ،بعد فراغِ ه مِ ْن تف�سري َ�شيبان (يعني :ابن عبد الرحمن ال َّنحوي) ،
�أبي يقول� .. :أَ َتي ُت ُه مِ ً
يظهر
قلت:
علي بع�ض املجل�س؟ فقالَ :بك ِّْر َبكِّر ،و ْ
أ�سمع منه �شيئا» (ُ . )81
مل � ْ
ُ
و�س�ألت ُه � ْأن ُيعي َد َّ
ِّرين
أمر
ال�صنيع مِ ن
يل � َّأن هذا
منهجي فيه حزم ،غايت ُه تن�شيط الطلبة للمجيء مبك َ
ِ
َ
ال�شيخ � ٌ
ٌ
ال�سمعاين
�إىل
ِ
جمل�س العلم ،ويبدو � َّأن هذا الأمر كان يفعله غري واحد من ال�شيوخ؛ فقد �أ�سند َّ
يف كتابه �أدب الإمالء واال�ستمالء من طريق حممد بن جرير بن عبد الرحمن الف َْر َغانيِ (قال)
ن�سمع احلديث من عبد ال�صمد بن الفَ�ضل ب َبلْخ ،وكان الباب ُمغلقا ُدوننا ،فجاء �إن�سان،
 :ك َّنا
ُ
قم فانظرْ � ،إن كان هذا مِ ن
القرع
أعنف يف
الباب ،و� َ
ِّ
ِ
والدق ،فقال عب ُد ال�صمد لواحد مناْ :
فقر َع َ
َ
�أ�صحاب الر�أي فافتح له الباب ،و� ْإن كان من �أ�صحاب احلديث فال تفتح له ،فقال له بع�ضهم:
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�ألي�س �صاحب احلديث �أوىل �أن ُيفتح له الباب؟ فقال :ال� .أ�صحاب الر�أي �أوىل؛ ل َّأن هذا عملُ
ون؟!» (. )82
�أ�صحاب احلديث فل َِم لمَ ْ يبكِّر -ولي�س هو عملُ �أ�صحاب الر� ِّأي ف ُيعذ َُر َ
العار�ض مِ ْن
روايات الغرائب واملَناكري؛ فهذا
إكثار ال�شيخ مِ ن
ِ
ُ
♦ ♦خام�س ع�رشُ � :
وممن ح�صل له هذا �أبو حامت
الر َوا َة فيه،
ُ
بحيث ال َين�شطُ َ
�ش�أن ِه � ْأن ُي ِّ
لل�س ِ
ماع منهَّ ،
ون َّ
زه َد ُّ
ِالبي (ت 217هـ �أو 219هـ)
الرازي ،وذلك يف ِ
عدم َ�سماعه من عمرو بن عثمان بن َّ
�سيار الك ِّ
الكالبي؟ فقال :يتكلمون فيه،
ألت �أبي ،عن عمرو بن عثمان
قال ابن �أبي حامت الرازي� :س� ُ
ِّ
ي�صيبو َن ُه يف كُ ُتبه،
كان �شيخا �أعمى بالر َّقة ُيح ِّدث النا�س من حفظ ِه ب�أحاديث ُمنكرة ،ال ِّ
عام َة كُ ُت ِب ِه ال
مع منه ،ور� ُ
�أدركْ ُت ُه ومل � ْأ�س ْ
كتب َّ
أيت مِ ن �أ�صحابنا -مِ ن �أهل العلم َم ْن قد َ
()83
ير�ضاه ،ولي�س عندهم بذلك «
وقع العزوف عن الرواي ِة عنهم
 .ومِ ن ال�شيوخ الذين َ
ب�سبب �إكثارهم من رواية الغرائب واملناكري حممد بن يون�س الكُدميي (ت 286هـ) قال
ِ
لب،
�شهورا بالطَّ ِ
اخلطيب البغدادي « :مل يزل ال ُك َديمْ ي معروفًا عن َد �أهل العِلم باحلِفظِ َ ،م ً
بع�ض النا�س
رث مِ ن روايات
ُمق َّد ًما يف احلديث ،حتى �أك َ
الغرائب واملناكري؛ فتو َّق َف �إذ ذاكَ
ُ
ِ
()84
ماع منه « .
لل�س ِ
عنه ،ومل ين�شطوا َّ

املطلب الرابع َ -ع ُ
السماع من جهة املروي:
وارض َّ
يكون
الر َواية بني الراوي وال�شيخ ،وعليه فقد
ُ
ورا � َأ�س ً
ُي َع ُّد املَر ِو ُّي محِ ً
ا�سا يف َعملية ِّ
يتعلق بحال املروي وفيما ي�أتي بيا ُن �أحوال ذلكَ:
أمرا
ُ
ُ
ماع عن َد ٍ
ال�س ِ
الرواة � ً
عار�ض َّ
راو من ُّ
يكون عند ال�شيخ �أ�ص ٌل �صحيح لمِ َا َيق�صد الراوي �أخذه؛ ومن ذلك ما
♦ ♦�أوالْ � :أن ال
َ
الوراقِ (ت 377هـ) حني ق�صد �سماع
َح َ�صلَ لأبي احل�سن علي بن حممد ابن �أحمد بن ل�ؤل�ؤ َّ
املوط�أ من �إبراهيم بن عبد ال�صمد الها�شمي (ت 325هـ) عن �أبي م�صعب �أحمد بن �أبي بكر
ال ُّزهري (ت 242هـ) عن مالك ،باعتبار � َّأن �إبراهيم هذا كما قال احلافظ الذهبي :هو « �آخر
()85
رحلت �إىل
ال�سهمي« :
ُ
َم ْن روى يف الدنيا عن �أبي م�صعب املوط�أ «  .قال حمزة بن يو�سف َّ
�صحيحا،
�سامراء �إىل �إبراهيم بن عبد ال�صمد الها�شمي على �أن �أ�سمع املوط�أ ،فلم � َأر له �أ�صال
ً
وخرجت ،ومل �أ�سمع» (. )86
فرتكت،
ُ
ُ
�سم ُع
ُ
ويلحق بهذا � ْأن يتالعب ال�شيخ مبا معه من �أ�صول على �سبيل التدلي�س منه ،فال َي َ
الراوي حينئ ٍذ منه ،ومن �أمثلة ذلك عدم �سماع الوزير الفَ�ضل بن جعفر (ت 327هـ) وال ُد
ندي (ت 312هـ) لتدلي�س
الوزير �أبي الف�ضل جعفر بن الف�ضل من �أبي بكر الوا�سطي
َ
الباغ ِّ
ألت �أبا
الباغندي �أ�صوله التي يروي منها ،قال حمزة ال�سهمي يف �س�ؤاالته للدارقطني� « :س� ُ
احل�سن علي بن عمر احلافظ عن حممد بن حممد بن �سليمان الباغندي؟ فحكى عن الوزير
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دخلت م�رص،
ال�سهمي)  :ثم
ُ
�أبي الف�ضل بن َح ْن َزابة حكاية ،قال حمزة بن يو�سف (يعنيَّ :
كنت �سمعت من
ألت الوزير �أبا الف�ضل جعفر بن الف�ضل عن الباغندي هذا؟ وحكيت له ما ُ
و�س� ُ
حلقت الباغندي حممد بن حممد بن �سليمان ،و�أنا ابن خم�س
الدارقطني ،فقال يل الوزير:
ُ
أكن �سمعت منه �شيئا ،وكان للوزير املا�ضي حجرتان �إحداهما للباغندي؛ يجيئه
�سنني ،ومل � ْ
�سمعت �أبي يقول :كنت يوما مع الباغندي،
يوما ،ويقر�أ له ،والأُخرى لل َيزيدِي ،قال �أبو الف�ضل:
ُ
فمددت يدي
كتب �أبي بكر بن �أبي �شيبة ،فقام الباغندي �إىل الطهارة،
ُ
يف احلجرة ،يقر�أ يل َ
�إىل جزء من حديث �أبي بكر بن �أبي �شيبة ،ف�إذا على ظهره مكتوبُ :م َر َّبع (و) الباقي حمكوك،
أفطن
مربع؟ ومل � ْ
فرجع الباغندي ،ور�أى اجلزء يف يدي؛ فتغري وجهه ،و�س�ألته فقال� :أي�ش هذا َّ
ألت عنه؟ ف�إذا الكتاب ملحمد بن �إبراهيم
كنت
دخلت يف كتابة احلديثِ  ،ثم �س� ُ
ُ
له؛ لأين � َّأول ما ُ
ربع ،فرب َد على قلبي،
ربع؛ �سمع من �أبي بكر بن �أبي �شيبة فحكَّ حممد بن �إبراهيم ،وبقي ُم َّ
ُم َّ
خر ْج عنه �شيئا» (. )87
ومل �أُ ّ
مرويا بطرق مو�ضوعة .ومن مناذج من وقع لهم
♦ ♦ثانيا� :أن يكون �أ�صلُ ال�شيخ
ًّ
هذا العار�ض من الرواة �أبو بكر حممد ابن عبد الغني البغدادي املعروف بابن ُنقطة (ت
629هـ)  ،وذلكَ حني ق�صد �سماع اجلامع ال�صحيح مل�سلم ،من عبد الواحد بن �إ�سماعيل
بن �إبراهيم ال ِك َّتاين الع�سقالين (تويف بعد 600هـ)  ،قال ابن نقطة يف ترجمة عبد الواحد:
�صحيح م�سلم بطرق مو�ضوعة ال �أ�صل لها
�شيخ ر�أيته مبكة ،ومل �أ�سمع منه �شيئا؛ روى
« ٌ
َ
�ساق
وتفرق بها
الب َّتة،
النا�س يف البالد )88( » ...ثم َ
َ
ُ
و�سمع عليه مبكة ،وكتب بها الأثباتَّ ،
الطُّ ُرق وبينَّ وجوه ُبطالنها .وعلّق احلافظ الذهبي على �أحد الطرق املو�ضوعة التي روى
وتعزير لراويه « (. )89
بها عبد الواحد �صحيح م�سلم فقال « :هذا الإ�سناد ذكْ ر ُه ف�ضيحةٌ،
ٌ
قلت� :إن هذا الذي حكاه ابن نقطة ال يطعن يف �صحة اجلامع ال�صحيح للإمام م�سلم؛ ف� َّإن
ُ
ن�سخه ثابتة بطرق م�شهورة ،و�أ�سانيد �صحيحة.
العار�ض
وقع هذا
عدم
ِ
ِ
الراوي .وقد َ
♦ ♦ثالثاُ :
ا�صطحاب ال�شيخ �أ�صولَه معه حني يل َقا ُه َّ
ال�سمعاين مع ال�شيخ �أبي �سعد م�سعو ِد بن املُظفَّر القاين ُِّي (ت ما بني عامي
لأبي �سعد َّ
مبرو ،ون�ش�أ و�سكن
545هـ -و550هـ)  ،قال ال�سمعاين يف كتابه التحبري مرتجما له « :ولد َ
دخلت �ساريةَ،
ظريف اجلُملة والتف�صيل ،وملَّا
�سارية ما ِز ْن َدران ،تفقه مبرو ،وكان فا�ضال،
َ
ُ
()90
تكن معه «  .هذا
�صادف ُت ُه بها ،ومل يتفق � ْأن �سمعت منه �شيئا من احلديث؛ ل َّأن �أ�صولَه مل ْ
وتربز قيمة ا�صطحاب الأ�صول من قِبل ال�شيخ يف �أنها تكفل �سالمة الأداء منه يف التحديث،
وغيا ُبها عنه حلظة التحديث مظ َّن ُة الوقوع يف اخلط�أ ،مثلما ح�صل ملعمر بن را�شد ال�صنعاين
(ت 160هـ) حني قدم الب�رصة وح ّدث من حفظه ومل يكن معه كتبه ف�أخط�أ ،قال الإمام
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الذهبي « :ومع كون معمر ثق ًة ثبتا ،فله �أوهام ،ال �سيما ملا قدِم الب�رصة لزيارة �أمه؛ ف�إنه
مل يكن معه كتبه؛ فح َّدث عن حفظه فوقع للب�رصيني عنه �أغاليط ،وحديث ه�شام (يعني:
ال َّد�ستوائي) وعب ُد الرزاق عنه �أ�صح؛ لأنهم �أخذوا عنه من كتبه ،واهلل �أعلم « (. )91
وممن كان حاله من ال�شيوخ
♦ ♦راب ًعاُ :
عدم �صيانة ال�شيخ كتبه عن َعبثِ العابثنيَّ .
كذلك �سفيان بن وكيع بن اجلراح (ت 247هـ)  ،قال ابن ابي حامت� « :سمعت �أبي يقول:
تختلف �إىل م�شايخ الكوفة ،تكتب عنهم،
جاءين جماعة من م�شيخة الكوفة ،فقالوا :بلغنا �أنك
ُ
ُ
أحب � ْأن جتري
كنت ترعى له يف �أبيه؟ ُ
وتركت �سفيان بن وكيعَ � .أما َ
َ
لهم� :إنيِّ �أ ِّ
فقلت ْ
وج ُب له ،و� ُ
الوراق عن
وراق قد �أف�س َد َحديث ُه .قالوا:
ُ
�أُمور ُه على َّ
فنحن نقول له� :أن ُيبع َد َّ
ال�سرت ،وله َّ
وقلت له� :إن ح َّقك واجب
نف�سه ،فوعدتهم �أن �أجيئه ف�أتيته مع جماعة من �أهل احلديث،
ُ
وكنت تقت�صرِ ُ على كتب �أبيك ،لكانت
نت نف�سكَ ،
َ
علينا يف �شيخكِ  ،ويف نف�سك؛ فلو ُ�ص َ
الرحلة �إليكَ يف ذلك ،فكيف وقد
ورا ُقكَ
علي؟ ُ
َ
ِّ
فقلت :قد �أدخلَ َّ
�سمعت؟ قال :ما الذي ُي ْن َقم َّ
باملخر َجات،
قلت ترمِ ي
يف حديثك ما لي�س من حديثك .فقال فكيف ال�سبيل يف ذلك؟ ُ
َّ
الوراق عن نف�سك ،وتدعو
رص على الأُ�صول ،وال تقر�أُ �إال من �أُ�صولِك،
وتقت� ُ
ِّ
وتنحي هذا َّ
وراقه كان
بابن كَ َر َامة ،وتوليه �أ�صولك ،ف�إنه ُيوثق به .فقال ،مقبول منك .وبلغني � َّأن َّ
مما قاله ،فبطلَ ال�شيخ ،وكان ُيح ِّدث بتلك
قد �أدخلوه بيتا يت�سع علينا ،فما فعل �شيئا َّ
ني َحديثه « (. )92
الأحاديث التي قد �أُدخِ ل َْت ب َ

السماع على واقع الرواية إجيابًا وسلبًا:
وارض َّ
املطلب اخلامس  -أثر َع ِ
إيجابي،
آثارا على واقع الرواية عند املح ِّدثني منها ال
لقد
تركت َع ُ
ْ
ال�سماع � ً
وار�ض ّ
ُّ
ومنها ال�سلبي وفيما ي�أتي بيان ذلك:

ال�سماع على واقع الرواية.
لعوار�ض
♦ ♦�أوال :الآثا ُر الإيجابية
ِ
ِ
فمن �أبرز تلك الآثار:
وحر�ص ِه على �سالم ِة م�سريته يف التحديث .ويظهر
وور ِع ال�شيخ
ِ
�Ú Úإبرا ُز َعظي ِم ديان ِة َ
ال�شيخ عن التحديث ل�شعور ِه بتغيرُّ م�ستوا ُه يف التحديث ،مثلما
إم�ساكِ
أثر يف َع ِ
ِ
ار�ض � َ
هذا ال ُ
ح�صلَ جلعفر بن حممد الفِر َيابي (ت 301هـ) وقد علّق الإمام الذهبي على �صنيعِه فقال« :
فتور َع ،وتركَ الرواية» ( . )93وقال الإمام النووي
ِ�س من نف�سه ً
ِن ْع َم ما َ�ص َن َع؛ ف�إنه �أن َ
تغرياَّ ،
فيما يلزم ال�شيخ مراعاته من الآداب عند التحديث » :ينبغي � ْأن يمُ �سك عن التحديث� ،إذا خ�شي
ختلف ذلك باختالف النا�س « (. )94
عمى ،و َي ُ
التخليطَ ِب َه َر ٍم� ،أو َخ َر ٍف� ،أو ً
ملجل�س التحديث قبل غريهم.
احلث على تن�شيط الرواة من �أهل احلديث على التبكري
ِ
ُ Ú Ú
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رف�ض ال�شيخ �إعاد َة التحديث ملَن ت� ّأخر عن
ومن
ِ
العوار�ض التي يظهر بها هذا الأثرُ ،
ْ
ي�صنع احل�سني بن حممد امل َُر ْوذِي البغدادي ال َّتميمي املُعلِّم (ت
كان
جمل�سه ،وذلكَ
مثلما َ
ُ
َ
َجل�س الذي فاته من تف�سري
213هـ) وقد �س�أله �أبو حامت الرازي � ْأن ُيعيد عليه
بع�ض امل ِ
َ
َ�شيبان ال َّنحوي فقال لهَ « :بك ِّْرَ ،بكِّر « ( . )95وكذا كان يفعل هذا الأمر عبد ال�صمد بن الف�ضل
ال َبلخي (ت �282أو283هـ) ؛ حيث كان يقول لبع�ض من عنده يف املجل�س �إذا َقرع �أحدهم
قم فانظر� ،إن كان هذا مِ ن �أ�صحاب الر�أي فافتح له الباب ،و� ْإن
باب جمل�س ِه بعدما �أُ َ
غلقْ « :
َ
ألي�س �صاحب احلديث �أوىل �أن ُيفتح
كان من �أ�صحاب احلديث فال تفتح له ،فقال له بع�ضهمَ � :
فلم لمَ ْ يبكِّر -ولي�س
له الباب؟ فقال :ال� .أ�صحاب الر�أي �أوىل؛ لأن هذا عملُ �أ�صحاب احلديث َ
َرون؟! « ( . )96وقال العجلوين يف ك�شف اخلفاء تعليقا على قيمة
هو عملُ �أ�صحاب الر� ِّأي ف ُيعذ َ
ت�رصفًا منه يف
أح�سن
التبكري يف حق طالب العلم « :العقلُ ُبك َْر َة ال َّنها ِر،
ُ
يكون �أكملَ منه و� َ
ُّ
َهمات « (. )97
�آخره ،ومِ ن ث ََّم ينبغي التبك ُ
ري لطلب العلم ،ونحو ِه مِ ن امل َّ
�Ú Úإهدار رواية املتهاون يف �أحد �أمور الدين� ،أوالع َدالة� ،أوال�ضبط� ،أو البدعة ،على �سبيل
ال ّزجر والت�أديب .ويظهر هذا الأثر يف عار�ض ال�سماع من ال�شيخ املُتهاون يف �أم ِر ال�صالة،
كنت �أرحل �إىل الرجل م�سرية �أيام؛
الرياحي (ت 90هـ) �أنه قالُ :
وقد َ
ثبت عن �أبي العالية ّ
أقمت ،و�سمعت منه ،و� ْإن �أج ُد ُه
لأ�سمع منه ،ف� َّأول ما �أفتق ُد منه �صال َته ،ف�إن � ِأج ْد ُه ُيقيمهاُ � ،
()98
أ�ضيع «  .ومن العوار�ض التي
ي�ضي ُعها رج ْع ُت ،ومل �أ�سمع منهُ ،
وقلت :هو لغري ال�صالة � ُ
ُّ
ممن كان ي�رشب اخلمر مثلما وقع لأبي �سعد ال�سمعاين
يتحقق بها هذا الأثر عدم ال�سماع َّ
ابتداء من حممد بن عبد احلميد الأُ ْ�س َم ْندي (ت ) -فقال« :لقيته
(ت 562هـ) حيث مل ي�سمع
ً
ب�سمرقند غري مرة ،ومل �أ�سمع منه �شيئا من احلديث؛ لأنه كان متظاهرا ب�رشب اخلمر « ()99
ً
�سمع منه بع ُد فك�أنه تاب عن فعله .ومن العوار�ض التي تن�ضوي حتت هذا الأثر
ُ .
ثم َ
قلتَّ :
ترك ال�سماع ممن هو متهم بالكذب �أو ي�ضع احلديث ومن مناذج ذلك ترك �أبي الف�ضل حممد
بن نا�رص البغدادي (ت 550هـ) لل�سماع من ابن َو ْدعان امل َْو�صلي (ت 494هـ) ؛ لأنه متهم
ان ملَّا دخل بغداد ،وح َّدث
أيت القا�ضي ابن َو ْد َع َ
ثبت عن ابن نا�رص �أنه قال :ر� ُ
بالكذب ،وقد َ
()100
 .ومن النماذج على ترك من ي�ضع
كان متهما بالكذب»
أ�سمع منه �شيئا؛ لأنه َ
بها ،ومل � ْ
ال�صلت البغدادي
احلديث موقف الإمام ابن حبان يف تركِ الرواية عن �أحمد بن حممد بن َّ
حيث قال « :يروي عن العراقيني ،كان ي�ضع احلديث عليهم ،كان يف �أيامنا ببغداد باقٍ ،
جزءا؛ لأ�سمع منه بع�ضها ،فر�أيته ح َّدث (ثم
فراودين �أ�صحابنا على �أن �أذهب �إليه ف�أخذت ً
َ
()101
 .ويلحق
بع�ضا من �أحاديثه ثم قال ):فعل ِْم ُت �أنه ي�ضع احلديث فلم �أذهب �إليه «
له
�ساق
ً
حتت هذا الأثر -ترك الراوي ال�سماع من �شيخ ما؛ لأنه
مبا تق ّدم من العوار�ض التي تندرج َ
بح�سب ما تق ّدم التمثيل عليه يف البند الثالث ع�رش من
�شيء مِ ن َخوارم املروءة
ِ
يوجد عند ُه ٌ
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مروي بطرق مو�ضوعة،
املطلب الثاين ،وكذا �أي�ضا عدم ال�سماع من ال�شيخ ل َّأن �أ�صل ال�شيخ
ٌ
ي�صون كتابه عن �أيدي العابثني ،وقد تق ّدم تف�صيل هذين العار�ضني يف البندين
�أو لأنه ال ُ
الثاين والرابع من املطلب الثالث مبا يغني عن التكرار .ومن العوار�ض املُندرجة حتت هذا
زجرا له،
ال�س ُ
ماع منه ً
الأثر �أي�ضا �أن يكون معتق ُد ال�شيخ ومذهبه باطال� ،أو فا�س ًدا ف ُيرتكُ َّ
عار�ض � ْأن
أي�ضا
ُ
وقد تق َّدم التمثيلُ على ذلك يف البند العا�رش من املطلب الثاين .ومن ذلك � ً
ال�شيخ تالمذ ًة لي�سوا بالأقوياء يف الرواية؛ فال َ ْ�سمع من ال�شيخ على �سبيل
يج َد التلمي ُذ حول
ِ
ال َّزجر لهم .ومثاله ما تق َّدم يف البند احلادي ع�رش من املطلب الثاين؛ حيث مل ي�سمع �أيوب
وجد يف جمل�سه عب َد الكرمي بن �أبي
ال�سختياين من طاوو�س بن كَ ي�سان ،ومل ُيكرث عنه؛ لأنه َ
ِّ
وليث بن �أبي ُ�سليم وهو م�ضطرب احلديث ،ولو ح�رض �أيوب جمال�س
�أمية وهو لي�س بثقةَ ،
يقوي حالهما ،حيث �سيعطيهما فر�صة ليق ِرنا ا�سميهما به حني
طاوو�س مبعيتهما لكان ذلكَ ّ
ُيح ّدثان فيقوال� :سمعنا من طاوو�س و�أيوب حا�رض� » ..أو نحو ذلك .وال تخفى قيمة ذلك يف
تقوية حال الراوي عند �أهل ال�ش�أن.
ربز
أ�صح مِ ن َم
Ú Ú
ِ
�شيخ ما ُد َ
رويات ٍ
ون َما وقع فيه اخلط�أ له .وت ُ
ُ
انتقاء الروا ِة للأف�ضلِ وال ِّ
عار�ض ال�سماع من ال�شيخ ب�سبب االختالط ،على نحو ما وقع حلف�ص بن
قيمة هذا الأثر يف
ِ
ال�سماع من �سعيد بن �أبي َعروبة (ت 156هـ)  ،حيث
عمر احلَو�ضي (ت 225هـ) حني ترك َّ
ف�سمعت منه كالما؛ ف�سمعته يقول :الأز ُد
أ�سمع منه،
ُ
قال :دخلت على ابن �أبي عروبة �أري ُد �أن � َ
أ�سمع
أبيت� ،ضرَ َ بوين
عري�ضة ،ذبحوا �شاة مري�ضة� ،أطْ عموين ف� ُ
فبكيت ،فعل ُ
ُ
ِمت �أنه مخُ تلط ،فلم � ْ
منه « ()102
ال�سماع من َخلف بن
 .ومثله ترك الإمام �أحمد بن حممد بن حنبل (ت 241هـ) ّ
أي�ضا ،حكى احلافظ املزي قال « :قال عبد اهلل
خليفة الأ�شجعي (ت 181هـ) ؛ الختالطه � ً
خلف بن خليفة -وهو كبري ،فو�ضعه �إن�سان مِ ن يده ،فلما
أيت َ
بن �أحمد بن حنبل عن �أبيه ر� ُ
وق�ص
و�ضع ُه
َ
�صاح يعني :من ال ِكبرَ  ،فقال له �إن�سان :يا �أبا �أحمد ،ح َّدثكُم محُ ارب ابن دِثار؟ َّ
()103
.
أفهم فرتك ُت ُه ،ومل �أكتب عنه �شيئا»
خفي،
ُ
وجعلت ال � ُ
احلديث فتكلم بكالم ٍّ
ب�شكل �أف�ضل ،والعملُ على
ات منتظمةٍ من الرواي ِة حتى ُيتق َنها
إعطاء
رع ٍ
ٍ
ِ
الطالب ُج َ
ُ �Ú Ú
�إذكاء روح التي ُّقظ ،و�رسع ِة احلِفظ والفهم يف نف�سه .وهذا الأثر هو �أحد ثمار
ِ
عار�ض تع�سرُّ ِ
يخ يف الروايةِ؛ ذلك � َّأن تقليل الأحاديث التي ُيلقيها ال�شيخ على التلميذ ،و مراعاة توزيعها
َّ
ال�ش ِ
َرتات زمنية منا�سبة يكون �أجنع ال�ستقرارها يف ذهنه ،وحتى يعيها قلبه ب�شكل جيد؛
على ف ٍ
اختلفت �إىل
فقد �أخرج اخلطيب ب�سنده من طريق �سعيد بن حرب ،قال� :سمعت �شعبة ،يقول« :
ُ
ترددت عليه)  ،وما �سمعت منه �إال مائة حديث ،يف كل
عمرو بن دينار خم�سمائة مرة (يعنيّ :
خم�سة جمال�س حديث» ()104
احلجاج ب�شيخه عمرو بن دينار يف هذه
ِ
ٌ
 .وقد ت�أ َّثر �شعبة بن ّ
�سليمان بن �أحمد (يعني :الطرباين) ح َّدثنا معاذ
املنهج َّية ،قال �أبو نعيم الأ�صبهاين « :حدثنا
ِ
ُ
93

عوارض سماع ال ُّروا ِة
من الشيوخ وأثرها عند احمل ّدثني

د .سعيد محمد علي بواعنة

�سمعت يحيى بن �سعيد ال َقطَّ ان يقول :ل ِز ْم ُت
بن املُثنى قال� :سمعت علي بن املَديني يقول� :أَ َنا
ُ
أرجع من عنده �إال بثالث ِة �أحاديث ،وع�رش ٌة �أك ُ
أ�سمع
رث ما ُ
�شعبة ع�رشين �سنةً ،فما ُ
كنت � ُ
كنت � ُ
منه يف كُ ِّل يوم» ()105
ُرعات يف التحديث الإمام مالك بن �أن�س
وممن كان ي�سلكُ طريق اجل ِ
َّ .
(ت 179هـ) ؛ فقد فعل ذلك مع حممد بن �إدري�س ال�شافعي (ت 204هـ) � ،أ�سند �أبو نعيم من
جئت
طريق حممد بن عبد اهلل بن عب ِد احلَكم ،قال:
�سمعت حممد بن �إدري�س ال�شافعي يقولُ :
ُ
وكنت �أريد �أن �أ�سمع منه حديث ال َعقيقة ،فقلتْ � :إن
فدخلت
أذنت عليه؛
ُ
ُ
مالك بن �أن�س فا�ست� ُ
خ�شيت �أن ال يبلِّ َغ ُه بع َد
خ�شيت � ْأن �س ُي ْبطِ ُل ُه ،وال ُيح ِّد ُثنِي ،و� ْإن جعل ُت ُه يف �آخ ٍر،
َج َعل ُت ُه يف � َّأو ٍل،
ُ
ُ
مر ْت ع�رش ٌة قال :ح�س ُبكَ  ،فلم � ْأ�سمع ُه
ع�رشة �أحاديث ،ف� ُ
أخذت � ْأن �أ�س�أله عن حديث حديثَّ ،
فلما َّ
نه « ()106
عار�ض التع�سرُّ يف �إذكاء روح التي ُّقظ ،و�رسعة احلفظ ،والفَه ِم يف نف�س
أثر
ِ
مِ ُ
 .و�أما � ُ
حف�ص بن
عمار ال�شهيد �أنه قال يف ترجمة
ِ
الطالب ،فمثاله ما �أ�سنده اخلطيب من طريق ابن ّ
غِ ياث (ت 222هـ)  » :قال ابن عمار :كان ال َي ُر ُّد على �أح ٍد حرفًا؛ يقول :لو كان قلبكَ فيه
إن�سان حرفا من احلديث ،فقال :ال واهلل
ع�رسا يف احلديث ج ًدا ،ولقد ا�ستفهمه � ٌ
ل َف ِه ْم َته ،وكان ً
ال َ�س ِم ْعتها م ِّني ،و�أنا � ْأعرفُك « (. )107

ال�سماع على واقع الرواية.
لعوار�ض
♦ ♦ثانيا :الآثا ُر ال�سلبي ُة
ِ
ِ
ومن �أبرز تلك الآثار:

عوار�ض عديدة
أثر حا�صل من
َ
الراوي يف الرواية عن ال�شيخ .وهذا ال ُ
Ú Úنزولُ �إ�سنا ِد َّ
منها ع�رسة ال�شيخ ،وكذا تركه التحديث تدينا لكونه يرى طلبة احلديث ال ُيخل�صون الني َة فيه
إمام البخاري؛ وذلك يف �سماعه من عبد اهلل
وممن ناله
ُ
تداعيات هذا العار�ض ال ُ
هلل تعاىلَّ ،
بن داود اخلُريبي (ت 213هـ) ؛ فاحتاج �إىل �شيء من حديثه يف جامعه ال�صحيح؛ فرواه
عنه بنزول .قال الإمام الذهبي « :لقيه البخاري ،ومل ي�سمع منه ،واحتاج �إليه يف ال�صحيح
عمرو الفلاّ �س) ،
فروى عن م�س َّدد (يعني :ابن ُم�سرَ ْ َهدٍ) عنه ،وعن الفَلاّ �س عنه (يعني� :أبا
ٍ
()108
 .ومن
دخولةٍ «
بنية َم ُ
وعن َن�رص بن علي عنه ،وتركَ التحديث َت َد ُّينا؛ �إذ ر�أى طل َب ُهم له َّ
ال�سماع التي ُتف�ضي �إىل نزول �إ�سناد الراوي يف ال�شيخ ترك الراوي ال�سماع من
َع ِ
وار�ض َّ
ال�سلطان على مثلما وقع خلارجة بن ُم�صعب
ال�شيخ؛ لكونه ر�أى ال�شيخ دخلَ يف ِ
بع�ض �أمور ُّ
�صاحب
ال�سرَّ َخ�سي (ت168هـ) مع ابن �شهاب الزهري (ت 124هـ) ؛ لكون الزهري كان
َ
ارج َة
�رشِطةٍ
ِ
حبان من طريق �أحمد بن َع ْب َد َويه قال� « :سمعت َخ َ
لبع�ض بني مروان� ،أ�سند ابن ّ
قبح اهلل ذا من
الزهري ،وهو
يقول :قد ِْم ُت على
ِّ
�صاحب �رشط لبع�ض بني مروان ... ،فقلتَّ :
ُ
()109
ف�سمعت منه عن ال ُّزهري»
فان�رصفت ،فلم �أ�سمع منه ،ثم قد ِْم ُت على يون�س؛
عامل،
 .هذا
ُ
ُ
ٍ
فقدمت
وقد وقع يف �آخر رواية ابن عدي يف الكامل من الطريق ذاتها ما لفظه « :ثم َند ِْم ُت،
ُ
على ُيون�س ،ف�س ِم ْع ُت منه عن الزهري» (. )110
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الراوي عن ال�شيخ حديثه بطريقة دون ال�سماع يف القوة ،ورمبا كان ذلك
ْ �Ú Úأن يروي َّ
الراوي عن البل ِد
حتت هذا الأثر،
على وجه احلاجة .ومن �أبرز العوار�ض املندرجة َ
ُ
غياب َّ
وقت حتديثِ ال�شيخ ،وقد وقع هذا للخطيب البغدادي يف عدم �سماع ِه من �أبي ذر ال َهروي
َ
ذر بغداد ،وح ّدث
(ت434هـ)  ،و�إمنا روايته عنه �إجازة؛ قال اخلطيب البغداديَ [ « :
قدم �أبو ٍّ
بها و�أنا غائب و] ( ... )111وكتب �إلينا من مكة بالإجازة جلميع حديثهِ» ( . )112ومن العوار�ض
مر�ضا �شديدا حال قدوم الراوي؛ فيحول
أي�ضا هذا الأثر
ُ
مر�ض ال�شيخ ً
التي يرتتب عليها � ً
لي�سمع من عثمان بن
قدم
َ
حينئ ٍذ دون �أن ي�سمع منه ،وذلك مثلما وقع للإمام الطرباين حني َ
عبد اهلل بن ُخ َّر َزاذ (ت 281هـ)  .قال الطرباين « :حدثنا عثمان بن ُخ َّر َزاذ ،يف كتابه ،وقد
دخلت �إِ ْنطَ اكِ ية ،فدخلنا عليه ،وهو َعليل َم ْ�س ُبوت ،فلم �أ�سمع منه ،وعا�ش بعد خروجي
ر�أيت ُه؛
ُ
()113
 .قلتَّ � :إن قولَ الطَّ رباين « :حدثنا عثمان بن ُخ َّر َزاذ،
من �إنطاكية ثالث �سنني ونيفًا»
حتاج
يف كتابه» يعني� :إجاز ًة .هذا ومن ال َع ِ
أثر -على نح ٍو َي ُ
وار�ض التي يرت َّت ُب عليها هذا ال ُ
ال�سماع من ال�شيخ على �سبيل
فيه الراوي رواي َة
ِ
ال�سماع ،تركُ الراوي َّ
ال�شيخ بطريقةٍ دون َّ
التورع ،ومن ذلك ما وقع للفقيه �أبي الفتح ن�رص بن �إبراهيم املقد�سي (ت 490هـ) ؛ حيث
ّ
ابتداء من �أبي عبد اهلل حممد بن �سالمة بن جعفر ال ُق َ�ضاعي (ت 454هـ) �صاحب
ي�سمع
مل
ً
رص اهلل بن حممد الفقيه يقول:
م�سند ال�شهاب ،قال ابن ع�ساكر يف تاريخه:
ُ
�سمعت �أبا الفتح ن� َ
�سمعت �أبا الفتح ن�رص بن �إبراهيم ال َّزاهد يقول :قد َِم علينا القا�ضي �أبو عبد اهلل ال ُق َ�ضاعي
ُ
رويت عنه بالإجازة( .قال
ُ�ص ْور -ر�سوال للم�رصيني �إىل الروم،
فذهب ومل �أ�سمع منه ،ثم �إنيِّ
ُ
َ
ابن ع�ساكر)  :يعني� :أنه مل ير�ضه يف �أول الأمر؛ لدخوله يف الوالية من قبل امل�رصيني « ()114
َ
ي�صي عن الفقيه ن�رص قال� :أدركت
امل�ص ِ
 .حكى الإمام الذهبي قال « :حكى الفقيه ن�رص اهلل ِّ
يرت�سلُ للم�رصيني،
الق�ضاعي ولو �أردت �أن �أ�سمع منه
ُ
لفعلت ،ولك ِّني تورعت لأجلِ �أ َّنه كان َّ
احتجت يف التخريج،
ثم
فرويت عنه بالإجازة» (. )115
ُ
ُ
وانقبا�ضهم من �صنيعه ،ورمبا بلغ ذلك بهم ح ًّدا يحملهم على
الرواة لل�شيخ
ُ
َ Ú Úجفو ُة ُّ
ثلما وقع لأبي زرعة
ت�أديبه .ويظهر هذا الأثر جليا يف عار�ض تع�سرّ ال�شيخ عن التحديث مِ َ
الربعي (ت 254هـ) حكى البرُ ذُعي يف �س�ؤاالته،
َّ
الرازي (ت 264هـ) مع امل� ِّؤمل بن ِ�إهاب ّ
َ
ام�ض بنا �إليه،
فقلت لأبي َبكر الأ ْعنيِ :
قال « :قال يل �أبو زرعة :كان امل� ِّؤمل بن �إهاب ببغدادُ ،
()116
.
علي احتمال ال ُع�سرْ َ ة» ..
فقال� :إنه يتع�رسُ ،
قلت :فدعه �إ ًذا .قال �أبو زرعة :ق َّل ما َ�س ُهلَ َّ
وقال الإمام املزي يف ترجمة ه ّناد بن ال�سرَّ ي :ذكره احلافظ �أبو احل�سن حممد بن �أحمد بن
ع�رسا
حماد بن �سفيان الكويف ،فيمن مات �سنة �إحدى وثالثني وثالثمائة ،وقال :كان ثقةً ،
حق
قلتَّ � :إن قول �أبي احل�سن الكويف يف ِّ
كتبت عنه ،ومل �أح�رض جنازته « (ُ . )117
يف احلديثُ ،
معنى؛ ذلكَ �أنه لي�س من عادة من
ه ّناد » :مل �أح�رض جنازته» مق�صود لذاته ،و�إال فلي�س له
ً
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ح�رضت جناز َة فالن،
يروي حني يرتجم ل�شيوخه �أن يقول:
وفالن مل �أح�ضرُ جنازته -وك�أنيّ
ٌ
ُ
�صدر ُه من تع�سرّ �شيخه ،واحلالُ ذاته مِ ن �أبي زرعة
ب�أبي احل�سن قد وج َد يف نف�سه ،و�ضاق ُ
ُ�ضي لل�سماع من م� ّؤمل ،ال بل � َّإن الأمر قد ي�صل ح ّد ت�أديب بع�ض الرواة
حني َ
عزف عن امل ِّ
اخلطيب يف تاريخه
لل�شيخ لتع�سرُّ ه ،وعني هذا الأمر وقع مع امل� ّؤمل بن �إهاب نف�سه؛ فقد �أ�سند
ُ
الر ْملة ،فاجتمع عليه
من طريق علي بن حممد بن �أبي ُ�سليمان ،قال :قدم م� ِّؤمل بن �إِهاب َّ
فم�ضوا ب� ْأج َم ِع ِهم،
�أ�صحاب احلديث ،وكان ذَعِ راً ،ممتنعاً ،ف�أحلُّوا عليه،
فامتنع � ْأن ُيح ِّدث ُهمَ ،
َ
حق
ال�سلطان ،فقالواَّ � :إن لنا عبداً خِ ال�سي ًا ( )118له علينا ُّ
و�أ َّلفُوا منهم فئتني ،فتقدموا �إىل ُّ
آلت بنا احلالُ �إىل الإ�ضاقة بحمل
�صحبةٍ  ،وتربية ،وقد كان �أ َّدبنا ،و� َ
أديب ،و� ْ
أح�سن لنا الت� َ
فامتنع علينا .فقال لهم ال�سلطان :وكيف �أعلم
امل ِْحربة ،وطلب احلديث ،و�إ َّنا �أر ْدنا بيعه،
َ
�صحة ما ذكرمت؟ قالواّ � :إن معنا بالباب جماعة من حملة الآثار ،وطُ الب العلم ،وثقات
يعلمون ذلك فت�أْذ َُن بو�صولهم �إليك
النا�سُ ،يكتفى بالنظر �إليهم دون امل�س�ألة عنهم ،وهم َ
أعوان-
ووجه َ
خلف امل� ِّؤمل بال�شرَّ ِطِ  ،وال ِ
لت�سمع منهم ،ف� َ
َ
أدخ َل ُهم ،و�سمع منهم مقالتهمَّ ،
ُ
وجر ُروه ،وقالوا� :أ ْخبرِ نا �أ َّنك قد ا�س َتطْ َع ْم َت الإِ َبا َْق
يدعونه �إىل ال�سلطان ،فتع َّذر؛ فجذبوه َّ
( ، )119ف�صار معهم �إىل ال�سلطان ،فلما دخلَ عليه قال له :ما يكفيك ما �أنت فيه من الإباق
فكان م� ِّؤمل من هيئته �أنه �أ�صفر،
فحبِ�س
َ
حتى تتع َّزز على �سلطانك؟! ام�ضوا به �إىل احل َْب�سُ ،
خفيف اللحية ،ي�شبه عبيد �أهل احلجاز ،فلم يزل يف حب�سه �أيام ًا حتى علم بذلك
طَ َّوالُ ،
ُ
جماعة من �إخوانه ،ف�صاروا �إىل ال�سلطان وقالوا :هذا م�ؤمل بن �أهاب يف حب�سكَ مظلوم.
ومن م�ؤمل هذا؟ قالوا:
أنت .قال ما � ُ
فقال لهم :ومن ظَ لمه؟ فقالوا لهَ � :
أعرف من هذا �شي ًئا؟ َ
ال�شيخ الذي اجتمع عليه جماعة .فقال :ذاك العب ُد الآبق؟ فقالوا :ما هو ب�آبق ،بل هو �إمام
أمر ب�إخراجه ،و�س�أله عن حاله ،ف�أخربه كما �أخربه الذين
من �أئمة امل�سلمني يف احلديث .ف� َ
جا�ؤوا يذكرون له حاله ،ف�رصفه و�س�أله �أن ُيحِ َّل ُه ،فلم ُي َر م� ّؤمل بعد ذلك ممتنعا امتناعه
ال َّأول حتى حلق باهلل ،عز وجل» (. )120
ذات الي ِد للراوي
فوات الراوي حديث ال�شيخ باملُطلق .ومن عوار�ض هذا الأثر؛
�ضيق ِ
ُ
ُ Ú Ú
ببع�ض ال�ش�ؤون الطارئة ،وكذلك مر�ضه
فال يقدر على االرحتال لل�سماع ،وكذا ان�شغال الراوي
ِ
الراوي
ورجوعه من البل ِد الذي نزلَ فيه ال�شيخ دون �أن ي�سمع منه ،ومن تلك العوار�ض
ُ
ُ
غياب َّ
الرواة لبع�ضهم؛ وذلك ب�إ�شغالهم لبع�ضهم
بع�ض
د
�س
ح
وكذلك
ال�شيخ،
وقت
د
البل
عن
حتديثِ
ِ
َ
َ َ ُ ِ ُّ
ال�سماع ،وين�ضاف �إىل ما تق ّدم عار�ض �أن
ف�ضلاً
يكون الراوي ُم ّ
َ
مبا يحول بينهم وبني َّ
لل�سماع من ال�شيخ دون ال َعر�ض عليه؛ فال ي�سمع منه لذلك ،وكذا عار�ض تف�ضيلِ الراوي
ِ
ال�سماع ،وجميع هذه العوار�ض تق ّدم بيانها والتمثيل عليها
اال�شتغال بلون من العبادة على َّ
مو�ضعها غُ ْن َية عن التكرار .ومن العوار�ض التي
يف املطلب الأول ويف الرجوع �إليها يف ِ
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تفوت ال�سماع باملُطلق من ال�شيخ رحيل ال�شيخ �أو مغادر ُت ُه للبل ِد الذي يعي�ش فيه الراوي ،وكذا
ِّ
موت ال�شيخ قبلَ � ْأن يتهي�أ للتلمي ِذ � ْأن ي�سمع منه ،وقد تق ّدم �أي�ضا تف�صيلُ هذين العار�ضني،
ُ
والتمثيل عليهما يف البندين ال�ساد�س والتا�سع من املطلب الثاين مبا يغني عن الإعادة .ومن
ا�صطحاب ال�شيخ �أ�صولَه معه حني يلقاه الراوي،
تفوت ال�سماع باملطلق عدم
ِ
العوار�ض التي ِّ
العار�ض �أي�ضا يف البند الثالث من املطلب الثالث.
وقد تق ّدم بيان هذا
ِ

اخلامتة:
بعد هذا العر�ض والبيان ملو�ضوع «عوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ و�أثرها عند املح ّدثني»

تو�صلت �إليها الدرا�سة:
فيما ي�أتي �أهم النتائج واخلال�صات التي َّ

أمور التي حتولُ دون �سماع
♦ ♦�أوالً :يراد بعوار�ض ال�سماع من ال�شيوخ
ً
ا�صطالحا :ال ُ
�شيخ لقيه� ،أو مل يلق ُه.
الراوي من ٍ
ال�شيوخ تدخل
ال�سماع من
عوار�ض
♦ ♦ثان ًيا :تبينَّ باال�ستقراء وال�سرب ال ّدقيقني � َّأن
ِ
ِ
ِ
يف عنا�رص عملية الرواية الثالثة جميعها �أعني :الراوي ،وال�شيخ ،واملَروي ،وهذا ي�ؤكد � َّأن
م�س�ألة الرواية هي م�س�ألة تكاملية بني هذه العنا�رص ،ولي�ست امل�س�ؤولية فيها مقت�رصة
على ُعن� ٍرص ُدون الآخر.

ومفرو�شا
أظهرت الدرا�س ُة � َّأن طريق الرواي ِة عند املح ّدثني مل يكُن ممه ًدا،
♦ ♦ثال ًثا� :
ِ
ً
والعقبات ،ومن ذلك هذه العوار�ض التي
ُعيقات
بالورود ،بل كان ممتلئا بالكثري من امل
ِ
ِ
�صحية� ،أو عقلية.
ومنهجية� ،أو
يرجع �إىل �أحوالَ دينية� ،أو علميةٍ ،
تنوعت؛ فكان منها ما
ُ
َّ
ّ
َّ
وهذا بدوره يك�شف عن مدى اجلُهد الكبري الذي بذله �أهلُ احلديث يف حفظ ال�سنة من غوائل
ال�شبهات ،وبواطيل الروايات.
َبنات البِنا ِء
♦ ♦رابعاُ :يع ُّد ر�ص ُد وت�سجيلُ علما ِء احلديث لهذه
مهم ًة مِ ن ل ِ
ِ
العوار�ض لبن ًة ّ
النقدي ،لكونها مرتبطة ب�أحد �أهم �رشوط قبول احلديث �أال وهو االت�صال؛ وذلك ب�إثباته� ،أو
ِّ
نفيه فيما بني الراوي وال�شيخ.
دت درا�س ُة هذه العوار�ض � َّأن امل�شتغلني بالرواية من �أهل احلديث كانوا
♦ ♦
خام�سا� :أكّ ْ
ً
وحتملها ،و�أنهم مل يكونوا مثل حاطبي الليل ،وقد برز
الروايات
ذا منهج َّية ر�صينةٍ يف تل ِّقي
ِ
ُّ
ال�شيخ املرا ِد الرواية عن ُه.
حق
ذلك يف
العوار�ض الدينية ،والعلمية ،والعقلية يف ِّ
ِ
ِ
تداعيات و�آثار �إيجابية على واقع الرواية؛
لبع�ض هذه ال َعوار�ض
�ساد�سا :لقد كان
ِ
ٌ
♦♦ ً
وحر�ص ِه على �سالم ِة م�سريته يف التحديث ،وذلك
وورعِ ه ال�شيخ،
ِ
منها �إبرا ُز َعظي ِم ديان ِة َ
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احلث على تن�شيط الرواة من
ب�إم�ساكه عن التحديث �إذا َ
خاف من نف�سه كرثة الغلط ،وكذلك ُ
ملجل�س التحديث قبل غريهم -بامتناع ال�شيخ عن حتديثهم �إذا
�أهل احلديث على التبكري
ِ
إهدار رواية املتهاون يف �أحد �أمور الدين� ،أوالع َدالة،
و�صلُوا املجل�س مت�أخرين ،وكذا �أي�ضا � ُ
�أوال�ضبط� ،أو البدعة على �سبيل ال ّزجر والت�أديب له.
ومن الآثار الإيجابية التي عك�ستها بع�ض هذه العوار�ض
انتقاء الروا ِة للأف�ضلِ
ُ
الطالب
إعطاء
أ�صح مِ ن
ِ
ِ
مرويات ٍ
�شيخ ماُ ،دون َما وقع فيه اخلط�أ له ،ومن ذلك �أي�ضا � ُ
وال ِّ
ب�شكل �أف�ضل ،والعملُ على �إذكا ِء روح التيقُّظِ ،
رعات منتظمةٍ من الرواي ِة حتى ُيت ِق َنها
ُج ٍ
ٍ
يخ يف الروايةِ.
و�رسع ِة احلفظ ،والفَهم يف نف�سه .وهذا الأثر هو �أح ُد ثمار
ِ
عار�ض تع�سرُّ ِ َّ
ال�ش ِ
تداعيات �سلبيةٍ على واقع الرواية ،ومن
وار�ض ال�سماع
♦ ♦�ساب ًعا :لقد
ٍ
بع�ض َع ِ
تركت ُ
ْ
ذلك نزولُ �إ�سناد الراوي يف الرواية عن ال�شيخ؛ المتناع ال�شيخ عن حتديثه تع�سرُّ ا منه� ،أو
تركً ا من الراوي لل�شيخ؛ لأنه ر�أى ال�شيخ ،قد دخل يف بع�ض �أعمال ال�سلطان و�أموره .ومن
الآثار ال�سلبية �أن يروي الراوي عن ال�شيخ حديثه بطريقة دون ال�سماع يف القوة مثل الإجازة،
أي�ضاَ :جفو ُة الرواة لل�شيخ،
ورمبا كان ذلك على وجه احلاجة واال�ضطرار ،ومن الآثا ِر ال�سلبية � ً
وانقبا�ضهم من �صنيعه ورمبا بلغ ذلك بهم ح ًّدا يحملهم على ت�أديبه وقد ظهر ذلك َج ًّليا يف
ُ
التعامل مع بع�ض من تع�سرَّ يف التحديث كالذي جرى مل� ِّؤمل بن �إهاب ،ومن تلك الآثار
عوار�ض عديدة تق ّدم �رسدها
الراوي حديث ال�شيخ باملُطلق ،ولهذا الأثر
ُ
ال�سلبية � ً
أي�ضا :ف ََوات َّ
يف �آخر املطلب اخلام�س من الدرا�سة مبا يغني عن تكرارها.

98

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

اهلوامش:
�1 .1أحمد بن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون( ،بريوت :دار اجليل،
�ض) .
(ع َر َ
ط1991 ،1م) ج� ،4 :ص 278 :مادة َ
2 .2حممد بن مكرم بن منظـور ،ل�سـان العرب( ،بريوت :دار �صـادر ،ط1990 ،2م) ج،7 :
�ض) .
(ع َر َ
�ص 168 :و  169مادة َ
(�سم َِع) .
3 .3ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،3 :ص 102 :مادة َ
4 .4حممد بن يعقوب الفريوز �آبادي ،القامو�س املحيط( ،القاهرة :املطبعة امل�رصية ،ط،2
1353هـ 1933م) � ،ص40 :و.41
�5 .5أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،حتقيق :حممود
الطحان( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،د .ط1403 ،هـ)  ،ج� ،1 :ص.1001 :
6 .6احل�سن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ،املح ّدث الفا�صل بني الراوي والواعي ،حتقيق:
حممد عجاج اخلطيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،3هـ) � ،ص.236 :
7 .7حممد بن �أحمد الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط و�آخر( ،بريوت:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1413 ،9هـ)  ،ج� ،13 :ص.188 :
�8 .8أحمد بن عبد اهلل �أبو نعيم الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط،4
قلت� :إ�سناده �صحيح .هذا وقول الراوي عن الإمام �أحمد:
1405هـ)  ،ج� ،9 :صُ .174 :
ف�أكْ رى نف�سه �أي :عمل بالأجرة .ابن منظور ،ل�سـان العرب ،ج� ،15 :ص 218 :مادة (كَ َرا).
9 .9عبد الرحمن بن حممد الرازي ،اجلرح والتعديل( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،ط،1
1371هـ 1951م)  ،ج� ،7 :صَ .238 :ج ْر َجرايا :بفتح اجليم ،و�سكون الراء الأوىل،
بلد من �أعمال ال َّنهروان الأ�سفل بني وا�سط وبغداد ...وقد خرج منها جماعة من العلماء
وال�شعراء والكتاب والوزراء ولها ذكر يف ال�شعر كثري".
انظر :ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،معجم البلدان( ،بريوت :دار الفكر ،د .ط ،د .ت) ،
ج� ،2 :ص.123 :
قلتَّ � :إن قول �أبي حامت�" :أيام
1010ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،4 :صُ .441 :
أن�صاري" يعني :حممد بن عبداهلل بن املثنى الأن�صاري �أبو عبد اهلل ،قا�ضي الب�رصة.
ال
ِّ
انظر ترجمته :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،9 :ص.532 :
ال�سج�ستاين� ،س�ؤاالت �أبي عبيد الآجري �أبا داود ،حتقيق:
�1111سليمان بن الأ�شعث �أبو داود َّ
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عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي( ،مكة املكرمة :مكتبة دار اال�ستقامة ،بريوت :م�ؤ�س�سة
الريان ،ط1418 ،1هـ 1997م)  ،ج� ،2 :ص.295 :
قلتَّ � :إن قول
�1212أبو داود ال�سج�ستاين� ،س�ؤاالت �أبي عبيد الآجري �أبا داود ،ج� ،2 :صُ .295 :
�أبي داود " :ه�ؤال ِء كانوا بعد الع�رشين" يريدَّ � :أن ه�ؤالء ظهر �صيتهم يف الرواية بع َد �سنة
(220هـ) وكان �أبو داود قد دخل الب�رصة ،وكذا الكوفة بعد تلك ال�سنة ،ولذلك �سمع من
البع�ض الآخر�شيئا.
جمل�سا ،ومل ي�سمع من
بع�ضهم
ِ
ً
1313علي بن احل�سن بن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،حتقيق :علي �شريي( ،بريوت :دار الفكر ،ط،1
قلت� :إ�سناده �صحيح.
1419هـ1998م)  ،ج� ،22 :صُ .195 :
1414انظر على الرتتيب:
�أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق :و�صي اهلل بن حممد عبا�س( ،الريا�ض:
املكتب الإ�سالمي ،بريوت :دار اخلَاين ،ط1408 ،1هـ 1988م)  ،ج� ،1 :ص.559 :
ال�سمعاين ،الأن�ساب ،حتقيق :عبد اهلل عمر البارودي( ،بريوت :دار
وعبد الكرمي بن حممد َّ
اجلنان ،ط1408 ،1هـ 1988م)  ،ج� ،5 :ص.532 :
احلبال ،وفيات امل�رصيني ،حتقيق :حممود بن حممد احل ّداد( ،الريا�ض:
�1515إبراهيم بن �سعد َّ
قلت� :إ�سناده �صحيح.
دار العا�صمة ،ط1408 ،1هـ) � ،صُ .89 :
ال�سلفي ،
1616علي بن عمر الدارقطني ،علل الدارقطني ،حتقيق :حمفوظ الرحمن زين اهلل َّ
(الريا�ض :دار طيبة ،ط1405 ،1هـ 1985م)  ،ج� ،5 :ص.308 :
1717ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج� ،3 :ص.282 :
�1818أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت)
 ،ج� ،12 :ص.474 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
ُ
ُربد ،بحر ال َّدم فيمن تكلَّم فيه �أحمد مبدح �أو ذم ،حتقيق :و�صي اهلل بن
ويو�سف بن امل ِّ
حممد عبا�س( ،الريا�ض :دار الراية ،ط1989 ،1م) � ،ص.129 :
1919اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،10 :ص.463 :
2020قلتَّ � :إن العبارة ما بني املعقوفتني لي�ست يف املطبوع من تاريخ بغداد ،و�إمنا �أثبتها
ال�سري والتذكرة .راجع :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،17 :ص:
من نقل الذهبي عنه يف ِّ
 .555وكذا �أي�ضا :حممد بن �أحمد الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،حتقيق :عبد الرحمن بن يحيى
املعلمي( ،د .م :د .ن ،د .ط ،د .ت)  ،ج� ،3 :ص.1104 :
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2121اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،11 :ص .141 :وال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،4 :ص:
.391
ان :تثني ُة �سرُ اة بفتح ثانيه؛ محَ لَّتان من حما�رض �سلمى �أحد جبلي طيء .احلموي،
ال�سرَّ َ َو ُ
معجم البلدان ،ج� ،3 :ص.216 :
قلت� :إ�سناده
2222اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،ج� ،2 :صُ .141 :
وع ْكبرُ ا .انظر:
�صحيح .هذا ومل �أقف على ا�سم �أخيه ،و ُقطْ َر ُبل :ا�سم قرية بني بغداد ُ
احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،4 :ص.371 :
قلت� :إ�سناده
2323اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،ج� ،2 :صُ .139 :
�صحيح.
�2424أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الراوية ،حتقيق� :أبو عبد
قلت:
اهلل ال�سورقي و�آخر ( ،املدينة املنورة :املكتبة العلمية ،د .ط ،د .ت) � ،صُ .272 :
�إ�سناده �صحيح.
�2525أحمد بن علي بن حجر ،تهذيب التهذيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،1هـ 1984م) ،
ج� ،9 :ص.189 :
قلتَ :غنجار هو :حممد بن �أحمد بن حممد بن �سليمان بن كامل �أبو عبد اهلل البخاري
ُ
احلافظ �صاحب تاريخ بخارى ،تويف �سنة  412هـ .انظر ترجمته :الذهبي� ،سري �أعالم
النبالء ،ج� ،17 :ص.304 :
2626الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،10 :ص.628 :
2727الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،11 :ص.429 :
قلتَّ � :إن قول الإمام مالك له�شام بن عمار " :ما ك ّفار ُته؟ " حممولٌ على املعنى اللغوي
ُ
ال اال�صطالحي للك ّفارة� ،أي :ما الذي يكفر ذنبه عند ه�شام حتى ي�ساحمه.
قلت� :إ�سناده �صحيح.
2828اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،2 :صُ .334 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
2929اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،3 :صُ .18 :
ال�سلفي للحوزي ،حتقيق :مطاع الطرابي�شي( ،دم�شق:
�3030أحمد بن حممد ال�سلفي� ،س�ؤاالت ّ
املف�ضل هو :هبة اهلل بن حممود
دار الفكر ،ط1403 ،1هـ 1983م) � ،ص .69 :قلت� :أبو
ّ
بن خملد الأزدي (ت 481هـ)  ،وقد وقعت ترجمته يف �س�ؤاالت ال�سلفي للحوزي .انظر:
ال�سلفي للحوزي� ،ص92 :و.93
ال�سلفي� ،س�ؤاالت ّ
قلت� :إنه بعد البحث والتفتي�ش مل �أقف
3131الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،11 :صُ .429 :
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ال�سمعاين يف املطبوع من كتبه وهي :الأن�ساب و التحبري و �أدب الإمالء ،فلعله
على كالم ّ
يف غريها ،واهلل املوفق.
�3232أحمد بن علي اخلطيب البغدادي ،الرحلة يف طلب احلديث ،حتقيق :نور الدين عرت،
قلت� :إ�سناده �صحيح.
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1395 ،1هـ) � ،صُ .93 :
3333يو�سف بن عبد الرحمن املزي ،تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،حتقيق :ب�شار عواد
معروف( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1400 ،1هـ 1980م)  ،ج� ،2 :ص.155 :
�3434أحمد بن عبد اهلل ال َع ْجلي ،معرفة الثقات ،حتقيق :عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي،
(املدينة املنورة :مكتبة الدار ،ط 1405 ،1هـ 1985م)  ،ج� ،1 :ص.280 :
حممد بن �سعد ،الطبقات الكربى( ،بريوت :دار �صادر ،د .ط ،د .ت)  ،ج� ،7 :ص.299 :
3535علي بن هبة اهلل بن ماكوال ،الإكمال يف رفع االرتياب عن امل�ؤتلف واملختلف
يف الأ�سماء والكنى والأن�ساب( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ)  ،ج:
� ،3ص.286 :
3636الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،9 :ص.74 :
3737حممد بن عبد الغني بن نقطة احلنبلي ،التقييد ملعرفة رواة الأ�سانيد ،حتقيق :كمال
يو�سف احلوت( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ) � ،ص352 :و.353
�3838أحمد بن �سليمان الطرباين ،املعجم ال�صغري ،حتقيق :حممد �شكور حممد احلاج
عمان ،ط1405 ،1هـ 1985م) ،
�أمرير( ،بريوت :املكتب الإ�سالميَّ ،
عمان :دار ّ
ج� ،1 :ص.318 :
(�س َب َت) .
3939حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،2 :ص 37 :مادة َ
�4040أحمد بن حممد الكالباذي ،حتقيق :عبد اهلل الليثي( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1407 ،1هـ)
 ،ج� ،1 :ص.272 :
4141الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،8 :ص.184 :
4242عبد اهلل بن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،حتقيق :يحيى خمتار غزاوي( ،بريوت :دار الفكر،
ط 1409 ،3هـ 1988م)  ،ج� ،3 :ص.394 :
4343اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الرواية� ،ص.136 :
4444املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،8 :ص.288 :
4545الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،14 :ص .99 :قلتَّ � :إن جملة " :ونكتب بني يديه" هكذا
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يف املطبوع ولعلها :لنكتب بني يديه.
4646الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،16 :ص.56 :
4747الذهبي ،تذكرة احلُفاظ ،ج� ،1 :ص.338 :
4848ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،ج� ،7 :ص.299 :
4949الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،10 :ص.239 :
5050العجلي ،معرفة الثقات ،ج� ،1 :ص .254 :وابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،1 :ص.431 :
حكى احلافظ ابن حجر ج� ،1 :ص .431 :عن علي بن املديني �أنه قال بكري� " :أدركه
مالك ومل ي�سمع منه ،وكان بكري �سيء الر�أي يف ربيعة (يعني :ابن عبد الرحمن املعروف
بربيعة الر�أي) ف�أظنه ترك ُه من �أجل ربيعة ".
إمام مالك نف�سه؛ ففي نف�س
قلت :وهذا الظن من الإمام ابن املديني ينق�ضه
ُ
ُ
�صنيع ال ِ
كالم ابن ا َ
احلافظُ
ملدِيني قال " :قال
د
إيرا
�
قبل
َى
ك
ح
حجر
البن
التهذيب
من
وال�صفحة
اجلزء
ِ ِ
ابن وهب يقول :ما ذَكَ َر مالك بكري بن الأ�شج �إال قال" :كان
�أحمد بن �صالح املِ�رصي �سمعت َ
الظن ال يغني من
من العلماء " .هذا وعندي � َّأن كالم مالك يحكُم على كالم ابن املديني ،و� َّأن َّ
احلق �شيئا ،واهلل املو ّفق.
5151ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1 :ص .156 :قلت :قوله " :من احلجاز ،واحلج( ،والزيارة) " ما
بني القو�سني هكذا يف املطبوع.
�5252أحمد بن �أيبك بن الدمياطي ،امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النجار ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1997م)  ،ج� ،1 :ص.21 :
قلتَّ � :إن ترجمة ابن َو ْد َعان لي�ست موجودة يف الأجزاء اخلم�سة املطبوعة املتوفرة من
ُ
ذيل تاريخ بغداد البن النجار؛ لذلك نقلتها من ابن الدمياطي.
5353حممد بن حبان الب�ستي ،املجروحني ،حتقيق :حممد �إبراهيم زايد( ،حلب :دار الوعي،
ط1396 ،1هـ)  ،ج� ،1 :ص.153 :
5454حممد بن حبان الب�ستي ،الثقات ،حتقيق :ال�سيد �رشف الدين �أحمد( ،د .م :دار الفكر ،ط،1
قلت� :إ�سناده �صحيح .هذا ويدل ال�سياق الذي وردت
1395هـ 1975م)  ،ج� ،8 :صُ .5 :
ات على �أنها نوع من ال�سالح .ومل �أقف عليها يف املعاجم.
فيه لفظة كَ �أَف َْركُ و َب ٍ
5555ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :ص.52 :
5656اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،13 :ص.475 :
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قلت� :إ�سناده �صحيح.
5757الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،11 :صُ .396 :
قال املحقق يف هام�ش ال�صفحة :كان الق�ضاة يف الع�رص العبا�سي يلب�سون ال�سواد؛ لأنه
�شعار الدولة العبا�سية.
5858ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص.229 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
5959اخلطيب البغدادي ،الرحلة يف طلب احلديث� ،صُ .177 :
6060الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،1 :ص.70 :
قلت� :إنني مل �أقف على كالم ال�سمعاين
6161الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،20 :صْ .121 :
يف املطبوع من كتبه وهي :كتاب الأن�ساب ،و التحبري ،و�أدب الإمالء ،فلعله يف غريها.
6262اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،11 :ص.363 :
6363العجلي ،معرفة الثقات ،ج� ،1 :ص.428 :
6464حممد بن عمر ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،حتقيق :عبد املعطي �أمني قلعجي( ،بريوت :دار
قلت� :إ�سناده �صحيح.
الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984م)  ،ج� ،1 :صُ .321 :
6565ابن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال ،ج� ،3 :ص.472 :
6666اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،13 :ص.130 :
6767انظر :ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،5 :ص339 :و.340
6868انظر :ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،6 :ص 87 :و.88
قلت:
6969انظر على الرتتيب :ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،ج� ،3 :ص 63 :وج� ،4 :صُ .15 :
�إ�سناده �صحيح.
7070يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوط�أ من الأ�سانيد ،حتقيق :م�صطفى بن
�أحمد العلوي و�آخر( ،املغرب :وزارة عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،د .ط1387 ،هـ)
قلت� :إ�سناده �صحيح.
 ،ج� ،20 :ص65 :وُ .66
7171علي بن عمر الدارقطني� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني ،حتقيق :موفق بن عبد اهلل
بن عبد القادر( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،1هـ 1984م) � ،ص.72 :
قلت :
7272اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الرواية� ،صُ .150 :
�إ�سناده �صحيح.
7373انظر :ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،4 :ص.231 :
7474اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،ج� ،2 :ص.40 :
104

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

7575اخلليل بن عبد اهلل اخلليلي ،الإر�شاد يف معرفة علماء احلديث يف البالد ،حتقيق :حممد
�سعيد عمر �إدري�س( ،الريا�ض :مكتبة الر�شد ،ط1409 ،1هـ)  ،ج� ،2 :ص696 :و.697
قلت� :إ�سناده �صحيح.
ُ
الدجال من
7676ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص .407 :وحديث خروج ّ
التياح.
ُخرا�سان �أخرجه الإمام الرتمذي يف �سننه من حديث ابن �أبي عروبة عن �أبي ّ
وقال الرتمذي عقب �إيراده احلديث :وهذا حديث ح�سن غريب رواه عبد اهلل بن �شوذب
وغري واحد عن �أبي التياح وال نعرفه �إال من حديث �أبي التياح ".
حممد بن عي�سى الرتمذي ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت)  ،كتاب الفنت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،باب :ما جاء من �أين يخرج الدجال؟  ،ج� ،4 :ص 509 :حديث رقم (. )2237
قلت� :إ�سناده �صحيح.
7777ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،ج� ،1 :صُ .307 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
7878انظر على الرتتيب :ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،2 :صُ .66 :
ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،ج� ،1 :ص.437 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
7979انظر على الرتتيب :ال ُعقيلي ،ال�ضعفاء الكبري ،ج� ،2 :صُ .178 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :صُ .460 :
8080انظر :حممد بن �إ�سماعيل البخاري ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :م�صطفى ديب البغا،
(بريوت ،اليمامة :دار ابن كثري ،ط1407 ،3هـ 1987م)  ،كتاب الو�ضوء ،باب :البول
قائما وقاعدا ،ج� ،1 :ص 90 :حديث رقم (. )222
م�سلم بن احلجاج الني�سابوري ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت)  ،كتاب الطهارة ،باب :امل�سح على اخلفني ،ج:
� ،1ص 228 :حديث رقم (. )273
8181ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص.64 :
8282عبد الكرمي بن حممد ال�سمعاين� ،أدب الإمالء واال�ستمالء ،حتقيق :ماك�س فاي�سفايلر،
قلت� :إ�سناده �صحيح.
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1401 ،1هـ 1981م) � ،صُ .111 :
8383ابن �أبي حامت الرازي ،اجلرح والتعديل ،ج� ،6 :ص.249 :
8484اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،3 :ص.440 :
8585حممد بن �أحمد الذهبي ،ميزان االعتدال ،حتقيق :علي حممد معو�ض و�آخر( ،بريوت :دار
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الكتب العلمية ،ط1995 ،1م)  ،ج� ،1 :ص.46 :
8686الدارقطني� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني� ،ص .168 :ووقع يف تاريخ بغداد ،ج،6 :
وخرجت ومل �أ�سمع".
�ص 137 :ما لفظه " :فرتكته
ُ
8787الدارقطني� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني� ،ص.91 :
8888ابن نقطة ،التقييد ملعرفة رواة الأ�سانيد� ،ص.384 :
8989الذهبي ،ميزان االعتدال ،ج� ،4 :ص.422 :
9090عبد الكرمي بن حممد ال�سمعاين ،التحبري يف املعجم الكبري ،حتقيق :منرية ناجي �سامل،
(د .م :د .ن ،د .ط ،د .ت)  ،ج� ،2 :ص� .305 :سارية َما ِز ْن َدران :مدينة بطرب�ستان .انظر:
احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،3 :ص .170 :وج� ،5 :ص.41 :
9191الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،7 :ص.12 :
9292ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،4 :ص.231 :
9393الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،14 :ص.99 :
9494يحيى بن �رشف النووي ،التقريب والتي�سري ملعرفة �سنن الب�شري النذير يف �أ�صول احلديث،
حتقيق :حممد عثمان اخلَ�شت( ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط1408 ،1هـ1985 -م) .
9595ابن �أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،ج� ،3 :ص.64 :
9696ال�سمعاين� ،أدب الإمالء والإ�ستمالء� ،ص.111 :
عما ا�شتهر من الأحاديث
�9797إ�سماعيل بن حممد العجلوين ،ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س ّ
على �أل�سنة النا�س ،حتقيق� :أحمد القال�ش( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1405 ،4هـ) ،
ج� ،1 :ص.214 :
9898اخلطيب البغدادي ،الرحلة يف طلب احلديث� ،ص.93 :
9999ال�سمعاين ،الأن�ساب ،ج� ،1 :ص.156 :
10100ابن الدمياطي ،امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النجار ،ج� ،1 :ص.21 :
10101ابن حبان ،املجروحني ،ج� ،1 :ص.153 :
10102ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :ص.394 :
10103املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،8 :ص.288 :
قلت� :إ�سناده
10104اخلطيب البغدادي ،اجلامع لأخالق الراوي وال�سامع ،ج� ،1 :صُ .208 :
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�صحيح.
�10105أبو نعيم الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،ج� ،7 :ص.149 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
�10106أبو نعيم ،حلية الأولياء ،ج� ،9 :صُ .69 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
10107اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،8 :صُ .198 :
10108الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،9 :ص.74 :
قلت� :إ�سناده �صحيح.
10109ابن حبان ،الثقات ،ج� ،8 :صُ .5 :
11110ابن عدي ،الكامل يف ال�ضعفاء ،ج� ،3 :ص.52 :
َّ �11111إن العبارة ما بني املعقوفتني لي�ست يف املطبوع من تاريخ بغداد ،و�إمنا �أثبتها من
ال�سري والتذكرة.
نقل الذهبي عنه يف ِّ
راجع :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،17 :ص .555 :وكذا �أي�ضا :تذكرة احلُفاظ ،ج:
� ،3ص.1104 :
11112اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج� ،11 :ص.141 :
11113الطرباين ،املعجم ال�صغري ،ج� ،1 :ص.318 :
�ض عينـيه فـي �أَ كرث
قال ابن منظور" :العلـيل �إِ ذا كان ُم ْل ًقـى كالنائم ُي َغ ِّم ُ
وت ".
�أَ حواله َم ْ�س ُب ٌ
(�س َب َت) .
ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،2 :ص 37 :مادة َ
11114ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج� ،53 :ص.169 :
11115الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،19 :ص.143 :
11116عبيد اهلل بن عبد الكرمي �أبو زرعة الرازي� ،س�ؤاالت الربذعي لأبي زرعة الرازي ،حتقيق:
�سعدي الها�شمي( ،املن�صورة :دار الوفاء ،ط1409 ،2هـ) � ،ص.772 :
11117املزي ،تهذيب الكمال ،ج� ،30 :ص313 :و.314
11118اخلِال�سي " :الولد بـني �أَبـي�ض و�سوداء �أَو بـني �أَ�سود وبـي�ضاء ".
(خل ََ�س) .
ابن منظـور ،ل�سـان العرب ،ج� ،6 :ص 66 :مادة َ
11119الإِ َباقَ :ه َر ُب العبـيد وذَهابهم من غري خوف ،وال ك ِّد َع َمل.
ابن منظـور ،ل�سـان العرب ،ج� ،10 :ص 3 :مادة (�أ َب َق) .
قلت� :إ�سناده �صحيح.
12120اخلطيب ،تاريخ بغداد ،ج� /13 :صُ .181 :
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املصادر واملراجع:
.1

1البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :م�صطفى ديب البغا( ،بريوت،
اليمامة :دار ابن كثري ،ط1407 ،3هـ 1987م) .

.2

2الرتمذي ،حممد بن عي�سى ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت) .

.3

احلبال� ،إبراهيم بن �سعد ،وفيات امل�رصيني ،حتقيق :حممود بن حممد احل ّداد( ،الريا�ض:
َّ 3
دار العا�صمة ،ط1408 ،1هـ) .

.4

4ابن حبان الب�ستي ،حممد ،الثقات ،حتقيق :ال�سيد �رشف الدين �أحمد( ،د .م :دار الفكر ،ط،1
1395هـ 1975م) .

.5

5ابن حبان الب�ستي ،حممد ،املجروحني ،حتقيق :حممد �إبراهيم زايد( ،حلب :دار الوعي،
ط1396 ،1هـ) .

.6

6ابن احلجاج الني�سابوري ،م�سلم ،اجلامع ال�صحيح ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،
(بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت) .

.7

7ابن حجر� ،أحمد بن علي ،تهذيب التهذيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،1هـ 1984م) .

.8

8احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل ،معجم البلدان( ،بريوت :دار الفكر ،د .ط ،د .ت) .

.9

9ابن حنبل� ،أحمد ،العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق :و�صي اهلل بن حممد عبا�س( ،الريا�ض:
املكتب الإ�سالمي ،بريوت :دار اخلاين ،ط1408 ،1هـ 1988م) .

1010اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،اجلامع لأخالق الراوي و�آداب ال�سامع ،حتقيق :حممود
الطحان( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،د .ط1403 ،هـ) .
1111اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،الرحلة يف طلب احلديث ،حتقيق :نور الدين عرت،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1395 ،1هـ) .
1212اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،الكفاية يف معرفة �أ�صول علم الراوية ،حتقيق� :أبو عبد
اهلل ال�سورقي و�آخر ( ،املدينة املنورة :املكتبة العلمية ،د .ط ،د .ت) .
1313اخلطيب البغدادي� ،أحمد بن علي ،تاريخ بغداد( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) .
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1414اخلليلي ،اخلليل بن عبد اهلل ،الإر�شاد يف معرفة علماء احلديث يف البالد ،حتقيق ، :حممد
�سعيد عمر �إدري�س( ،الريا�ض :مكتبة الر�شد ،ط1409 ،1هـ) .
1515الدارقطني ،علي بن عمر� ،س�ؤاالت حمزة ال�سهمي للدارقطني ،حتقيق :موفق بن عبد اهلل
بن عبد القادر( ،الريا�ض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،1هـ 1984م) .
1616الدارقطني ،علي بن عمر ،علل الدارقطني ،حتقيق :حمفوظ الرحمن زين اهلل ال�سلفي ،
(الريا�ض :دار طيبة ،ط1405 ،1هـ 1985م) .
ال�سج�ستاين� ،سليمان بن الأ�شعث� ،س�ؤاالت �أبي عبيد الآجري �أبا داود ،حتقيق:
�1717أبو داود ّ
عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي( ،مكة املكرمة :مكتبة دار اال�ستقامة ،بريوت :م�ؤ�س�سة
الريان ،ط1418 ،1هـ 1997م) .
1818ابن ال ِّدمياطي� ،أحمد بن �أيبك ،امل�ستفاد من ذيل تاريخ بغداد البن النجار ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1997م) .
1919الذهبي ،حممد بن �أحمد� ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط وحممد نعيم
العرق�سو�سي( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1413 ،9هـ) .
2020الذهبي ،حممد بن �أحمد ،ميزان االعتدال ،حتقيق :علي حممد معو�ض و�آخر( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1995 ،1م) .
2121الذهبي ،حممد بن �أحمد ،تذكرة احلفاظ ،حتقيق :عبد الرحمن بن يحيى املعلمي( ،د .م:
د .ن ،د .ط ،د .ت) .
2222الرازي ،عبد الرحمن بن حممد ،اجلرح والتعديل( ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،ط،1
1371هـ 1951م) .
2323الرامهرمزي ،احل�سن بن عبد الرحمن ،املح ّدث الفا�صل بني الراوي والواعي ،حتقيق:
حممد عجاج اخلطيب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1404 ،3هـ) .
�2424أبو زرعة الرازي ،عبيد اهلل بن عبد الكرمي� ،س�ؤاالت الربذعي لأبي زرعة الرازي ،حتقيق:
�سعدي الها�شمي( ،املن�صورة :دار الوفاء ،ط1409 ،2هـ) .
2525ابن �سعد ،حممد ،الطبقات الكربى( ،بريوت :دار �صادر ،د .ط ،د .ت) .
ال�سلفي للحوزي ،حتقيق :مطاع الطرابي�شي( ،دم�شق:
2626ال�سلفي� ،أحمد بن حممد� ،س�ؤاالت ّ
دار الفكر ،ط1403 ،1هـ 1983م) .
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2727ال�سمعاين ،عبد الكرمي بن حممد� ،أدب الإمالء واال�ستمالء ،حتقيق :ماك�س فاي�سفايلر،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1401 ،1هـ 1981م) .
2828ال�سمعاين ،عبد الكرمي بن حممد ،الأن�ساب ،حتقيق :عبد اهلل عمر البارودي( ،بريوت :دار
اجلنان ،ط1408 ،1هـ 1988م) .
2929ال�سمعاين ،عبد الكرمي بن حممد ،التحبري يف املعجم الكبري ،حتقيق :منرية ناجي �سامل،
(د .م :د .ن ،د .ط ،د .ت) .
3030الطرباين� ،أحمد بن �سليمان ،املعجم ال�صغري ،حتقيق :حممد �شكور حممد احلاج �أمرير،
عمان ،ط1405 ،1هـ 1985م) .
(بريوت :املكتب الإ�سالميَّ ،
عمان :دار ّ
3131ابن عبد الرب ،يو�سف بن عبد اهلل ،التمهيد ملا يف املوط�أ من الأ�سانيد ،حتقيق :م�صطفى
بن �أحمد العلوي و�آخر( ،املغرب :وزارة عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،د .ط،
1387هـ) .
عما ا�ش ُتهر من الأحاديث
3232العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد ،ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س ّ
على �أل�سنة النا�س ،حتقيق� :أحمد القال�ش( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1405 ،4هـ) .
3333ال َع ْجلي� ،أحمد بن عبد اهلل ،معرفة الثقات ،حتقيق :عبد العليم عبد العظيم الب�ستوي،
(املدينة املنورة :مكتبة الدار ،ط 1405 ،1هـ 1985م) .
3434ابن عدي ،عبد اهلل ،الكامل يف ال�ضعفاء ،حتقيق :يحيى خمتار غزاوي( ،بريوت :دار
الفكر ،ط 1409 ،3هـ 1988م) .
3535ابن ع�ساكر ،علي بن احل�سن ،تاريخ دم�شق ،حتقيق :علي �شريي( ،بريوت :دار الفكر ،ط،1
1419هـ1998م) .
3636ال ُعقيلي ،حممد بن عمر ،ال�ضعفاء الكبري ،حتقيق :عبد املعطي �أمني قلعجي( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984م) .
3737ابن فار�س� ،أحمد ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون( ،بريوت :دار اجليل،
ط1991 ،1م) .
3838الفريوز �آبادي ،حممد بن يعقوب ،القامو�س املحيط( ،القاهرة :املطبعة امل�رصية ،ط،2
1353هـ 1933م) .
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3939الكالباذي� ،أحمد بن حممد ،حتقيق :عبد اهلل الليثي( ،بريوت :دار املعرفة ،ط1407 ،1هـ).
4040ابن ماكوال ،علي بن هبة اهلل ،الإكمال يف رفع االرتياب عن امل�ؤتلف واملختلف يف
الأ�سماء والكنى والأن�ساب( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1هـ) .
ُربد ،يو�سف ،بحر ال َّدم فيمن تكلَّم فيه �أحمد مبدح �أو ذم ،حتقيق :و�صي اهلل بن
4141ابن امل ِّ
حممد عبا�س( ،الريا�ض :دار الراية ،ط1989 ،1م) .
4242املزي ،يو�سف بن عبد الرحمن ،تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،حتقيق :ب�شار عواد
معروف( ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1400 ،1هـ 1980م) .
4343ابن منظـور ،حممد بن مكرم ،ل�سـان العرب( ،بريوت :دار �صـادر ،ط1990 ،2م) .
�4444أبو نعيم الأ�صبهاين� ،أحمد بن عبد اهلل ،حلية الأولياء ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط،4
1405هـ) .
4545ابن نقطة احلنبلي ،حممد بن عبد الغني ،التقييد ملعرفة رواة الأ�سانيد ،حتقيق :كمال
يو�سف احلوت( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ) .
4646النووي ،يحيى بن �رشف ،التقريب والتي�سري ملعرفة �سنن الب�شري النذير يف
�أ�صول احلديث ،حتقيق :حممد عثمان ا خلَ�شت( ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط،1
1408هـ1985 -م) .
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مل ّخص:
«عا�صف يرتمَ ي
الكت�شاف بالغة البني ِة يف ق�صيدة حافظ �إبراهيم
ت�سعى هذه الورق ُة
ِ
ٌ
وزار عد ًدا
بحرية
ري» ،وهي ق�صيدة مت ّثل رحل ًة
حقيقية ق�ص َد بها ّ
وبحر ُيغ ُ
ّ
ّ
ال�ش ُ
اعر �إيطالياَ ،
ٌ
ظمية،
رب:
من بلدانِها ومواقعِها .ويجلّي
ِ
ُ
الباحث بنية الق�صيد ِة وجتلّياتِها ع َ
الوحدات ال ّن ّ
ات التي ُب ِن َيت عليها،
اللغوية،
والترّ اكيب
نائي ِ
وال�صور الف ّن ّية ،م�ستن ًدا يف هذا كلِّه �إىل ال ّث ّ
ّ
ّ
ات
ده�ش مع ر�ؤيتِها لل ّذ ِ
ال�شاعرة لل ّذ ِ
ور�ؤية ال ّذ ِ
ات الكل ّّية التي تنتمي �إليها يف تناظُ ٍر ُم ٍ
ات ّ
الباحث هذا كلَّه
الأُخرى «الغرب» مم َّث ًال يف �إيطاليا البل ِد واملنظوم ِة
احل�ضارية .وال يف�صلُ
ُ
ّ
ات
والرحل ِة
مان
الرحل ِة
الفكرية لل ّذ ِ
ِ
احلقيقي ِة يف ال ّز ِ
عن �إبرا ِز ال ّتوازي الف ّن ّي ب َ
ّ
ّ
واملكانّ ،
ني ّ
هى.
بورا �إىل �أُفقٍ
ٍّ
ُع ً
ح�ضاري ُم�ش َت ً
الفكرية ،البنية ،جتلّيات البنية ،حركة ال ّذ ات،
الرحلة
ّ
الكلمات املفتاح ّيةّ :
حركة الآخر.
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(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

The Rhetorical Structure of Hafez Ibrahim′s Poem
“A′asifon Yartami wa Bahron Yoghiro”

Abstract:
This paper seeks to discover the rhetorical structure of Hafez Ibrahim›s
poem “A›asifon Yartami wa Bahron Yoghiro,» which represents a real
cruise intended to Italy, where Ibrahim visited a number of its locations.
The researcher uncovers the structure of the poem and its manifestations
such as linguistic units and structures, artistic images, diodes the poem built
on and the vision to the amazing status of the «West» represented by Italy,
the country of civilization. The researcher highlights the parallels between
the artistic journey in real time and space and the intellectual one, and the
relevant passage to a craved civilized horizon.
Key words: intellectual journey, the structure, the manifestations of the
structure, the movement of the self, the movement of the other.
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مها ٌد تأسيس ّي:
ال�شكلِ عن
والفن بعامة عالق ٌة محُ كَمة،
� ّإن العالق َة بني الفك ِر
ولي�س بال ِ
إمكان ف�صلُ ّ
ّ
َ
تعبريا
ا�ضج ُ
ِ
يبلغ ذرو َته ح َ
ً
أدبي ال ّن َ
ني يعبرّ
امل�ضمون يف �سياقٍ كهذا ،بل � ّإن العمل الف ّن ّي /ال َّ
الوجودية التي يواج ُهها الإن�سان ( . )1وقد
الفل�سفية ،والأ�سئل ِة
امل�شكالت
ِ
جماليا عن �أعمقِ
ًّ
ّ
ّ
َ�ضالن ،ورحلة
ف
ابن
كرحلة
مان
ز
وال
املكان
يف
ة
حقيقي
ة
رحل
ة
أدبي
ل
ا
أعمال
ل
ا
بع�ض
ً
ً
ِ
ِ
م ّثل ُ
ْ
ّ
َّ
ّ
بع�ضها رحل ًة
أدبية
ابن َبطُّ وطة ،ورحلة ابن ُجبري ،و�أنتج
وثقافية راقية ،وم ّثل ُ
ً
ّ
ن�صو�صا � ّ
الغفران ،ورحلة
املعري يف ر�سالة
ن�ص ّية ،كرحلة
متتح من اخليالِ
املبني على � ٍ
ِ
فكري ًة ُ
ّ
أ�صول ّ
ّ
ّ
إلهية.
ابن ُ�ش َهيد يف ال ّتوابع وال ّزوابع ،ورحلة دانتي �أليغري يف الكوميديا ال ّ
واملكان
مان
اتية
ِ
–والغريية �إىل ح ٍّد ما -مت ّثلُ رحل ًة يف ال ّز ِ
ال�س َ
ّ
ري ال ّذ ّ
وما من �شكّ يف � ّأن ّ
واملواقف والثقافة ،و�إن كانت ُتك َت ُب يف مرحلة
الت يف الفك ِر
حتو ٍ
ِ
كذلك ،ف�ض ًال ّ
عما ُترب ُزه من ّ
مت� ّأخرة من ُعم ِر كاتبِها� ،أي �إ ّنها �إطالل ٌة على �سريورة ال ّذات و�صريورتِها ،ولع ّل �سرية عبد
()2
وايات التي
الر ِ
ري ٍ
الوهاب امل�سريي «رحلتي الفكرية» خ ُ
مثال على ذلك  .بل � ّإن بع�ض ّ
مان ،ورحلتِه يف الفك ِر بح ًثا عن
إن�سان يف
املكان وال ّز ِ
ِ
تقوم على فكر ِة ال ّتناظُ ِر بني رحلة ال ِ
ُ
وا�ستك�شاف طاقاتِها وجتلّياتِها وكوامنِها ،هي من هذا القبيل ،وتكا ُد رواية «عزازيل»
ات
ال ّذ ِ
ِ
ال�شعر؟
الروايات .فما بالُ ِّ
ليو�سف زيدان مت ّثل هذا ال ّنمط من ّ
يف ا ُ
لتكون
عرية الكامل َة ل ّأي �شاع ٍر �صاحل ٌة
ميكن
ملجملِ
احلديث عن � ّأن الأعمالَ ّ
ُ
ُ
َ
ال�ش ّ
كبار عرفت ُهم
تعبريا عن �سريورة ال ّذ ِ
ات ّ
أي�ضا ،وهذا حالُ دواوين �شعراء ٍ
ال�شاعرة و�صريورتِها � ً
ً
رحيل يف
تتك�ش ُف عن
فدواوين ه�ؤال ِء
واملتنبي ،وحممود دروي�ش.
العربية كامرئ القي�س،
ٍ
ّ
ُ
ّ
ّ
()3
ريها
غ
مرايا
ويف
،
ِها
ت
�
آ
مر
يف
ات
ذ
ال
وانك�شاف
ر
الفك
يف
ل
رحي
ه
وازا
مان
ز
وال
املكان
ِ
ٌ
ِ
ّ
ِ ّ ِ
ِ
ِ
ُ
املكان وال ّزمان،
حقيقي ًة يف
يقف على ق�صيدةٍ مت ّثل رحل ًة
لكن
يندر له �أن َ
ِ
� ً
َ
أي�ضاّ .
َّ
القارئ ُ
أي�ضا .ومن هذه الق�صائ ِد ق�صيد ُة حافظ �إبراهيم قي ُد ال ّدرا�سة .فهي
تعبري عن رحلةٍ
ويف الفك ِر � ً
ٌ
البلدان واملواقع ،غري �أ ّنها
زار فيها عد ًدا من
بحريةٍ
ِ
حقيقيةٍ ّ
لل�شاع ِر من م� َ
ّ
ّ
رص �إىل �إيطالياَ ،
()4
أي�ضا .
�
ر
الفك
يف
عن
ا
جمالي
ا
ي
ن
ف
ا
تعبري
رحلةٍ
ِ ً
تعبرّ ُ
ًّ
ً ّّ
�ص
الوقائع مبا
معنيةٍ بهذه
ري
املنهج ّي ُة
و�إذا كانتِ
ِ
ِ
البنيوي ُة غ َ
َّ
َّ
ُ
أمر عالق ِة ال ّن ّ
حت�سم � َ
ور
اللغوية،
اكيب
ظمية ،والترّ
ِ
ُّ
ّ
بالواقع ،ف�ض ًال عن عالقتِه مببدِعه ،ف� ّإن الوحدات ال ّن ّ
َ
وال�ص َ
()5
ميكن يف الغاي ِة �أن
القارئ ما كانت
ني
َ
ِ
تك�شف عن هذا كلِّه  ،و ُتبدِي لع ِ
الف ّن ّية ،يف الق�صيد ِة ُ
متعي ًنا .ويوظِّ ُف
ات ّ
ميور فيها ،ويعتملُ َ
ال�س ِ
ال ّذ ُ
طح ِّ
ال�شاعر ُة تختز ُنه كام ًنا ُ
دون �أن ُي َ
دركَ على َّ
الك�شف عن بني ِة
نائيات ،مركّ ًزا على
الباحث هذه
ِ
املنهجي َة م�ستفي ًدا من ِ
ُ
بع�ض جوا ِنبِها كال ُّث ّ
ّ
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وي�ستك�شف ترائياتِها يف حرك ِة
ّيات هذه البني ِة يف الق�صيدةِ،
يتتب ُع جتل ِ
ُ
ثم َّ
الق�صيد ِة � ّأوالًّ ،
الرحل َة ال ِّتي َه ،محُ او ًال
ال ُفلْكِ  ،وحرك ِة الآخ ِر ،وحرك ِة ال ّذ ِ
ُنائي ِة ال َغ ِ
ات ،وث ّ
رب -ال�شرّ قّ ،
ثم ُيجلِّي ّ
الك�شف عن بالغ ِة البني ِة مبا
ربطَ هذه العناوين وما ّد َتها ببني ِة الق�صيدةِ ،قا�ص ًدا بذلكَ �إىل
ِ
بابي ِة يف بنيتِه
من�سجما ،وخِ طا ًبا قد يع َت ِو ُره
حت ِّق ُق الق�صيد ُة كُ ًّال
�شيء من ال ُغ ِ
مو�ض ّ
وال�ض َّ
ٌ
ً
ميكن القولُ � ّإن
�ص .هكذا،
ُ
لكن ال ّتحليلَ ُي ِب ُ
طحيةَّ ،
ال�س ّ
ني عن ا ّت�ساقِه يف البنية العميق ِة لل ّن ّ
ّ
ُ
َ
وحموره
ه
ت
ؤر
�
ب
ة
البني
ث
مت
مبا
�ص
ن
ال
متا�س
هما:
ني
اثن
ب
م�رس
يف
تن�رسب
ة
البني
ة
بالغ
كُ
ِّلُ
ِ
ِ
َ ينْ ِ
ُ َ
ُ
ُ ّ ّ
َ
ات
ات هذا الترّ ائي
نائي ِ
مالي ُ
املج�س ِد ع َ
وجوهره الذي يرتاءى يف جوانبِه كلِّهاَ ،
رب ال ّث ّ
وج ّ
َ
َّ
باقي ِة واملقا َب َّلية.
الطّ ّ

بنية القصيدة:
وية تعني وفق
ُ
�ص متثي ًال تناظُ ًّ
�ص ،و�إذا كانت ال ُه ّ
ريا ب ُه ّ
وية ال ّن ّ
ميكن متثيلُ بنية ال ّن ّ
ين «احلقيقة املطلقة امل�شتملة على احلقائق ا�شتمال ال ُّنواة على
ر�ؤية ال�شرّ يف اجلرجا ّ
()6
�ص هي حقيق ُته املطلق ُة امل�شتمل ُة على حقائقِه
ال�شجرة يف الغيب املطلق»  ،ف� ّإن بنية ال ّن ّ
ال�شجرةِ؛ �أي �إ ّنها ت�شتملُ على ك ّل ما يتب ّدى فيه على م�ستويات :وحداتِه
ا�شتمالَ ال ّنوا ِة على ّ
البالغية التي
إبداعية
وخ�صائ�صه
اللغوية ،و�صو ِره الف ّن ّية،
ظمية ،وتراكيبِه
ِ
ّ
اجلوهرية ال ّ
ّ
ّ
ال ّن ّ
مظاهر
متمي ًزا .و�إذا كانت هذه
ريه من ال ّن�صو�ص ،و ُت�ضفي علي ِه َ�س ْم ًتا خا�صًّ ا
تمَ ِي ُزه عن غ ِ
ّ
َ
بالقوة.
حتقيق للبنية الكامن ِة فيه
اللغوي َة على امل�ستوى الظّ اهر ،ف�إ ّنها كلَّها
�ص وجتلّياتِه
ٌ
ّ
ال ّن ّ
ّ
ويكون
انبثق منها،
احلي َة الأوىل التي
املجر َد
جوهره
�ص
َ
ُ
َ
الكامن ،وبذر َته ّ
هكذا تكون بني ُة ال ّن ّ
َ
َّ
�ص كلُّه جت�سي ًدا لذلكَ اجلوهر.
ال ّن ّ
ثنائي ِة «حركة ال ّذات -حركة
ا�ستك�شاف �أ ّنها قائم ٌة على
وميكن بت� ّأمل الق�صيد ِة
ُ
ُ
ّ
الفردية،
ال�شاعرة
ني هما :حرك ُة ال ّذ ِ
الآخر» ،و� ّأن حرك َة ال ّذ ِ
ات ّ
ني اثنت ِ
ات تتب ّدى يف �صور َت ِ
ّ
الفردية
ال�شاعر ِة
ات الكل ّّية
للجمع الذي تنتمي �إليه .و�إذا كانت حرك ُة ال ّذ ِ
وحرك ُة ال ّذ ِ
ات ّ
ِ
ّ
رص
احلقيقي ِة يف
البحرية
مان برحلتِها
رب حركتِها يف
املكان وال ّز ِ
ِ
ِ
الواقع من م� َ
ترتاءى ع َ
ّ
ّ
أمواجه،
احلقيقية من
ومعاناتِها
�إىل �إيطاليا ،وتن ّقلها يف �أرجاء
ِ
هياج البحر وتالطُ ِم � ِ
ِ
املكان ُ
ّ
ات
خ�ضم
الفكرية يف
ورحلتِها الت� ّأم ّلية
ا�صطخاب الأفكا ِر بني تقلي ٍد وجمودٍ وت� ُّأخ ٍر لدى ال ّذ ِ
ِ
ِّ
ّ
«الغربي» يف حياتِه
الكل ّّية التي تنتمي �إليها بك ّل مظاهرها يف الوجود ،وبني انطالقِ الآخ ِر
ّ
نحوه
الواقع
آخر بحركتِه يف
وح�ضارتِه
فتحر ْ
ِ
كت َ
ُّ
وتطو ِره ،ف�إ ّنها وقعت منبهر ًة مبا ح ّققه ال ُ
ّ
مي الذي
ِ
رب مت ِّني االنطالقِ من عِ قالِ
الوقف وال ّتقلي ِد والقد ِ
نازع ًة �إليه ،تائق ًة �إىل ال ّتحقُّقِ ع َ
زوع �إىل بع َد
ات ّ
مل ُي ِ
ربه ال ّذ ُ
ال�شاعرة� .إ ّنها حال ٌة من ال ُّن ِ
نجز �شي ًئا تتح ّقق به ومعه وفيه وع َ
زوع عنه
ال
ِ
إح�سا�س ب�رضورة ال ُّن ِ
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إن�سانيا داالًّ على احلياةِ ،ورغب ًة يف ال ّتحقُّقِ ملقاوم ِة فعل
و�إذا كانت احلرك ُة د�أ ًبا �
ًّ
احلقيقي
ني لل ّتخل ُِّف
مان
واملوت هما العاملُ
ِ
ال ّز ِ
كون املق َت ِ�ض َي ِ
وال�س َ
ّ
القهري ،ف� ّإن اجلُمو َد ُّ
ُّ
زوعا �إىل احلياةِ ،و�أم ًال يف البقاء .و�إذا كان
يف تو ُّل ِد بذر ِة ال ُّن ِ
زوع من – �إىل ،ب�صف ِة ذلكَ ُن ً
العادي ،ف�إ ّنه –على ُخطورتِه و�أث ِره� -أك ُ
م�رشوعي ًة لدى
رث
إن�سان
ذلكَ
م�رشوعا على �صعي ٍد ال ِ
ً
ّ
ّ
تعبريا
ات الكل ّّية التي تنتمي �إليها،
تتلم ُ�س عواملَ احليا ِة والبقاء يف ال ّذ ِ
ال ّذ ِ
ات ّ
ً
ال�شاعر ِة التي ّ
وعمقِ �إح�سا�سِ ها بتلكَ ال ّذات.
عن فرطِ
ح�سا�سيتهاُ ،
ّ
دائريا
بناء
ومن َتهاها على حافّةٍ واحدةٍ ؛ ك�أنمّ ا ُبنِيت ً
ًّ
وتدور الق�صيد ُة يف مبتداها ُ
ُ
ات يف حركتِها
ة
البذر
من
ت
فتنام
أت،
�
ابتد
حيث
من
تنتهي فيه
ثم �آلت �إليها ،وك� ّأن رحل َة ال ّذ ِ
ِ
ُ
َ
ّ
املتوخا َة بال ّتناظُ ِر من رحلةٍ يف الفك ِر،
مان مل حت ّقق ال ّنتيج َة
املمت ّدة يف
املكان وال ّز ِ
ِ
ّ
العا�صف الذي
�صخ ِب
ِ
اع الذي ُ
وخ ٍ
ات ّ
ال�شاعرة .هكذا ،بني َ
َ
تعي�شه ال ّذ ُ
ال�ص على م�ستوى ال�صرّ ِ
يب.
�أ َّ
قوة ال َغ ِ
مل و�إغار ِة البح ِر مل جت ِد ال ّذ ُ
ات قدر ًة ّ
ذاتي ًة فيها تخل ُّ�صها منهما �سوى اللجو ِء �إىل ّ
والعا�صف ا ُ
اخلا�ص نتيج َة ت� ُّأملها العميقِ يف حالِ ال ّذات ال ُكل ّّية
ملرتمَ ِي على �صعي ِد َهاج�سِ ها
ُ
ّ
ري مبا هو
إ�سالميةُ -يقابلُه
التي تنتمي �إليها –املنظومة العربية وامل�رصية وال
البحر املُغ ُ
ّ
ُ
وجودية
ال�شاعر َة يف مواج َهةٍ
جت�سي ٌد للآخ ِر وحركتِه املمت ّدة املتالطم ِة التي و�ض َعت ال ّذات ّ
ّ
مع نف�سِ ها ومع ما�ضيها وتراثِها ومنظومتِها التي تبدو �ضعيف ًة ُقبال َة البح ِر ال ّزاخ ِر بك ّل
تلم�س عج َزها
ال�شاعرة التي
بقوة
الغيب �سوى مالذٍ لل ّذ ِ
ُع ٍ
ات ّ
ِ
نف ُ
ُ
وعنفوان .وما اال�ستجار ُة ّ
مما طب َعها به انتما�ؤُها ،ومن َهجم ِة الآخ ِر املُغري ِة
ذات منفعل ٌة
عن املقاومةِ ،وهي ٌ
ّ
متوج�س ٌة ّ
الفاعل ِة امل�ؤ ّثرة (: )7
�ي�ر
�أنَ���ا ب���ا ِ
ِ
عا�ص���فٌ َي ْرتمَ ِ���ي ،و َبح��� ٌر ُيغِ ريُ
هلل من ُهم���ا ُم�ست َِج ُ

�صم �أذنيها،
موار ًة باخل ِ
ُ
تقف ال ّذ ُ
َوفَ � ،
أمام هذا الهدي ِر الذي ُي ُّ
ات عاجز ًة عن احلركةِّ ،
أثريين
ني ت�
أمرين
غلق عليها
و ُي ُ
ِ
ني � ِ
كالهما ج َللٌ ،وب َ
الف�ضاء بالأ�سدادِ؛ ذلكَ لأ ّنها واقع ٌة ب َ
ُ
َ
ووجدانيا جمدت
فكريا
وخطري يف
عميق
كالهما
ٌ
ِ
نتائجه� :إذا َ
ُ
ارت�ضت َ
ٌ
ًّ
بقاءها يف منظومتِها ًّ
احليوي ال ّن�شيطِ املُفع ِم
غادرتها �إىل منظوم ِة الآخ ِر
املتحركِ
ّ
وال�سكون ،و�إذا َ
وارت�ضتِ ال ّتخل َُّف ّ
ّ
و�صاغت
يخون ق َي َمه ووجدا َنه ،وينف�صلُ عن ذاتِه الكل ّّية التي �ش ّك َل ْت ُه
بالإجنا ِز كانت كمن
َ
ُ
ني
القوية
وجو َده .ولع ّل عج َز ال ّذات عن مقاوم ِة هذه احلرك ِة الوفري ِة
خارجها من اتجّ اه ِ
َ
ّ
ني،
أنتج
ان�رساب ذلكَ ال ّتنا ُق ِ
ني ُقط َب ِ
متناق�ض ِ
أ�صبحت ك�أ ّنها ُم َتنا َز َع ٌة ب َ
�ض �إىل داخلِها ،ف� َ
ني � َ
َ
ُ�ض
الفكرية
املنظومات
معنى لبقائها غري املتح ّقق .و�إذا كانت
تبحث عن
احل�ضارية ترف ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
ً
أمرهاّ � :إما
الفردية �إ ّال �أن
وات
مادية يف االنتما ِء على الأقلّ ،وال ترت�ضي لل ّذ ِ
َّ
َ
ّ
الر ّ
حت�سم � َ
البيني َة ّ
ري قادرةٍ على احل�س ِم ك�أنمّ ا هي
غ
وهي
ها
نف�س
�س
ات
ذ
ال
إن
�
ف
،
�
إىل
�
ا
إم
�
و
ؤالء،
�
ه
�إىل
أولئكَ
ُ
ّ ّ َ تحُ ُّ َ
ّ
ني
حا�سم.
قرار
كر�سيني» ( ، )8كال الطّ رف ِ
همها وينعى عليها عج َزها عن ا ّتخاذ ٍ
«�ساقط ٌة ب َ
ٍ
ني ي ّت ُ
ّ
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انقطاع،
بدون
أمواج املتوالي ِة
ات
ني
ِ
اللذين يتنا َز ِ
ِ
أثريات القطب ِ
َ
ومتت ُّد ت� ُ
عان ال ّذ َ
لتكون كال ِ
ٍ
اخلية وت� ّأمالتِها
ات عن
ني ب ُع ٍ
نف محُ ْ َنقةً ...وال ُّ
ِ
�ضارب ًة من اجلهت ِ
تكف ال ّذ ُ
ثوران �أ�شجانِها ال ّد ّ
ف�س ،لعلّها حينذاكَ تتمك ُّن
عما يح ّقق لها الوجو َد والطّ م�أنين َة
وهدوء ال ّن ِ
يف االتجّ اه ِ
َ
ني باحث ًة ّ
املده�ش املت�أ ّث ِر ب�صورة
جليا من ال ّت�شبي ِه
اخلارجي ِة يف
من احلرك ِة
ِ
ِ
َّ
الواقع .وهذا ما يبدو ًّ
()9
ان
ات عن احلركة
ال�ص
الليلِ لدى امرئ
ورتان عج َز ال ّذ ِ
ِ
ِ
ومو َر َ
اخلارجيةَ ،
ّ
القي�س  ،مبا مت ّثل ّ
()10
لي عميق :
با�صطخاب
ال�شاعر ِة
ال ّذ ِ
ات ّ
ٍ
داخلي ت� ّأم ّ
ّ
نف����س َتثُو ُر
َق���ات �أ�شْ َجا ُن
���ي تَ��� َوال
وك� َّأن ال
محُ ْ ن ٍ
ٍ
أم���واج ْ
َ
وه َ
ات
الن�رساب احلرك ِة
ف�س ال ّثائر ُة متثي ٌل
�
اخلارجي ِة املتالطم ِة �إىل دواخلِ ال ّذ ِ
أ�شجان ال ّن ِ
ُ
ِ
ّ
بيعي
ري ،املنفعل ِة بال قدرةٍ على الفِعلِ ّ � .إن
حتت وط�أ ِة ال ّت�أث ِ
َ
العاجز ِة الواقع ِة َ
القانون الطّ ّ
تنزاح يف اتجّ ا ِه امل ؤ� ِّث ِر
أثريات من اتجّ اهٍ واح ٍد �أن
يفر�ض على ال
ُ
أج�سام التي ُت�سلَّطُ عليها ت� ٌ
َ
ِ
عن�رصا فاع ًال يف تلكَ احلرك ِة على �صعي ِد الوجو ِد والفكر ،كاحلجار ِة
ت�صبح
مكانيا ،وقد
ً
ُ
ًّ
ال�سيلِ  .ف�إذا
انزاح
ني
تنازعتِ
تان م�ؤ ّث ِ
قو ِ
ني متعاك�س ِ
اه ِ
رتان يف اتجّ َ
َ
َ
َ
اجل�سم َّ
املت�أ ّثر ِة بحرك ِة ّ
زاع
ري الأقوى ،بع َد �أن يعانيِ َ ذلكَ
القو ِة ِ
ذات الت�أث ِ
اجل�سم �شي ًئا من حال ِة ال ّن ِ
ُ
ُ
اجل�سم باتجّ ا ِه ّ
كما.
ني
ني م ًعا،
مت�أ ّث ًرا
وميكن متثيلُ ذلكَ
القو ِ
بالقوت ِ
ُ
خا�ص ًة ح َ
َّ
ُ
تان يف ال ّت�أثري ًّ
تتقارب ّ
ّ
الكم ،هكذا ترتفع حرار ُة
بال�ضغطِ على
ني متعاك�ستي االتجّ اه ،خمتلفت ِ
بقوت ِ
َّ
ٍ
ني يف ّ
ج�سم ّ
وتته�ش َم
مكوناتِه لت�صطد َِم وحتتكَّ
َّ
اجل�س ِم مبا � ّأن ّ
ال�ضغطَ يو ِّل ُد احلرار َة ،ف�ض ًال عن ان�ضغاطِ ّ
ين�رسب منهّ � .إن
�ضطر لإيجا ِد منف ٍذ
وتفور
�أحيا ًنا ،وقد تنبع ُِج
كال�صه ِ
ري الربكا ّ
ُ
ّ
ُ
ين الذي ُي ُّ
عنيف وفور ٌة
داخلي
ا�ضطرام
ينج َم عنها
�ش َّد َة احلرك ِة
اخلارجي ِة الفاعل ِة يف ال ّذ ِ
ٌ
ات ال ب َّد �أن ُ
ّ
ٌ
ُّ
بو�ضوح على
وال�صور ُة الآتي ُة املفعم ُة باحلرك ِة م ؤ��شرّ ٌة
عميق ٌة قد ت�ؤ ّدي �إىل انفجا ِر ال ّذ ِ
ٍ
اتّ ،
ما تق ّدم (: )11
ثُ��� َّم ف���ا َر ْت كَم���ا َتفُ���و ُر ال ُق ُدو ُر
جرج��� َر ْت ،ث َّم ثا َر ْت
�أز َب��� َد ْت ،ث َّم َ
أمواج و�إغار ِة البحر،
فالأفعالُ � :أزب َدت ،جرجرت ،ثارت ...كلُّها متعل ُّق
باخلارج ،بال ِ
ِ
ات وال ّنف�س و�أ�شجانِها
تفور
والفعلُ  :فارت ...متعلّق بال ّداخلِ  ،بال ّذ ِ
ِ
القدر ُ
والعا�صف املرتمَ ِيُ .
لتفور
ات
مبا يف داخلِها ،والإزبا ُد واجلرجر ُة وال ّثورة هو فور ُة
اخلارج التي �ضغطت على ال ّذ ِ
ِ
َ
مبا فيها!
لكن
ر�ساها يف الغاي ِة ُمب َتداهاّ ،
ُ
وتخل�ص الق�صيد ُة �إىل توكي ِد ما بد�أت به ،فك� ّأن ُم َ
كان
املختلف
ال�شاعرة الأ�صيلُ
َ
انتماء ال ّذات ّ
احلقيقي يف هذا امل�سا ِر كلِّه هو مجَ راها� .إذا َ
ُ
َّ
أقرب �إىل اجلُمود
وثقافية
وفكرية
ح�ضارية
هو لل�شرّ قِ ب�صفتِه حال ًة
ووجودي ًة َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خا�صة هي � ُ
الغربي –وهنا الإيطايلّ -وحرك ُته
وال ّتخلُّف ،وتنا َز َعها يف ذلك االنتما ِء منظوم ُة الآخ ِر
ِّ
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بالغة البنية في قصيدة حافظ إبراهيم
ٌ
“عاصف مَ
يرتِي وبَح ٌر ي ُِغيرُ”

د .خالد عبد الرؤوف اجلبر

قي�ض من
وثقافية
وفكرية
ح�ضارية
ب�صف ِة
ووجوديةٍ
الغرب متثي ًال حلالةٍ
خا�صةٍ هي على ال ّن ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
()12
�صور ِة ال�شرّ ق،
ووجدانيا
فكريا
ال�شاعرة من ال�شرّ قِ �إىل
نزوع ال ّذ ِ
ات ّ
َ
ِ
وكان ُ
الغرب ُن ً
ًّ
زوعا ًّ
ات جت ُد
ُمواز َي ِ
رص �إىل �إيطاليا – ف� ّإن ال ّذ َ
بال�سفين ِة من م� َ
ني حلركتِه يف اجلغرافيا منتق ًال ّ
ني ،هي
ني
كر�سي ِ
نف�سها يف ال ّنهاي ِة عاجز ًة عن احل�س ِم با ّتخا ِذ القرا ِر .هكذا ،تظلُّ واقع ًة ب َ
ّ
َ
ت�صبح
أمر بعي ُد املَنالِ  .هنا
تعرف � ّأن
تعي من �أم ِرهما و�أم ِر نف�سها ما َتعي ،ولك ّنها
ُ
ُ
َ
احل�سم � ٌ
ات ،ويف ِّت ُتها � ّإما باجلُمو ِد
وي�صبح
احليا ُة عب ًئا،
كالهما ُي ُ
�سيينْ ِ ُ
رهق ال ّذ َ
كالرحيلِ َّ ،
ُ
ُ
املقام فيها ّ
()13
ات يف رحلتِها �إىل :
واملالل ِة و� ّإما باملُعانا ِة ّ
ال�شديدة .تنتهي ال ّذ ُ
قد ب َل ْو ُت احلَيا َة يف ال�شرَّ ْ ِق وال َغ ْر
ِب ،فم���ا يف احلَيا ِة �أم���رٌ َي�سِ ريُ
َث�ي�ر
مِ ��� ْن ثُ��� َواءٍ في���ه املَال ُل لِ��� َزا ٌم
�أو َرحِ ي���لٍ في��� ِه ال َعن���ا ُء ك ُ
تيب املناظ ِر :ثُواء يالزمه
للقارئ �أن يت� ّأمل يف
وينبغي
ِ
ترتيب :ال�شرّ ق والغرب ،والترّ ِ
ِ
ريه ،وكذلكَ
ري ال َعناء؛ �أي � ّإن الطّ َ
ني م ّت�ص ٌل بنظ ِ
رف ال ّأولَ من كال الترّ تيب ِ
ورحي ٌل كث ُ
املاللَ ،
والرحيلُ �إىل
واء يف ال�شرّ قِ
�ش� ُأن الطّ ِ
رف الآخر منهما .ال ّث ُ
ُ
يالزمه املَاللُ والك�سلُ واجلُمودّ ،
البقاء يف
ني تراءى لها � ّأن
الغرب فيه
ات �شب َه ٍ
قرار ح َ
ِ
كثري من ال َعناء .ولهذا ا ّتخذت ال ّذ ُ
َ
ٌ
()14
أوطان مهما جت ّنت
إن�سان احل ُّر :
وهم�شت هو د� ُأب ال ِ
ال ِ
وظلمت و� َ
َ
أق�صت ّ
وكَ���ذا َك الأ ْوط���ا ُن مهم���ا جَتن َّْت
للح ِّر عن حِ َم َ
لي����س ُ
اه���ا َم�سِ ريُ
َ

جتلّيات البنية:
تختزن �أ�صو َل ُه
تكونِه وا�ستوائِه ،مبا
ُ
�ص ت�شتملُ على ال ّن ِّ
�ص قبلَ ُّ
تق ّد َم � ّأن بني َة ال ّن ّ
�ص �إذ يرتاءى مكتمالً .وما دامت نظري ًة للبذر ِة التي
اجلوهرية مهما تتع ّدد
ّ
مظاهرها يف ال ّن ّ
ُ
مكوناتها و�أجزائِها التي
ال�شجرة ،ف� ّإن هذا ال ّتمثي َل يقو ُد �إىل � ّأن ّ
ت�شتملُ على ّ
ال�شجر َة بك ّل ّ
هور
اللحاء وال
يكون
تبدو
أغ�صان وال ُ
ِ
ُ
للعيان خمتلف ًة هي خمت َزن ٌة يف البذرةِ؛ هكذا ُ
ُ
أوراق وال ّز ُ
روائح
رصها و�ض�آلتِها ،ف�ض ًال عن
ال�شجرة و�ضخام ُتها من ق� ِ
ألوان هذا كلّه ،وطولُ ّ
مار ،و� ُ
ِ
وال ّث ُ
�ضجها ،ف�ض ًال عن مقاوم ِة
تكونِها ح ّتى ُن ِ
الأوراقِ وال ّزهور ،وطعم ال ّثما ِر و�ألوا ُنها يف �أطوا ِر ُّ
وال�ضوء..
ال�شجر ِة للظّ ِ
ّ
كيف واالحتمالِ لعوامل الطّ ق�س ،وحاجتها للماء ّ
روف وقدرتِها على ال ّت ّ
ني يف �أطوا ِره ح ّتى اكتمالِه ف�إنمّ ا هو جتلّيات
يكون هذا كلُّه كام ًنا يف البذرةِّ � ،أما ترائي ِه للع ِ
كان كام ًنا بال ُق ّوة.
كان مخُ َت َز ًنا،
ٌ
وحتقيق بالفعلِ ملا َ
عية ملا َ
تنو َّ
ُّ
للقارئ يف
�ص كلِّه ،وتتب ّدى
ِ
ونظريا ملا تق ّدمُ ،
ً
ميكن تف ُّهم � ّأن بني َة ال ّن ِّ
�ص تتجلّى يف ال ّن ّ
ا�ستك�شاف
يحتاج
يبلغ ح ّد ال ُعمقِ �أحيا ًنا .وقد
ّيات
جتل ٍ
ُ
نوعيةٍ ال ب ّد اللتقاطِ ها من ت� ُّأم ٍل قد ُ
ُ
ّ
رصه ربطً ا
جلي ِ
مر ٍ
ني جوانبِه وعنا� ِ
والربطَ ب َ
هذه ال ّت ّ
ات �إىل ُمعاود ِة ال ّنظ ِر يف ال ّن ّ
اتّ ،
�ص ّ
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الروابطَ
اجلذرية بي َنها،
طحية جان ًبا،
ُ
ّ
ال�س ّ
عمي ًقا ّ
يتنحى عن ّ
ويخو�ض يف ال ّتفا�صيلِ ُمالح ًقا ّ
�ص و�أن�سجتِه و�أع�ضائِه و�ألوانِه
ب�صفتِها
مظاهر وجتل ٍ
ّيات للبنية العميق ِة املمت ّدة يف ُعروقِ ال ّن ّ
َ
تتك�ش ُف الق�صيد ُة عن جتلّيات متع ّددةٍ لبنيتِها ،منها:
ال�سبيلِ
ّ
وروائحِ ه وثما ِره .ويف هذه ّ

حركة ال ُفلك:
ني مت�ضا ّدتي
تان،
ال�شاعر ُة
ُ
الفردي ُة التي تتجاذ ُبها ُق ّو ِ
ات ّ
وتعي�ش �أزم َتها و�سطَ حرك َت ِ
ال ّذ ُ
ّ
لتكون يف �إطا ِرها،
و�سح َبها
االتجّ اهِ،
كلتاهما ُت ِ
َ
ُ
ال�سيطر َة عليها َ
هاج ُمها وت�ؤ ُّزها وتحُ اولُ ّ
نوعيةٍ كلُّها �شاه ٌد على �أزمتِها ،وعلى �ضعفِها وعج ِزها
ّيات
رب جتل ٍ
ترتاءى يف الق�صيد ِة ع َ
َ
ّ
ّيات
احلقيقي ِة
عن احلرك ِة
مواجه ًة قادر ًة على �صياغ ِة معنى ُوجودِها .ومن هذه ال ّتجل ِ
لتكون ِ
َ
ّ
فظهرت يف �أزمةٍ مناظرة.
اخلا�ص َة
ال�شاعر ُة حال َتها
ات ّ
“ال ُفلْكُ ” التي �أ�سقطَ ت عليها ال ّذ ُ
ْ
ّ
ّقات الوجو ِد املحيط ِة به،
العربي
ال�شاع ِر
م�شاعر ُه و�أزم َته وحال َته على متعل ِ
و�إ�سقاطُ ّ
َ
ّ
العب�سي
أمر معهو ٌد منذ الق َد ِم .هكذا يج ُد
بن �ش ّدادٍ
ُ
القارئ عنرت َة َ
َّ
خا�ص ًة راح َل َته �أو َركُ وب َتهٌ � ،
ّ
()15
فر�سه يف �ساح ِة املعرك ِة :
ُ
ي�صف َ
و َل َبانِ��� ِه حتّ���ى ت�رس َب��� َل بال ّد ِم
زل���ت �أرمِ ي ِهم ب ُثغْ��� َر ِة ن َْح ِر ِه
ما
ُ
حت ْم ُح��� ِم
قع ال َقنَ���ا ب َل َبا ِن ِه
و�شَ ���كَا �إ َّ
�ب�رةٍ و َ
يل ب َع َ
فَ���ا ْز َو َّر مِ ��� ْن َو ِ
ولَ���كا َن لو ع ِل َم ال���كال َم ُمك ِّلمي
َل ْو كا َن َيدري ما املُحاور ُة ا�ش َتكَى
العبدي ُي�سقطُ
وكذلكَ جن ُد املث ّق َب
م�شاعره وحال َته و�أزم َته على ناقتِه ،فقال (: )16
َّ
َ
َزي���ن
���ت �أ ْر َحلُه���ا ِبلَي���لٍ
ت����أ َّو ُه �آه��� َة ال َّر ُج��� ِل احل ِ
�إذا م���ا ُق ْم ُ
�أه���ذا دِينُ��� ُه �أب��� ًدا ،ودِينِ���ي؟
تق���و ُل �إذا در� ُأت له���ا َو ِ�ضينِ���ي:
عل���ي و َم���ا َيقِينِي؟
�أ َم���ا ُي ْبقِي
�أ ُك َّل ال َّده��� ِر َح��� ٌّل وارتحِ���الٌ؟
َّ
أمواج التي تحُ يطُ
مقام ال ّذ ِ
ات ّ
ال�شاعر ِة مجُ لّي ًة �أزم َتها ،فال ُ
ُ
وتقوم الفُلكُ يف هذه الق�صيد ِة َ
بال تعلُو حي ًنا وت�ستفلُ
ري بها و�سطَ ِج ٍ
اليم ك�أنمّ ا ت�س ُ
فوار ًة ثائر ًة محُ ن َقةً ،وتتقاذفُها يف ِّ
بها ّ
دوءا
تي ٍ
ارات ال تكا ُد ال ّذ ُ
أمواج الفك ِر وجتاذ ُ
ُبات ال�صرّ ِ
نف�سها � ُ
ات جت ُد فيها ُه ً
اع بني ّ
حي ًنا ،هي ُ
ت�ضفي
ات تحُ اولُ –ف ّن ًّيا على الأقلِّ� -أن
ت�سكن فيه لتت� ّأملَ حالَها.
طم�أ ًّنا
ُ
�صحيح � ّأن ال ّذ َ
�أو ُم َ
ٌ
َ
ني
زالت متما�سك ًة يف وج ِه ال ّت ّي ِ
ارين العاتي ِ
على نف�سِ ها َ
القوة والعزمية ،فهي ما ْ
بع�ض مالمِ ح ّ
قرارها يف
م�سارا لها
ني يف �ش ِّدها لت ّتخ َذ من �أحدِهما
ِ
اللذين يتجاذبانِها راغب ِ
ً
ويقر ُ
ً
وم�صرياّ ،
ري قادرةٍ على احل�س ِم،
�أحدِهما ك�أنمّ ا فُلكُ الطُّ ِ
وفان ح َ
ُوديّ .
لكن ال ّذ َ
ات غ ُ
ني ا�س َتوى على اجل ِّ
ترغب فيها
تتجمل بها ،وفُ�سح ٌة
ِدع ٌة تحُ اولُ �أن
ولهذا ف� ّإن عزمي َتها التي ال
تخور هي ب َ
ُ
َّ
ُ
()17
بات يف وج ِه ما يتقل ُّب بها� ،أو ي�س َعى بها
لالنقالب :
ِ
حماول ًة ال ّث َ
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بالغة البنية في قصيدة حافظ إبراهيم
ٌ
“عاصف مَ
يرتِي وبَح ٌر ي ُِغيرُ”

د .خالد عبد الرؤوف اجلبر

ـ���كِ  ،ولل ُفلْ���كِ َعز َم��� ٌة ال تَخُ ���و ُر
جل َبالِ على ال ُفلْـ
ث��� َّم �أوف َْت مث َل ا ِ
زمانيا
مكانيا ،والت�صا ًقا
تال�ص ًقا
هي ترك ُبها
كان
تال�صق الفُلكِ وال ّذ ِ
ُ
و�إذا َ
ُ
ًّ
ًّ
ات مبا َ
ات للفُلكِ �صامد ًة
واحلالُ كذلك ،ف� ّإن ثم َة متا ُث ًال بل متاه ًيا
وا�ضحا بي َنهما .ولع َّل ر�ؤي َة ال ّذ ِ
ً
كثريا من ال ّده�ش ِة
جانب
أمواج العاتي ِة التي تتقاذفُها وتلطُ ُمها من ك ّل
ٍ
يف وج ِه ال ِ
تت�ضمن ً
ّ
متر بها،
املوقف الذي
لت فيه
واعتبارا
إعجاب،
وال
َ
ُ
ِ
نف�سيا عمي ًقا مت ّث ْ
ًّ
ً
تعي�شه ،والأزم َة التي ُّ
ين
م�ستوى
ات على
تخور.
تتما�سكُ قلي ًال وال
وهذا هو ما جعلَها
قو ِة ال ّذ ِ
فكري ووجدا ٍّ
ً
ّ
ُ
ُ
َ
م�صدر ّ
اجلغرافي ِة
احلقيقي ِة
الرحل ِة
قوي ًة �صامد ًة،
َّ
َ
ّ
�إذن ،وهو ما جعلَها تبدو ّ
م�ستم ٌّد من ّ
قو ِة الفلكِ يف ّ
ماء.
ري عابئةٍ مبا ت�ش ُّقه� :
يف البحرُّ .
أ�صخرا َ
بج�ؤجئِها ال َ
أمواج العاتي َة غ َ
ت�شق الفُلكُ ُ
كان� ،أم ً
ً
كان ا ُ
أمواج العاتي ُة
ان من
ِ
ال�سفين ِة مبنزل ِة ال َل َب ِ
و�إذا َ
الفر�س عن َد عنرتة ،وكانتِ ال ُ
جل�ؤج�ؤُ من ّ
ب�سبب منها ،ف�إ ّنهما
فر�س عنرت َة
لبان ِ
ماح امل�شتجر ِة التي َدمِ َي ُ
ٍ
الر ِ
العالي ُة كاجلبالِ مبنزل ِة ّ
واج�س ،وهو
ال�صد ِر من ال ِ
� ً
ال�صدر الذي ُ
ور وتل ُ
إن�سانّ ،
أي�ضا مبنزل ِة ّ
أفكار وال َه ُ
ُوب فيه ال ُ
مي ُ
ت�شق لجُ َّ َة الأفكا ِر
ات ُّ
الذي يج ُد ال ُ
إن�سان في ِه طُ م�أنين َته �أو قل َقه ،وعزم َت ُه �أو َخ َو َرهّ � .إن ال ّذ َ
ال�صمو َد لعلّها جت ُد ُهداها يف
و�رصاع
اهات،
ِ
ِ
واالتجّ
َ
املواقف واالنتماءات ،ب�صد ِرها حماول ًة ُّ
الغاي ِة وطُ م�أنين َتها (: )18
�أمِ ي���ا ٌه تحَ ُوطُ ��� ُه� ،أم ُ�صخ���و ُر
بج� ُؤج����ؤٍ ال ُيب���ال
تَترَا َم���ى ُ
فكري لأهوالِ بح ِر عالق ِة
املواقف متثي ٌل
وبحر
جزء من بح ِر احلياة،
ِ
ٌّ
وبحر الأفكا ِر ٌ
ُ
ُ
ات كانت جت ُد
ات مبا حولَها يف محُ يطِ ها
ال ّذ ِ
القريب ،ومحُ يطِ ها الإن�سا ّ
ِ
ين الوا�سِ ع .ولو � ّأن ال ّذ َ
هين ًة
رات �أو ُمزعِ َج ٍ
بدون م�ؤ ّث ٍ
ري يف رحل ِة احليا ِة ِ
ال�س ِ
ات لكانت رحل ُتها ّ
يف نف�سها القدر َة على ّ
وم ُ�سوق ٌة
لينةً ،لك ّنها
ِ
النحراف م�سا ِرها بفعلِ
م�ضطر ٌة لالحتِكاكِ مبا ُي ُ
زعجها �أحيا ًنا كثريةَ ،
ّ
ّ
وفق ُقواها
ُها
ف
تتقاذ
ياح
الر
مهب
يف
ة
ي�ش
كالر
ها
ن
�
إ
ا.
ن
أحيا
�
ها
ب
وجتذ
ا
ن
حي
ها
ع
تدف
أثريات
�
ت
ٍ
ّ ِ
َ
ً
ً ّ
ِّ ّ ِ
ُ
ُ
طحية
وم�ساراتِها .ولع ّل
ات ّ
َ
يتنبه على ما ترب ُزه ال ّذ ُ
ال�س ّ
القارئ ّ
ال�شاعر ُة على م�ستويي البنية ّ
الظّ اهرة ،والبنية العميقة املق�صودة يف هذا البيت الذي
ال�شاعر ُة حالَ ال ُفلْكِ
ُ
ات ّ
ت�صف فيه ال ّذ ُ
يف لجُ ّ ِة البحر (: )19
وجن ٌْب َيغُو ُر
���ج ال َبحرُ جا ِن َب ْي َها مِ َن ال�شَّ ـــ
فجن ٌْب َي ْعلُ���و َ
ــ��� ِّدَ ،
�أ ْز َع َ
وتعي�ش �أزم َتها
ات
البحر ،وهما اجلانبان
ان ُيزعِ ُجهما
ُ
ِ
الفُلكُ لها جا ِن َب ِ
حت�س ُهما ال ّذ ُ
ُ
اللذان ُّ
وعادات
إ�سالما وثقاف ًة
قي ِة
بي َن ُهما ،هما :دائر ُة انتمائِها لل ّذ ِ
ٍ
م�رصي ًة ُ
وعروب ًة و� ً
ّ
ات ال ّكلّية ال�شرّ ّ
فكري ًة للوجو ِد واحلياة ،وهي دائر ٌة ممت ّدة يف ال ِق َد ِم،
ور�ؤي ًة
وتقالي َد ومنظوم ًة
ّ
ّ
ح�ضارية ُ
أوروبي
لل�شمالِ ال
ران عليها من ال ّتخل ُِّف الكثري ،ودائر ُة انتمائِها َّ
تب ُدو جامد ًة �ساكن ًة وقد َ
ّ
ف�س
وعلما ونظاف ًة وبيئ ًة
وتعمريا
وبناء
احل�ضاري املتج ّد ِد عم ًال و�صناع ًة
واهتماما بال ّن ِ
ِّ
ً
ً
ً
ً
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ران :هذا ب ُعمقِه
ورق�صا وفنو ًنا .وهما بال ّت�أكي ِد
ولهوا وج ًّدا
ومظاهر حياةٍ
جانبان م�ؤ ّث ِ
ِ
ً
ً
َ
مبغرياتِه
ة،
والوجداني
ة
يني
د
ال
ه
ر
ومظاه
را�سخة
من
ات
ذ
لل
َه
ث
أور
�
ومبا
و ِق َدمِ ِه
وذاكَ
ِ
ثقافةٍ
ّ
ِ
ُ
ّ
ّ ّ
احلقيقي ِة يف حياةٍ ُمفعمةٍ بال ّن�شاطِ والإجنا ِز واجلَمال.
ّ
و�صف تلكَ احلال ِة املناظر ِة
طبيعي ًة يف مكانِها يف
ال�شاعرة
وقد تب ُدو
ِ
عبارات ال ّذات ّ
ُ
َّ
«من
زعج
البحر جان َبيها ب� ِ
ري � ّأن ت� ّأملَ قوله َ
أمواجه املتالطِ مة العاتية؛ غ َ
حلال ِة الفُلكِ التي ُي ُ
ُ
احلقيقية التي جتري يف البحر.
ات
ت�صف هنا حال َتها ال حال َة الفُلكِ
ُ
َّ
ظهر بجال ٍء � ّأن ال ّذ َ
ّ
ال�ش ِّد» ُي ُ
ت�رضب
أمواج
ميوج
ُ
ومن ميلكُ �أدنى معرفةٍ بحالِ الفلكِ يف البح ِر ح َ
يعرف � ّأن ال َ
يهيج و ُ
ني ُ
ُ
زيحها من مكانِها ،وقد تقل ُبها ر� ًأ�سا على
زيحها� ،أي �أ ّنها
ُ
تفر�ض عليها ُق َّو ًة ُت ُ
جانبي الفُلك ،و ُت ُ
«ال�ش ّد» هذه ال ّداللة ،لوال �أ ّنها دا ّل ٌة على حال ِة ال ّتنا ُز ِع وال ّتجاذ ُِب التي
عقِب،
َ
فكيف ت�ؤ ّدي كلم ُة ّ
ني من
ات يف ّ
ُ
ارين م�ؤ ّث ِ
تي ِ
ني� ،أو موقف ِ
فكري ِ
رين من ر�ؤية الوجودِ� ،أو اتجّ اه ِ
تعي�شها ال ّذ ُ
ني ّ
جل ِة ّ
حان
ات واحليا ِة والكون؟ ولع ّل العبارتني
ال ّذ ِ
تو�ض ِ
املتممت ِ
ور» ّ
«فج ْن ٌب َي ْعلُوَ ،
نيَ :
وج ْن ُب َي ُغ ُ
ّ
إن�سان على ال ّدوام ،ف� ّإن
ُطف ما دلّتا عليه .ف�إذا كانت
ذلكَ بل ِ
القيم كلُّها موجود ًة لدى ال ِ
ُ
تعلو قيم ٌة يف
أهم ّية وال ّت�أثري .ح َ
ني ُ
وجو َدها ال يعني �أ ّنها ً
دائما على امل�ستوى نف�سِ ه من ال ّ
ين
ريها
أمر يف ر�ؤي ِة ال ّذ ِ
ار ِ
مكانتِها وت�أث ِ
ُ
تنخف�ض قيم ٌة �أُخرى ُقبال َتها .وكذلكَ ال ُ
ات لذينِكَ ال ّت ّي َ
ار املقابلُ
اه ِ
�أو املوقف ِ
ني :فح َ
ني �أو االتجّ َ
ني تعلو قيم ُة � َأحدِهما ومنزل ُته وت�أث ُ
يغور ّ
التي ُ
ريهُ ،
رب،
إعالء ال ّذ ِ
ات النتمائِها لل�شرّ قِ يخف ُ
ِ�ض بال ّتال ُز ِم ر�ؤي َتها لل َغ ِ
له قيم ًة ومنزل ًة وت� ً
أثرياّ � .إن � َ
نف�سها
ت�ساو َتا
والعك�س
ِ
أي�ضا .ولو � ّأن قيم َتي هذين ال ّت ّي ِ
ات ّ
�صحيح � ً
لوجدت ال ّذ ُ
ارين َ
ٌ
ُ
ال�شاعر ُة َ
لتعي�ش
ج
على
وت
ت
وا�س
ها
أمر
�
ت
ح�سم
ها
ن
�
أ
لو
كما
ة،
أزوم
ودي �أحدِهما ،فهي قد تنتقلُ
َ
ّ
َ ْ
غ َ
ُ ِّ
َ
ري م� َ
َ
م�صداق ما
اخلية .وهكذا جن ُد
�أزم ًة مع
َ
ِ
خارجها وحميطِ ها ،لك ّنها �ستتخل ُ
ّ�ص من �أزمتِها ال ّد ّ
()20
اخلا�ص َة :
ت�صف حرك َتها
ات حلرك ِة ال ُفلْكِ م�ؤكّ د ًة �أ ّنها �إنمّ ا
تق ّدم يف
و�صف ال ّذ ِ
ِ
ُ
َّ
�ساقَ��� ُه ِّ
ع���ان نَ��� ْد ٌب َج ُ�سو ُر
���ي تَ��� ْز َو ُّر كاجلَ���وا ِد �إذا م���ا
للط ِ
َو ْه َ
ماح ب َل َبانِه ،مبا
تذكّ ُرنا
ُ
الكلمات ،هناَ � ،
الر ِ
ازور من ِ
أبيات عنرت َة يف فر�سِ ه الذي َّ
وقع ّ
اهما:
ني
ني
وعي
ني اللت ِ
ني احلا َل ِ
ني ال ّن َّ�ص ِ
ح�سب� ،إنمّ ا ب َ
تنا�ص ٍّي عميقٍ ال ب َ
ت�ضم َن ُ
ُ
ي�ؤ�شرِّ ُ على ٍ
ّ
ّ
عان رغب ًة يف
حالِ عنرت َة هناكَ التي �أ�سقطَ ها على فر�سِ ه و�سطَ جلّةٍ من احليا ِة
واحلرب والطِّ ِ
ِ
قائم على ال ّتمييز بني الأغرب ِة �أبناء الإماء
االعرتاف بها يف
إثبات ال ّذ ِ
� ِ
ِ
ات وحتقيقِ
ٍ
جمتمع ٍ
واحلرائ ِر البي�ض ،وحالِ حافظ هنا التي �أ�سقطَ ها على الفُلكِ و�سطَ لجُ ّةٍ من
تيار ال�شرَّ قِ
ِ
�رصاع ّ
وامل�رصية والعروبةِ،
ين
مي وال ّأم ِة وال ّثقاف ِة وال ّد ِ
بحك ِم الوجود :ال ّت ِ
اريخ والقد ِ
َّ
الذي تنتمي �إلي ِه ُ
احلي املتو ّث ِب.
وتيار
الغرب احلديثِ املتق ّدم اجلميل ال ّن ِ
ِ
ّ
ظيف ّ
نق�ضا كُ ل ًِّّيا ما حاول َْت �
إ�ضفاءه على الفُلكِ من ُق ّوةٍ
«عزمةٍ
ات ّ
ال�شاعر ُة تن ُق ُ
�ض ً
وتكا ُد ال ّذ ُ
َ
َ
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الغيب
قو ِة
�رصيح منها
اعرتاف
ور» ،يف
بال�ض ِ
ٍ
ّ
ِ
ٍ
ال َت ُخ ُ
مر ًة �أُخرى �إىل ّ
عف واخل ََور ،ملتجئ ًة ّ
ني
نق�ص ُقواها
تعوي�ضا عن ِ
وا�ضطراب �أم ِرها ،وعج ِزها عن مواجه ِة لجُ ّ ِة ال ّت ّي ِ
ارين العاتي ِ
ً
ِ
فو�س-
بخ َو ِر ال ُّن ِ
ِ
اللذين يتقاذفانِها ويتجاذبانِها ّ
ني اعرتفت �رصاح ًة َ
بال�ش ّد وال ّدفع ،وذلكَ ح َ
فو�س هنا
وج َزعِ ها يف ذلكَ
ِ
ني ال ُفلْكِ وال ّن ِ
املوقف امل ُهولّ � .إن الف�ص َل الف ّن َّي ب َ
نف�سهَ -
املق�صو ُد ُ
ِ�ض ِّم
احلقيقية من
البحرية
الرحل ِة
ف�ص ٌل
جتاو ِز الل َُّج ِة واخل َ
ٌّ
ُ
ّ
ّ
�رضوري ل ّأن الفُلكَ متكّنت يف ّ
واحلرية واالرتباك ،واجتا َزت
ات مل تتمكّن من ذلك،
العا�صف املرتمَ ِي
َ
ريَّ ،
لكن ال ّذ َ
والبحر املُغ َ
َ
الرهيب ،ح ّتى �شاءت
الح لها
املوت يف ذلكَ
ِ
ُ
يتهي�أ لها بع ُد �أن حت ِّق َق مرا َدها ،بل َ
ومل َّ
املوقف ّ
ملحه
ويلمح
يق بها وبهم.
القوة
مما كا َد َيحِ ُ
ُ
َّ
ُ
القارئ هنا ما َ
الغيبي ُة �أن ُتنق َذ الفُلكَ مبن فيه ّ
ّ
وخ َو ِرها
الغيبي ِة لل ّت
القو ِة
منذ
ِ
ات ّ
عوي�ض عن عج ِزها َ
ِ
مفتتح الق�صيدةِ :تلج�أ ال ّذ ُ
ّ
ال�شاعر ُة �إىل ّ
()21
:
خائ���رات
ُفو�سن���ا
���ات كا َد ْت �شَ َع ً
جا ِز َع ٌ
ٌ
اع���ا تَطِ ريُ
وعليه���ا ن ُ
أم���واج وال َّز َب ِد ا َ
ملنْـ
يف ثَنا َيا ال
الح ْت �أكفانُن���ا والقُبو ُر
ـــ��� ُد ِ
وف َ
ِ
وا َ
ي���وم ع َل ْينا
ع����ض
ُ�ش�ي�ر
م َّر ي���و ٌم و َب ُ
ملنَا َي���ا �إىل ال ُّن ِ
فو����س ت ُ
ٍ
هلل بال ُفلْــــ
ـــــكِ  ،فزال َْت ع َّم��� ْن ُت ِق ُّل ال�شرُّ و ُر
َ���ت عِ ناي��� ُة ا ِ
ث َّم طاف ْ
أ .حركة اآلخر:
املكان يف الق�صيدة ،ولهذا كانت على
ات على م�ستوى
ت�سبق حرك ُة الآخ ِر حرك َة ال ّذ ِ
ُ
ِ
أ�سبق ،هذا ف�ض ًال عن � ّأن حرك َة الآخر هي التي �أحدثَت
م�ستوى ا�ستك�شاف البنية وجتلّياتها � َ
ني �أطلّت على ما
انقال ًبا يف ال ّذ ِ
وجدانيةٍ
ال�شاعرة ،و�أدخلتها يف �أزمةٍ
ات ّ
وفكرية عميقة ،ح َ
ّ
ّ
فالتفتت �إىل نف�سِ ها وذاتِها الكل ّّية،
لدى الآخر من مظاهر احل�ضار ِة والتق ّدم يف ك ّل جانب
ْ
ات الكل ّّية وجمودِها .بهذا
فانبثقَتِ املقارن ُة بني ح�ضار ِة الآخر وحركتِه وتق ّدمه وتخلّف ال ّذ ِ
م�صاديق ُوجودِها.
تقي�س
غنى �إذا �شاءت �أن
آخر مر�آ ًة لل ّذ ِ
َ
َ
الفه ِم ُي�ضحي ال ُ
ات ال متلكُ عنها ً
و�ساير بنا�ؤُها
قية،
ن�ص ّيةٍ كلُّها ينتمي �إىل ال ّذات
الرحل ُة
َ
الثقافية ال�شرّ ّ
ّ
مبقاطع ّ
َ
بد�أت الق�صيد ُة ّ
البحرية خامت َتها
الرحل ُة
ّ
حرك َة الفُلكِ يف البح ِر وحرك َة ال ّذات الت� ّأم ّلية داخلها ،ح ّتى بلغت ّ
قافية والف ّن ّية
احل�ضارية
ال�شاعرة والبيئة
باال ّت�صالِ املبا� ِ
رش بني ال ّذات ّ
العمرانية وال ّث ّ
ّ
ّ
والطبيعية للآخر ،بع َد و�صولِه �إىل ربوع �إيطاليا.
ّ
ثريا خمتلفًا ،فتكا ُد ال ترتكُ جان ًبا منه �إ ّال ت� ّأملت فيه،
آخر لل ّذ ِ
ات ُم ً
ده�شا ُم ً
يرتاءى ال ُ
للمرة
وتنبهت على
وا�ستخرجت
َ
ري يف ِ
جمالياته ،وك�أ ّنها ت�س ُ
ّ
لطائف ما فيهّ ،
درب احليا ِة ّ
بيعية املختلفة ،والبيئة
الأوىل
ُ
ت�ستك�شف ما فيها من معانيِ ال َعي�ش على م�ستويات :البيئة الطّ ّ
تلبث �أن ُتط ّل
الثقافية والف ّن ّية
االجتماعية املتمايزة ،والبيئة
واجلمالية املُغايرة ...فال ُ
ّ
ّ
ّ
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ّيات
عما ُي�ضاهِ ي هذا الذي ترا ُه فال جت ُد �شي ًئا .وتتنامى جتل ُ
على دواخلِها عمي ًقا ،باحث ًة ّ
�إح�سا�س ال ّذ ِ
ات ّ
بال�ض�آل ِة ُقبال َة هذا امل�شه ِد اجلدي ِد الفريدِ ،فتجتلي احليا َة يف اجلَمادِ ،وتتبينَّ ُ
يتقبل معنى اجلمود� .إ ّنها احلرك ُة
َ
لي�س يف ديا ِره ٌ
�شيء ّ
موران الوجو ِد الكل ِّّي للآخ ِر باحلياةِ؛ َ
التطور والعمران واجلمال� ،أو �أ ّنها
املده�ش ُة التي �أ ّدت بالآخ ِر �إىل ما و�صلَ �إليه من مظاهر
ّ
قائما على حركةٍ دائبةٍ ال تكا ُد
طور ،ف� َ
أ�صبح وجو ُده ً
احلرك ُة املده�ش ُة التي �أ ّدى �إليها ذلكَ ال ّت ّ
مظاهر احليا ِة
تكون
تتو ّقفّ � .إن القدر َة على لمَ ِح مظاه ِر احليا ِة يف اجلَما ِد ال ُتواتِي �إ ّال حي َنما ُ
ُ
الرائي ال تنتقلُ من حرك ِة �إىل ُجمود ،ومن
تعم ك ّل مظاه ِر الوجودِ ،وك� ّأن ع َ
واحلرك ِة ُّ
ني ّ
حياةٍ �إىل موت ،بل يرتاءى لها ك ّل �شي ٍء م ّت�س ًقا
وجمادٍ
من�سجما ،ال َ
فرق في ِه ب َ
حي ناطقٍ َ
ً
ني ّ
اخلارجي ُة هي حرك َة املبنى الدا ّل َة على حياتِهم ون�شاطِ هم
�صامتٍ  .و�إذا كا َنت حرك ُة الأحيا ِء
َّ
َمادات –ال ّتماثيل واملنحوتات-
وقدرتِهم على ال ّتطوي ِر وال َعي�ش ،ف� ّإن حرك َة احليا ِة يف اجل
ِ
ليكون ناط ًقا قاب ًال
�صم َم اجلَما َد
َ
هي حرك ُة املَعنى والفكرة واجلَمال ،هي حرك ُة العقل الذي ّ
َ
ن�ص من ال ّن
هو
ا
�
أ
ك
ة
للقراء
�صو�ص املكتوبة (: )22
ِ
ِ
نمّ
ٌّ
�إي��� ِه �إيطالي���ا ،ع َدتْ���كِ ال َعوادِي
و َت َنحّ���ى ع���ن �ساكني���كِ ال ُّث ُبو ُر
فِي���كِ يا مهبِ���طَ اجلَم���الِ فُنو ٌن
عن الكم���الِ ق ُُ�صو ُر
لي�س فيه���ا ِ
َ
م���ى ج َّم��� َع املَحا�سِ ��� َن فيها
ه�ي�ر
َ�صنَ��� ُع الكَ���فِّ َعبقَ��� ِر ٌّي �شَ ُ
و ُد ً
���ت مِ َن اجلَم���ادِ ،ولك ْن
مِ ْن َمعانيِ احلي���ا ِة فيها ُ�سطو ُر
ق���د �أُقِي َم ْ
ال�شاعر ِة معانيِ احليا ِة يف اجلَما ِد –ال ّتماثيل -يف بال ِد الآخ ِر ،فقد
وكما جتل ّْت لل ّذ ِ
ات ّ
فحم ُم
جتلّت لها اجل َّن ُة ظاهر ًة بك ّل معانِيها .لك ّنها ج ّنة قائم ٌة على � ٍ
أدمي ُق َّد من اجلَحيمَ ،
أر�ض جتعلُها تبدو يف
ميور بها
أر�ض لديهم ،مع مظاه ِر اجل ّن ِة َ
فوق ال ِ
باطن ال ِ
الرباك ِ
ُ
ني التي ُ
اندها�ش
تعي�ش حلظ َة
ال�شاعرة التي
باقيةٍ .
لي�س ُمرا َد ال ّذ ِ
ُ
ٍ
ات ّ
ُنائيةٍ طِ َّ
�صور ِة ث ّ
ٌ
و�صحيح � ّأن هذا َ
حقيقي ًة مبا يرتاءى لها ،لك ّنه يف الوقتِ نف�سِ ه دالٌّ دالل ًة عميق ًة على م�شاع ِر خوفِها من
َّ
والفن وا َ
جلمالِ .
والعمران
ة
والبيئ
العي�ش
يف
ا
خال�ص
ا
نعيم
د
جت�س
التي
ة
احل�ضار
هذه
ِ
ِ
منطِ
ِ
ِ
ّ
ً
ِّ ُ ً
ب�سبب
االنغما�س في ِه
ات
العميق من مظاه ِر الف�سا ِد
اخلوف
�إ ّنه
ُ
ُ
ِ
«اخللقي» الذي تخ�شى ال ّذ ُ
َ
ّ
تكون
انتماء
إ�سالمية ،وهو
العربية ال
امل�رشقية
ات
انتمائها لل ّذ ِ
ُ
يفر�ض عليها يف الوعيها �أن َ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ات وارتباكَ ها
حمافظ ًة ب�صورةٍ واعيةٍ تجُ ا َه ما ترا ُهّ � .إن هذا
املقطع من الق�صيد ِة ميثِّلُ َحري َة ال ّذ ِ
َ
العا�صف املرمتي والبح ِر
ني
نف�سها التي تب ّدت يف
ِ
مطلع الق�صيد ِة ب َ
ِ
من جديد ،وهي احلري ُة ُ
�ض لتالطُ ِم
زاعي
ات مم ّثل ًة يف الفُلكِ
ُ
املعر ِ
املُغ ِ
العميق الذي خا�ضت ُه ال ّذ ُ
ّ
ري ،وال ّتجاذ ُُب ال ّن ُّ
مما
لقوة
تكر ُر
أمواج املعبرَّ ِ عن ُه ف ّن ًّيا
َّ
ِ
«بال�ش ّد» .ول ّأن ال ّذ َ
ال ِ
َ
الغيب م�ستجري ًة ّ
التجاءها ّ
ات ّ
متت
َال�ص من حريتِها والتباكِ ها ،فقد جل�أت يف هذا
يتجاذ ُبها راغب ًة يف اخل ِ
املقطع �إىل ُلغةٍ ُّ
ِ
ني
مي يف
�إىل
ِ
تو�صيف حرك ِة الآخ ِر ب َ
ِ
الغيب ب�صلةٍ وثيقة ،فتج ُدها ت ّت ُ
كئ على لغة القر� ِآن الكر ِ
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متور اجل ّن ُة
ج ّنةٍ وجحيم .ومع هذا كلّه ف� ّإن
يعج باحلرك ِة واحليا ِة يف اجلانب ِ
َ
املقطع ُّ
نيُ :
()23
أي�ضا :
وميور
مبظاه ِر حياة الآخ ِر وحركتِه،
اجلحيم بحركةٍ مقابلةٍ � ً
ُ
ُ
وح���و ٌر و ِولْ��� َدا
�أ ْر ُ�ض ُه��� ْم جنَّ��� ٌة ُ
ٌن ،كم���ا ت�ش َت ِه���ي ،و ُملْ��� ٌك كَبريُ
ِ�ي�ر
تحَ ْ تَه���ا –والعِ يا ُذ ب���اهللِ -نا ٌر
َ
َاب و ُم ْنكَ��� ٌر و َنك ُ
وع���ذ ٌ
ف�ي�ر
ذا َك فِي���زُوفُ قائ ًم���ا يت َلظّ���ى
قَ���د تَع���الىَ �شَ هيقُ��� ُه والزّ ُ
ور ،وتتلظّ ى كما
الربكان ُمعاد ًال
فيزوف
ُي�ضحي
مو�ضوعيا لل ّذ ِ
ُ
ُ
ًّ
متور كما يمَ ُ ُ
ات التي ُ
احلقيقي ِة يف متثُّلِ هذه
ال�شاعرة ورغبتِها
يتلظّ ى ،و�أدلُّ ما يف
املقطع على انفعالِ ال ّذ ِ
ات ّ
ِ
َّ
ات ت�ش َتهي هذا
احل�ضارية
احلال ِة
اجلمالي ِة التي ترتاءى لها ج ّن ًة قولُه «كما ت�ش َتهي» .ال ّذ ُ
ّ
ّ
تتوج ُ�س خِ يف ًة
مما هي فيه ،لك ّنها تظلُّ
ال ّنمطَ من احلياةِ ،وتري ُد لو تو ّفرت على قدرةٍ
ُ
ّ
تنتزعها ّ
ات من
ت�ستبطن تلك احليا ُة من �سع ٍري
مما
ُ
ٍ
وم�ساءلةٍ  .هي حال ٌة مناظر ٌة ملا تعي�ش ُه ال ّذ ُ
وعذاب ُ
ّ
ت�سرتق
زوع عن ال ّنمطِ اجلامِ د الثّقيلِ اخلايل من معانيِ احلياةِ .ولهذا
ن
و
،
ن
ال
هذا
إىل
�
زوع
مطِ
ُ
ّ
ُ ٍ
ُن ٍ
وح�ضاريا ،هناُ ،قبال َة
اجتماعيا
مر ًة �أُخرى �إىل َمعانيِ احليا ِة يف بيئ ِة الآخ ِر
ال ّذ ُ
ًّ
ًّ
ات ال َّن َ
ظر ّ
ا�سرتاقِها الت� ّأملَ يف بيئة الآخ ِر الطّ بيعيةِ ،وهي يف هذا كلِّه تتملّى وجو َه احلرك ِة وال ّن�شاط
جت�س ُد معنى
تابع بك ّل
اهتمام جتل ِ
والبناء وال ّتجديد وال ّتطوير� .إ ّنها ُت ُ
ٍ
ّيات حرك ِة الآخر التي ِّ
خلوا
ؤمن
�شربا من � ِ
ِ
آخر ال ي� ُ
بالوقف ،ولهذا ال جت ُد ً
أر�ضه ً
العمران ،وحتقيق معنى الوجود .ال ُ
العمران وا َ
من
�شيء عن َده ُ
ِ
يقف على حالِه ،واحلرك ُة �أدلُّ م�ؤ�شرِّ ٍ
جلمالِ والترّ ِ
تيب وال ّتنظيم ،ال َ
()24
على احليا ِة املُف َعم ِة با َ
جلمالِ وال ّن�شاط :
�أ ْنكَ��� َر ال َوقْ���فَ �شرَ ْ ُع ُه��� ْم ،فلهذا
أر�ضه��� ْم َمع ُم���و ُر
���ع ب� ِ
ك ُّل َر ْب ٍ
لي�س فيه���ا ُم ْ�ستَنقَ��� ٌع �أو ِجدا ٌر
هجو ُر
َق ْد َت َد َ
اع���ى� ،أو م�سكَ��� ٌن َم ُ
َ
ٌ
�ب�ر فيه���ا علي��� ِه ِبن���ا ٌء
ُم�ش َمخِ ���رٌّ� ،أو َ
ك ُّل �شِ ٍ
رو�ض���ة� ،أو غَ دِي���رُ
اجلغرافية
بيعي ِة
هكذا ،ر ّتبتِ ال ّذ ُ
ّ
ات ر�ؤ َي َتها حلرك ِة الآخ ِر يف مراحِ لَ  :من بيئتِه الطّ ّ
املكان توظيفًا و�إفاد ًة
وتعاملِه مع
العمرانية
وموجوداتِها� ،إىل فعلِ الآخ ِر وحركتِه يف بيئتِه
ِ
ُ
ّ
وتعاملِه مع
الواقع
ثم �إىل حرك ِة الآخ ِر يف
للوقف
ورف�ضا
وجتمي ًال
ِ
ِ
والوقوف عن َد ٍ
ً
ِ
ُ
حالّ ،
الهتمامات
�ساوق
ترتيب
ظروف الطّ بيع ِة واملُناخ .ولعلّه
احلياتي يف ظ ّل
ن�شاطِ ه
ِ
ِ
طبيعي ُم ٌ
ٌ
ٌّ
ّ
وح�ضاريا:
واجتماعيا
طبيعيا
ات
ال ّذ ِ
ني تت� ّأملُ وجو َدها يف ظ ِّل بيئةٍ جديدةٍ خمتلفةٍ
الفردية ح َ
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
نب ِه على ال ّتفا�صيلِ املختلف ِة املاثل ِة يف حرك ِة
موم
ِ
املختلف م ّتجه ًة بال ّت ِ
تبد�أ من ال ُع ِ
دريج لل ّت ُّ
كو َن معانيِ ا َ
إن�سان ومواقفِه وطريقتِه يف
جلمالِ
ِ
ال ِ
العي�ش يف ظ ّل الظّ روف .ال ُ
آخر الذي ّ
نف�سه
نف�سه الذي جعلَ � َ
أر�ضه ج َّن ًة و�إن يكُن حت َتها َجحيم ،وهو ُ
واحليا ِة يف اجلَمادِ ،هو ُ
بناء،
ورف�ض اجلُمو َد مبظاه ِر
الوقف يف �رشعتِه،
يتقبل
َ
ِ
َ
� ً
العمران ف�أحالَ املته ِّد َم ً
أي�ضا من مل ّ
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ظروف
رف�ض �أن تتحك َّم
ُهملَ رو�ض ًة
واملهجور
ُ
نف�سه كذلكَ من َ
معمورا ،وامل َ
وغديرا ...وهو ُ
َ
ً
ً
ُ
ف�سواء علي ِه �أح ّنتِ الطّ بيع ُة �أم جت َّنت� ،أع�صفت بهم
،
العي�ش
عن
ه
د
فتح
ِه
ت
بحرك
ة
القا�سي
ُناخ
ِ
امل ِ
ّ
ٌ
ك�سو ًال تعتم ُد حرك ُته
ٌ
هبت عليهم َّ
ال�صبا �أم ّ
رياح عاتي ٌة �أم ّ
لي�س ُ
آخر َ
ور .ال ُ
هبت عليهم ال َّد ُب ُ
ظرف مبا
على
ِ
ظروف الطّ بيع ِة واملناخ ،بل �أع ُّدوا لك ّل �شي ٍء ُع َّدته املنا�سب َة له ،وت�أ ّتوا لك ّل ٍ
ؤون احليا ِة
كن الأعمالُ ،
ني
ٍ
وان�شغال ب�ش� ِ
ني ال تمُ ُ
ون ب ِه ح َ
ملهى يتل َّه َ
ينا�س ُبه من الأعمال ،ب َ
ً
عاجزين
يفعلون �شي ًئا
�سلبي للقد ِر فال
مفهوم
كلون على
لي�سوا
َ
َ
ني ي ّت َ
جربي َ
ح َ
ِّ
ٍ
ني ُتواتِي ،فهم ُ
ٍّ
إيجابية املذهل ِة التي وقعت
حي على حيا ِة وحركتِه ال
َّ
جتا َه ما يجري من حولِهم .وهذا دلي ٌل ٌّ
ريها (: )25
حتت ت�أث ِ
ات ّ
ال ّذ ُ
ال�شاعر ُة َ
مَ ْ
وب�ي�ن املَالهي
يح��� ْل بي َن ُه ْم
�أو �شُ ���� ِ
َ
ل ُ
ؤون احلَي���ا ِة ج��� ٌّو َمطِ ريُ
َّ���ت
َّ���ت� ،أ ِم احتَواه���ا ال ّن ُعو ُر
�أ ْم َ
ال ُيبالُ���و َن بالطّبيع��� ِة حن ْ
جتن ْ
�أ ْم �أج���ا َز ْت ب ِه ْم َ�ص ًب���ا� ،أم َد ُبو ُر
وات
َ���ت فوقَه��� ْم
ري���اح َع ٍ
ع�صف ْ
ٌ
قَ��� ْد � َأع��� ُّدوا حلادِث���اتِ الليال
ُع��� َّد ًة ال َي ُحو ُزه���ا التّقدي���رُ
بع�ض مظاه ِر احليا ِة الل�صيق ِة بالآخ ِر
بتق�صي حرك ِة الآخ ِر �إىل
أخريا
ِ
ومتت ُّد ال ّذ ُ
ات � ً
ِّ
هو �سِ م ٌة الزم ٌة
لُ�صو ًقا يكا ُد يجعلُها َ�سم ًتا خا�صًّ ا به،
ًّ
جوهريا ي�س َتوي فيه �أفرا ُده فك�أنمّ ا َ
أغنياء كانوا� ،أو فقراء.
�صفات �أولئكَ الأفرادِ� :
بقطع ال ّنظ ِر عن
لذات الآخ ِر الكل َّّي ِة ال ُتفار ُقه،
ِ
ِ
ِ
َ
فلي�س ذلكَ �إ ّال �إ�شار ًة ملا
اجلوهري ِة
خ�صائ�ص الآخ ِر
بع�ض
ِ
و�إذا كانت تحُ اولُ ال ّتفل َُّت من ِ
َّ
َ
ات الكل ّّيةُ،
ات
ٍ
الفردي ُة من ُح ِّر َّيةٍ
وانفالت من عِ قالِ ال ُقيو ِد التي فر�ض ْتها عليها ال ّذ ُ
تري ُده ال ّذ ُ
َّ
ات
مات الآخ ِر
ّيات �سِ ِ
وم�رشقي ُتها .ال ّنظاف ُة من جتل ِ
ظام كذلكَ ؛ ف�إذا كانت ال ّذ ُ
َّ
اجلوهرية ،وال ّن ُ
ّ
امل�رشقية ،ف�إ ّنها ال
مظهرا من مظاه ِر ذاتِها الكل ّّية
وحتب لو كانت
ؤمن بال ّنظاف ِة
ّ
ال�شاعر ُة ت� ُ
َّ
ُّ
ً
ظام و�آثا ِره
ظام ب�صفتِه َ�سم ًتا �
إيجابيا؛ ذلكَ لأ ّنها مل تتم َّعن يف نوا ِ
جت ذلكَ ال ّن ِ
تنظر �إىل ال ّن ِ
ًّ
ُ
تنظر �إىل
املكان وال ّزمان� .إ ّنها
ات الكل ّّية للآخر ،وحركتِه املمت ّدة يف
العميق ِة يف حيا ِة ال ّذ ِ
ِ
ُ
ظام نظر ًة
هى مرغو ًبا يف مظاه ِر احلياةِ ،لك ّنها
تنظر �إىل ال ّن ِ
ُ
ال ّنظاف ِة ب�صفتِها �سم ًتا ُم�ش َت ً
ريه ح ّتى يف حتقيقِ ال ّنظاف ِة التي ت�شتهيها ،وقد
ري نا�ضجة ،فهي ال تد ِركُ َ
عمق ت�أث ِ
خداجا غ َ
ً
ّيات التي
ر
تد
بحيث
ع
ب
آخر
ل
ا
عاي�ش
ت
مل
ات
ذ
ال
أن
ل
ا
طبيعي
يكون
كُ
ذلكَ
تكام َل تلكَ ال ّتجل ِ
َ ُ مقٍ
ًّ ّ ّ َ ُ ِ
ُ ِ
ُ
ُ
تلمح
مظهرا
ملحتِ ال ّنظاف َة باعتبا ِرها
يعي�شها يف � ِ
ُ
أر�ضه «اجل ّنة» .هكذا َ
ًّ
ح�ضاريا بار ًزا ،ومل َ
ً
ال�شاعر َة ُتعانيِ �أ�ص ًال يف بيئتِها
جمالي ِ
ات ّ
ظام بذلكَ االعتبا ِر نف�سِ ه ،ف�ض ًال عن � ّأن ال ّذ َ
ات ال ّن ِ
ّ
ظام
انعدام مظه ِر ال ّنظاف ِة
من
–بعامةٍ يف املجتمع �سوى عن َد الأغنياء -و ُتدركُ وط�أ َة ال ّن ِ
ِ
ّ
ظام يف بيئتِه
حتت وط�أتِه يف بيئتِها م�رص ،وامل�رشق
البريوقراطي الذي
ُ
تعي�ش َ
عموما .ال ِّن ُ
ً
ّ
وتنطلق
ات رغباتِها،
ذ
ال
فيها
�شبع
ت
التي
ة
ُر
حل
ا
ة
احليا
ى
ه
تت�ش
وهي
،
د
يو
ق
و
ة
بودي
ٌ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
ٌ
ُ
َّ
ُ
امل�رشقي ِة ُع َّ
َّ
َّ
جت
ا
ن
ال
ة
ي
للحر
طحي
ال�س
ِها
م
فه
إىل
�
ة
إ�ضاف
�
ِها،
د
يو
ق
و
ة
اغط
ال�ض
م
والقي
املجتمع
رس
أ�
�
ً
ِ
ُ
بها من ِ
ِ ّ
ّّ ّ ِ
ِ
ّ ّ
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بالغة البنية في قصيدة حافظ إبراهيم
ٌ
“عاصف مَ
يرتِي وبَح ٌر ي ُِغيرُ”

د .خالد عبد الرؤوف اجلبر

ق�سم
املجتمع �إىل عبي ٍد و�أ�سياد ،و�أمراء و�أفرادٍ
َ
عن حياتِها يف ظ ِّل ٍ
نظام مت�سلِّطٍ قاه ٍر ُم�سيطِ ٍرَ ،
لالنفالت
ال�شاعرة
ات
عب ال
ِ
ميلكون من �أم ِرهم �شي ًئا .هكذا تلتقي �شهو ُة ال ّذ ِ
الفردية ّ
من ّ
َ
ال�ش ِ
ّ
ال�شاعرة
املج�سدة لل ّذ ِ
من القيو ِد الآ�رس ِة يف ال ّثقافةِ ،و�شهو ُة ال ّذ ِ
ات الكل ّّية ال ّت ّواق ِة لالنعتاقِ
ات ّ
ّ
رض رحل َة
الرحل ُة بارز ًة هنا
بتنا�ص عميقٍ ي�ستح� ُ
من قيو ِد ال ّن ِ
ٍّ
ظام املت�سلّطِ القاه ِر .وترتاءى ّ
قوارير ،فم�شت
املمر َد من
عر�شها ال�صرّ َح
ال�سالم) َ
رض ُ�س ُ
«بلقي�س» حني ا�ستح� َ
َ
َّ
ليمان (عليه ّ
()26
عليه وح�س َب ْت ُه َّ
العميق يف ال ّذات :
ريها
ُ
الرحل ُة وت�أث ُ
جل ًة فرفعت ثو َبها� .إ ّنها ّ
والفق�ي�ر
ُج��� َّن فِيه���ا غَ ِن ُّيه��� ْم
َولِ��� َع القَ���و ُم بال َّنظَاف��� ِة حتَّى
ُ
ّري���ق نَها ًرا
ف�إذا ��ِس�ررِ ْ ُت يف الط ِ
خِ ل ُ
ْ���ت �أنيِّ عل���ى املَراي���ا �أ�سِ ريُ
ِ�ي�ر
�أ ْف َرطَ الق���و ُم يف ال ِّنظَا ِم وعِ ْندِي
� َّأن فَ��� ْرطَ ال ّنظَ���ا ِم �أ��ْسٌرْ ٌ ون ُ
ولذي��� ُذ احليا ِة م���ا كا َن َف ْو َ�ضى
لي����س فيه���ا ُم َ�سيط��� ٌر �أو �أمِ ريُ
َ
ب .حركة ال ّذات:
إطار حمدودٍ ؛ ذلكَ لأ ّنها ال
ات عن الآخ ِر
تفر�ض ُعزل ُة ال ّذ ِ
انح�صار ر�ؤيتِها لذاتِها يف � ٍ
ُ
َ
ميكن
ريها� ،أي �إ ّنها ال
تعرف �سوى ما لديها ،وهي بذلكَ
تتمك ُّن من �إجراء مقارنَةٍ لل ّذ ِ
ُ
ات مع غ ِ
ُ
آخر ب�سماتِه
�أن
ِ
وخ�صائ�صه ت�شتغلُ ب�صورةٍ
ج�سية .وح َ
ّ
تت�ضخ َم ومتيلَ �إىل النرّ
ّ
ني يرتاءى لها ال ُ
ونرج�سيتها ،وقد
حقيقيةٍ على املقار َن ِة التي قد ت�ؤ ّدي �إىل تعاظُ ِم �إح�سا�سِ ها بذاتِها ،وتعالِيها
ّ
ّ
نف�سها
ويت�ضاءلُ نتيج َة ذلكَ �
املقاي�سةِ،
ُتدخِ لُها �إىل نفقٍ م�ؤلمِ ٍ من
إح�سا�سها بذاتِها ِ
َ
ُ
لتج َد َ
َ
يودي
ميكن �أن
آخر .وهو نف ٌَق ُ
َ
مما ميتلكُه ال ُ
راغب ًة يف تعديلِ ما لديها م� ّؤمل ًة يف حتقيقِ �شي ٍء ّ
اوو�س يف م�شيتِه،
الت�شو ِه التي مت ّثلها حال ُة
بها �إىل حالةٍ من
الغراب الذي �أرا َد �أن يقلِّ َد الطّ
ِ
ُّ
َ
بيعية.
فال هو
َ
ا�ستطاع ذلك ،وال متكّن من العود ِة �إىل م�شيتِه الطّ ّ
مان
الرحل َة
ال�شاعرة يف
وقد تق ّدم �آنفًا � ّأن رحل َة ال ّذ ِ
احلقيقية يف ال ّز ِ
ِ
ات ّ
ّ
املكانّ /
الفكرية بد�أت
الرحل َة
ِ
فكري ٌة خا�ضتِ ال ّذ ُ
ّ
واملكان ناظرتها مرافق ًة رحل ٌة ّ
ات غِ َ
مار لجُ ّ تِها ،و� ّأن ّ
ال�شاعر ُة تتب�صرّ ُ ما لدى الآخر يف حركتِه
الرحلة
ات ّ
احلقيقي ِة وت�صاع َدت ح َ
ني بد�أت ال ّذ ُ
ّ
مع ّ
امل�ستويات
احل�ضاري ِة على
خ�صائ�صها ومنظومتِها
تنظر يف
ِ
ِ
يف احلياة .ولهذا ارت َّدت ال ّذ ُ
ّ
ات ُ
عقب حرك ِة الآخرُ ،مال�صق ًة لها،
كلِّها ،ولهذا جاءت حرك ُة الآخ ِر على م�ستوى الق�صيد ِة َ
ُده�شة التي وقعت
تعقيب عليها،
وك�أ ّنها
وتداع بال ّت� ُّأملِ وال ّتذكُّ ر تقت�ضي ِه �صور ُة الآخر امل َ
ٍ
ٌ
ات
عقيب على م�ستوى البِنا ِء جت ّل ًيا حلرك ِة ال ّذ ِ
ات ّ
حتت وط�أتِها .و�إذا َ
ال ّذ ُ
ال�شاعر ُة َ
كان هذا ال ّت ُ
ات
على م�ستوى البنية مبا هو
باقي يجعلُ حرك َة ال ّذ ِ
ٌ
ُنائي طِ ٌّ
ا�ستدعاء ت�ضا ِّد ٌّي ،وت�شكي ٌل ث ٌّ
ني اثنني ُهما:
طرفًا يف
ثنائيةٍ �ض ّد ّيةٍ
�سلبيةٍ مع حركة الآخر ،ف�إ ّنه مي ّثلُ حرك ًة يف اتجّ اه ِ
ّ
ّ
وثنائي ُة
ُلية التي تنتمي �إليها،
نحو حرك ِة الآخر،
ونزوعها عن حرك ِة ال ّذ ِ
زوع ال ّذ ِ
ُن ُ
ُ
ات َ
ّ
ات الك ّ
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ات يف نزوعِ ها عن – �إىل �إنمّ ا هي
حم�ض
االتجّ اهني هنا هي
وهمية؛ ذلكَ ل ّأن حرك َة ال ّذ ِ
ُ
ّ
املكان الذي رحلت
حرك ٌة يف اتجّ اهٍ واحد ،و�إن تكُن نظر ُتها يف نزوعِ ها عن حادث ًة يف اتجّ ا ِه
ِ
وانعدام ال ّنظاف ِة
قف
عن ُه “م�رص وامل�رشق” مبا مي ّثله من حالةٍ
والو ُ
ُ
ح�ضارية �سم ُتها اجلُمو ُد َ
ّ
البريوقراطي والقيو ُد وال ّتخلُّف ،وهو َخ ْلفَها ،ونظر ُتها يف نزوعِ ها �إىل قائم ًة يف
ظام
وال ّن ُ
ُّ
ح�ضاريةٍ ت�شتملُ على
اتجّ ا ِه
املكان الذي ارحتلت �إليه “�إيطاليا و�أوروبا” مبا مي ّثله من حالةٍ
ِ
ّ
()27
قي وا َ
املقطع :
نلمح هذا
َ
جلمالِ وال ّن�شاطِ والعمران .من هنا ُ
ك ّل مظاه ِر احل�ضارة ّ
والر ّ
ل�صنْعِ َه���ا تَغي�ي�ر
ُوح
مَل ُيقَ��� َّد ْر ُ
واجلَوا ِري يف ال ِّني ِل من َعه ٍد ن ٍ
بهوى منها،
متاما،
ولي�س ذلكَ
� ّإن ر�ؤي َة ال ّذ ِ
ات ّ
ً
ال�شاعرة ملا متتلكُه َ
�سلبي ٌة ً
وراءها ر�ؤي ٌة ّ
َ
واملقاي�س ِة التي قادتها
ات معزولةٍ ؛ �إ ّنها ر�ؤي ٌة قائم ٌة على املقارن ِة
جت عن ر�ؤيةٍ لل ّذ ِ
وال هو نا ٌ
َ
وتعج هذه
ارت�ضتِ اجلُمو َد.
ني َ
عي على نف�سِ ها ،وعلى منظومتِها التي تنتمي �إليها ح َ
�إىل ال ّن ِ
ُّ
قدمي على حالِها ،مل
ال�صور ُة بال ّتنا ُق ِ
َواري «جتري يف ال ّنيلِ » منذ ٍ
�ض من ُ
حيث � ّإن اجل َ
زمن ٍ
ّ
تتغيرَّ  ،ومل يطر�أ عليها
مو�ضعي»
«رك�ض
تغيري من ُذ كانت� .إ ّنها حرك ٌة يف �إطا ِر اجلُمود ،فك�أ ّنها
ٌ
ٌ
ٌّ
احل�ضاري التي تعاقبت على
املكان ،وهو جت�سي ٌد حلالة اجلُمو ِد
ال ي�ؤ ّدي �إىل االنتقالِ يف
ِ
ّ
ات ،ف� ّإن
ظاهرا
املو�ضع
ال�شرّ قِ كلّه زم ًنا طويالً .و�إذا كان هذا
ي�صور حرك َة ال ّذ ِ
ٍ
ُ
بو�ضوح ّ
مما ّ
ً
ال�شاعر ُة
ورا �أخرى لهذه احلركة «اجلامدة» تبدو
ِ
ات ّ
ال�صو ِر التي �أبرزتها ال ّذ ُ
للقارئ يف تلك ُّ
ُ�ص ً
أر�ضهم
امل�سكوت عن ُه
من حرك ِة الآخر .هي
واملفهوم �ضم ًنا بال ّتقا ُبلِ  .ومن ذلكَ مث ًال � ّأن «� ُ
ُ
ُ
قائم على
�رشعهم»
أنكر
ج َّنةٌ»
َ
الوقف ُ
تت�ضمن � ّأن «�رشعنا ٌ
ّ
ّ
تت�ضمن � ّأن «�أر�ضنا جحيم» ،و� ّأن «� َ
بالفنون يقابلُه ُجحو ُدنا لهذه
واهتمامهم
والر�س ِم
ِ
ِ
َ
الوقف» ،و� ّأن اعرتافَهم باجلَمال وال ّنحتِ ّ
االكرتاث بها عن َدنا� ...إلخ.
عدم
احل�ضارية الف ّن ّية ،و� ّأن ال ّنظاف َة عن َدهم
املظاه ِر
ِ
يناظرها ُ
ّ
ُ
لبع�ض
ال�شاعر ُة حرك َة الآخ ِر �إثبا ًتا
حيث
وقد ترب ُز حرك ُة ال ّذ ِ
ُ
ِ
ات ّ
ات الكل ّّية من ُ
ت�صف ال ّذ ُ
اخل�صائ�ص عنه.
تعاملَه مع احليا ِة والأ�شياء� ،أو نف ًيا
لبع�ض تلكَ
ِ
ِ
ِ
خ�صائ�صه و�سماتِه ،وجتلّي ُ
ال�شاعرة
ات
ري �إىل
بع�ض اخل
احل�ضارية لل ّذ ِ
فقدان ال ّذ ِ
ِ
إثبات ِ
ِ
ات ّ
ف�إذا َ
كان � ُ
َ�صائ�ص للآخ ِر ُي�ش ُ
ّ
ري –با ُ
ملقابلِ � -إىل �أ ّنها من
نفي بع�ض
ِ
اخل�صائ�ص عن الآخ ِر ُي�ش ُ
لتلك اخل�صائ�ص ،ف� ّإن َ
أ�سوق هنا مثا ًال واح ًدا ُيغني
خ�صائ�ص ال ّذ ِ
ال�شاعرة .ولعلّي � ُ
ِ
ات ّ
ات الكل ّّية التي تنتمي �إليها ال ّذ ُ
()28
املقطع الآتي :
ال�سياق ،هو ما يجلّي ِه
ُ
عن �سوا ُه يف هذا ّ
ني َل ْه��� ٍو وج ٍّد
ق�س ُم���وا
يف َم��� َدى ال َيو ِم قِ�سم��� ًة ال جَتُو ُر
الوق���ت ب َ
َ
َّ
ُك ُّله��� ْم كاد ٌِح َبكُ���و ٌر �إىل ال��� ِّر ْز
ِق ،والهٍ �إذا َدع���ا ُه ال��ُّسرُرُّ ُ و ُر
ِ�ي�ر
ب���اح العِ َب نردٍ
َح ْولَ��� ُه لل ِّر َه ِ
���ان َج��� ٌّم غَ ف ُ
ال تَ��� َرى يف َّ
ال�ص ِ
�ل�ا َ�سلِي��� َم النَّواحِ ي
اح��� ُه وال ُبكُ���و ُر
ال ،وال باه ً
لل َق َه���ا ِوي َر َو ُ
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بالغة البنية في قصيدة حافظ إبراهيم
ٌ
“عاصف مَ
يرتِي وبَح ٌر ي ُِغيرُ”

د .خالد عبد الرؤوف اجلبر

ات
اليوم،
�إ ّنها
وتعاملِ ال ّذ ِ
ني حرك ِة ال ّذ ِ
مقاي�س ٌة ب َ
ات وحرك ِة الآخ ِر يف احلياةِ ،على مدا ِر ِ
ُ
َ
اللغوية املبا�رش ِة يف
ات على م�س َتوى البني ِة
والآخ ِر مع الوقتِ .
نلمح حرك َة ال ّذ ِ
�صحيح �أ ّننا ال ُ
ّ
ٌ
اثنان هما:
أمران
ري � ّأن ما ي�شي بوجو ِد هذه
ِ
املقاي�س ِة � ِ
املقطَ ع ،غ َ
َ
وج ٍّد
ات ّ
ني له ٍو ِ
ال�شاعر ُة من حرك ِة الآخ ِر يف احلياةِ ،وفهمِه لها ما ب َ
� ّأن ما �أبر َز ْت ُه ال ّذ ُ
اللغوية مبا ُيعلي من �ش�أنِه ،و�إ ّال
جل ِّد يف البنية
املهم
–ومن
مي الله ِو على ا ِ
ُ
االلتفات �إىل تقد ِ
ّ
ّ
ور هذا على
ري ت�أث ٍري يف البني ِة
ري من غ ِ
مي وال ّت�أخ ِ
املو�سيقيةَ -
ُ
فكالهما دالٌّ بالتقد ِ
دون �أن ُ
ّ
يج َ
ني على حتقيقِه؛
وكالهما مي ّثل حرك ًة �
أهم ّي ُته ووق ُته،
إيجابي ًة يف احليا ِة و ُيع ُ
ُ
َّ
ذاكَ  ،ك ٌّل له � ّ
مناق�ض
الن �أح ُدهما �رشطٌ لوجو ِد الآخر ،يقابلُه م�شه ٌد
�أي �إ ّنهما على م�ستوى الفِعلِ متكامِ ِ
ٌ
غفري للمراهن ِة على لعب ِة
جمع
ي�شتملُ على الك�سلِ والله ِو الذي ال نتيج َة َ
وراءه يتحل ُّق فيه ٌ
ٌ
ال�صورة التي ر�سمتها
باح
«�شخ�ص ما» .ومبا � ّأن ال ّذ َ
ال�ص ِ
ٌ
ات ُمعج َب ٌة بتلكَ ّ
نردٍ يغ ُدو �إليها يف ّ
لبية املقابل َة
للقارئ �أن
اليومي بني له ٍو وج ّد ،ف� ّإن
لق�سم ِة الآخ ِر وق َته
ِ
َ
ال�س ّ
ي�ستنتج � ّأن ّ
ال�صور َة ّ
ّ
ات الكل ّّية التي ينعى عليها.
هي �شائع ٌة يف املنظوم ِة
�سم بها ال ّذ ُ
احل�ضارية اجلامدة التي ت ّت ُ
ّ
ابع
اللغوية املبا�رش َة تلحظُ هذا ال ّتقا ُبلَ،
و� ّأن البني َة
خا�ص ًة البيت ِ
والر َ
َّ
ّ
ني ال ّثاين ّ
رواح
من الأبيات،
فرواح �أولئكَ
ُ
وبكورهم �إىل �أرزاقِهم و�أعمالِهم ووظائِفهم ،يف حني � ّأن َ
ُ
عي والك ّد
كوره
ُ
ال�س ِ
الباهلِ �سلي ِم ال ّنواحي و ُب َ
يكون �إىل «ال َقها ِوي» ،يف م�ش َه ٍد للبطال ِة عن ّ
واح �إىل «ال َقها ِوي» ولعب النرّ ِد
ِ
بالر ِ
ال�س ِ
الرزق ...بل � ّإن هذا امل�شه َد من ّ
عي �إىل «الله ِو» ّ
وطلب ّ
الرزقِ �إىل «املراهنةِ» على لعبة النرّ ِد بني
ال�سعي اجلا ّد
ِ
والطّ اولة ،واالن�رصاف عن ّ
لطلب ّ
ف�س لدى الآخر.
َهو
ني ،متثي ٌل
يرو ُح عن ال ّن ِ
العب ِ
�سلبي ِ
لطلب اللهو ُيقابلُه ل ٌ
حقيقي ّ
ٌّ
ٌّ
ثقافيةٍ يرب ُز
فكرية
وقد
ال�شاعر َة تنتمي �إىل منظومةٍ
ُ
ات ّ
ن�ضيف �إىل ما تق َّدم � ّأن ال ّذ َ
َّ
ّ
ُّ�ص من
قهريا «ال ّدهر» ،ال
إن�سان �أن يفعلَ �شي ًئا لل ّتخل ِ
ي�ستطيع ال ُ
فيها ال ّز ُ
ُ
مان ب�صفتِه فاع ًال ًّ
تدليل و�أمثلة.
يحتاج �إىل
العربية عن هذا مبا ال
دمريي .وقد عبرّ ت ال ّثقاف ُة
القهري ال ّت
فعلِه
ٍ
ُ
ّ
ّ
ّ
آخر متكّن من �أن يحك َُم
العربي
ات عن َد
مان هو الذي
يحكم حرك َة ال ّذ ِ
ال ّز ُ
امل�رشقيَّ ،
ُ
لكن ال َ
ّ
ّ
م�رسورا،
مبتهجا
ي�ستمتع به فيزجي ِه اله ًيا
ني ما
حرك َة ال ّز ِ
وق�س َمه ق�سم ًة عادل ًة ب َ
ُ
ً
مانَ ،
ً
الرزقِ  .ويرب ُز ذلكَ قدر َة الآخ ِر على احلرك ِة وال ّن�شاطِ مبا
وما يق�ضي ِه كا ًّدا
كادحا يف ِ
ً
طلب ّ
و�ضع
ترتيب
مكّن ُه من �إعاد ِة
املكان والبيئ ِة والطّ بيع ِة والعمران ،ومكّنه كذلكَ من الإم�ساكِ
ِ
ِ
ِ
طبيعية عن العملِ �أو
جو ٌّي �أو بيئ ٌة
مان ليحك َُم �آناتِه و�ساعاتِه ،فال ي ُعو ُقه ٌ
بزمام ال ّز ِ
ِ
ّ
ظرف ّ
ال�شاعرة وعبارتِها -عن الفِعلِ يف
العربي
املتعةُ ،قبال َة عج ِز
امل�رشقي –وفق و�صف ال ّذات ّ
ّ
ّ
املكان �أو يف ال ّزمان ،وعج ِزه عن جمابه ِة
ِ
ُناخ ،ف�ض ًال عن جلوئِه للبطال ِة والإهمالِ
ِ
ظروف امل ِ
الر�ضا
وظروف البيئة،
املناخ
ّبات
الفارغ
والله ِو
مان ،وتقل ِ
ِ
ِ
م�ست�سلما لفعلِ ال ّز ِ
ِ
ِ
ً
والوقوف عن َد ّ
مما كان».
وال ّت�سلي ِم مبا هو ٌ
قائم عم ًال بالقاعدة َ
«لي�س بالإمكان �أح�سن ّ
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جُ .ثنائيّة الغرب ّ -
الشرق:
ال�ض ِّد َّي ِة التي ينتمي
نائي ِ
رب ٍ
ات ِّ
وتتجلّى بني ُة الق�صيد ِة ب�صورةٍ حا ّدةٍ الفتةٍ ع َ
�سيل من ال ّث ّ
ات
طرفَاها ملنظوم َتي حرك ِة ال َآخ ِر وحرك ِة ال ّذات� ،أو �إىل
الغرب وال�شرّ قِ مبالحظ ِة انتما ِء ال ّذ ِ
ِ
واحل�ضارية ،ومقاي�س ِة ما لدي َها مبا لدى الآخ ِر يف
مانية
ال�شاعر ِة �إىل بيئتِها
ّ
ّ
املكانية وال ّز ّ
ّ
قابالت
وم
مانية
بيئتِه
ٍ
ٍ
رب طِ
واحل�ضارية .ولع ّل هذا ال ّتجلّي الذي يتب ّدى ع َ
باقات ُ
ّ
املكانية وال ّز ّ
ّ
نائية على م�ستوى البناء
أق�صى �إذ
ُ
ُ
يبلغ باملقاي�س ِة ح َّدها الأعلى ،ومداها ال َ
طرفا ال ّث ّ
يجتمع َ
ترتاءى
ات ّ
ال ّن ّ�ص ّي يف الق�صيد ِة كا�ش َف ِ
ني عن ُه ّوةٍ فاجعةٍ بي َنهما ،وم�سافةٍ تت�ألمّ ُ ال ّذ ُ
ال�شاعر ُة �إذ َ
ذات ال َآخ ِر ف ّن ًّيا يف الق�صيد ِة مبا عرفت ُه
ري قابلةٍ لل ّتال�شي.
لها
وتلتب�س ُ
ع�صي ًة على اجلَ�سرْ ِ  ،غ َ
َّ
ُ
ح�ضاريا ،ولهذا فهي
ال�شاعر ُة عن امل�رشقِ يف ع�صو ِره الباهي ِة
ُ
ت�صف ِّ
ات ّ
ال ّذ ُ
ال�ش َّق امل�ؤ�شرِّ َ
ًّ
امل�رشقي ِة
ات
ألفاظ
على
نظريا لل ّذ ِ
نائي ِ
ٍ
ال�ض ّد َّي ِة ب� ٍ
و�ص ٍ
ات ّ
ِ
ور جتعلُه ً
وعبارات ُ
ّ
الغرب يف تلكَ ال ّث ّ
وامتزج بها ف�أ�ص َبح
وجوهرها
خ�صائ�صها
آخر �أخ َذ
يف حالتِها
َ
َ
ّ
احل�ضارية ال ّزاهية ،ك�أنمّ ا ال ُ
َ
ات
وري ًثا
ال�شاعر ُة تلكَ
ات ّ
امل�رشقية التي تنتمي �إليها ال ّذ ُ
�رشعيا لها ،يف حني فقدت ال ّذ ُ
ًّ
ّ
اجلوهر.
اخل�صائ�ص وذلكَ
َ
َ
ات
الغربي
رب �صور ِة الآخ ِر
وقد
ور» ُقبال َة �صور ِة ال ّذ ِ
ّ
يتك�ش ُف ع َ
ّ
«�رشقي ٌة حوتها اخل ُد ُ
ِّ
الغربي و�إعالئِها
ال�شاعر ِة بالآخ ِر
رب �
قي ِة
إعجاب ال ّذ ِ
ات ّ
ِ
فور» ،وع َ
َّ
ال�شرّ ّ
ال�س ُ
«غربي ٌة َجالها ُّ
ِّ
الغربي،
جمالي ًة عالي ًة يف �صور ِة
امل�شب َه به هنا يحملُ قيم ًة
من �ش�أنِه وجمالِ حركتِهّ � ،أن
َّ
ّ
ّ
تواق ًة ال�ستعاد ِة
وقيم ًة
ات ّ
قي .وك� ّأن ال ّذ َ
َّ
ال�شاعر َة ما زالت ّ
�سلبي ًة قبيح ًة يف �صور ِة ال�شرّ ّ
الغربي ال َآن،
رض
الن َ
وجمالِ حركتِها يف احلياةِ ،وهما يتم ّث ِ
وفق ر�ؤيتِها يف حا� ِ
جمدِها َ
ِّ
رب
الن على احلقيق ِة �أك َ
ري �أ ّنهما يتم ّث ِ
رث يف ما�ضيها اجلميلِ املجيد ،ولع ّل كثاف َة املقاي�س ِة ع َ
غ َ
�ضمني ًة
تلم�سِ ها مقابل ًة فاجع ًة
ِ
الطّ
َّ
باقات واملقابل ِة ت�شِ ي ب َهولِ �إح�سا�سِ ها بالفجيع ِة نتيج َة ُّ
رب
احل�ضاري ِة للم�رشقِ .
رضها وما�ضيها على م�ستوى احلال ِة
ني حا� ِ
ب َ
َّ
ولكن ذلكَ ال يت�أ ّتى ع َ
ّ
ني ملظه ٍر
مقابلةٍ على م�ستوى احليا ِة
ني حال ِ
رب املقابل ِة ب َ
َمالية الف ّن ّية� ،إنمّ ا ع َ
َّ
العقلي ِة �أو اجل ّ
م�س
م�س وما يحيطُ بها من ُ�سحب .و�إذا كانت ّ
طبيعي لدى الآخر ولدى ال ّذات ،هو ّ
ال�ش ُ
ال�ش ُ
ٍّ
بقطع ال ّنظ ِر عن
أ�شعتِه
جنما
حب كذلكَ
ِ
ِ
ُ
ي�سطع ب� ّ
ب�صفتِها ً
ال�س ُ
املكان الذي ي�سطَ ُع عليه ،وكانتِ ُّ
تكثيف املقابل ِة
اجلو ال ُعليا ،ف� ّإن
ب�صفتِها ناجت ًة عن تك ُّث ِف بخا ِر املاء وارتقائِه يف
ِ
َ
طبقات ّ
ري �إىل مالحظ ِة ال ّذ ِ
ال�شاعرة ل ُعمقِ الفارقِ
ات ّ
بيعيت ِ
ني الظّ اهرت ِ
ني حايل هات ِ
ب َ
ني ُي�ش ُ
ني الطّ ّ
وتكون
�شم�سهم خمتلف ًة عن �شم�سِ َنا،
ني لل�شرّ قِ والغرب ،هكذا
ني
احل�ضاريت ِ
بني احلالت ِ
ُ
ُ
ّ
تكون ُ
�رشقي ٌة
ني غاد ٌة :هذه
ال�سفو ِر ،وكلتا ّ
ال�شم�س ِ
حب كحالِ املر�أ ِة مع احل ِ
ال�س ِ
َّ
ِجاب� ،أو ُّ
حالُها مع ُّ
()29
للرجالِ �سافر ًة :
تتوارى يف اخلُدو ِر حي َِّيةً ،وتلكَ ت ُ
َ
رب ُز ّ
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���ي �شرَ ق َّي��� ٌة َح َو ْت َه���ا ا ُ
خل ُدو ُر
اب
�شَ ُ
م�س ُه���م غا َد ٌة َعلَيه���ا حِ َج ٌ
َف ْه َ
ال�سفُو ُر
���ت � ْأن َت َوا َرى
�شَ ْم ُ�سنا غ���ا َد ٌة �أ َب ْ
���ي غَ رب َّي��� ٌة َجالَه���ا ُّ
َف ْه َ
ومظاهر البيئ ِة
املكان
ال�شاعرةِ؛ تت� ّأملُ م�شاه َد
كيب
الكثيف على ال ّذ ِ
ُ
ِ
ات ّ
ُّ
ويلح هذا الترّ ُ
َ
الغرب
حايل
ني
ب
ي
د
�ض
ات
ثنائي
على
ة
قائم
ة
باقي
�صور
ها
رب
ع
لها
ليرتاءى
بيعي ِة
ٌ
ٌ
ٍ
طِ
ةٍ
َ
ِ
َ
ّ َّ
الطّ َّ
ّ
ّ
ٌ
ينزاح بها
امللمح يف الق�صيد ِة
ل�صالح الغرب .ولع ّل هذا
مقاي�س ًة متيلُ
وال�شرّ قِ كلُّها متثِّلُ
ِ
ُ
َ
َ
عينيتِه مثالً� ،أو
نظريا
تلم ِ�س احل ِِّ�س ِّي
عن طريق ِة
ِ
ليقوم ً
للمجر ِد كد� ِأب �أبي ذ�ؤيب يف َّ
َ
العرب يف ُّ
ّ
بيعي
ال�شاعر ُة هنا
بائيتِه،
ُ
ات ّ
�أبي ّ
�سينيتِه ،فال ّذ ُ
والبحرتي يف َّ
مت ٍ
ّ
ام يف ّ
تنطلق من ِّ
احل�س ِّي الطّ ّ
احل�ضارية م ّتخذ ًة من
املعنوية
العقلي َة واحلال َة
املجردِ� .إ ّنها تتطل ُّب الفكر َة
امللمو�س �إىل
ِ
َّ
َّ
ّ
َّ
تك�شف عن
ال�شاعر َة
امللمو�س منطل ًقا لتحقيقِ غايتِها ب�إجرا ِء
احل�س ّي
ُ
ِ
ات ّ
املقاي�سة ،وك� ّأن ال ّذ َ
َ
ِّ
َ
قافية،
ث
وال
ة
واالجتماعي
ة
بيعي
ِه
ت
وبيئ
إن�سان
ل
ا
ني
ب
ا
�ض
ق
وتنا
ا
�س
ة
ثم
أن
�
ب
ها
تعاكُ
الطّ
ِ
َح ْد�سِ
ُ
ِ
ّ
ً
َ
َّ
ّ
ّ
ّ ّ
ً
()30
ووفق
اخللدونية من �أث ِر الهواء يف �أخالقِ الب�رش ،
الر�ؤية
مع � ّأن
َ
َّ
َ
العك�س هو ّ
ال�سائ ُد وفق ّ
إن�سان ابن بيئتِه
ر�ؤية املنهج ال ّت
اريخي لدى برونتيري و�سانت بيف وهيبوليت تني «ال ُ
ّ
()31
رصه» .
وعرقِه وع� ِ
فر�ضها املنهج
ات ّ
الر�ؤي ِة التي َ
ال�شاعر ُة تنتمي �إىل ع� ٍرص كان ي� ُ
و�إذا كانت ال ّذ ُ
ؤمن بتلك ّ
اريخي ون ّقاده ومنظّ روه ،فقد كان غري ًبا ج ّدا �أن ت�ص ُد َر يف �إبداعِ ها عن ر�ؤي ِة ُمغايرة،
ال ّت
ّ
تنطلق
ات وحرك ِة الآخر يف بيئتي ِهما.
ولع ّل هذه الغراب َة تزولُ حي َنما
أثر ْي حرك ِة ال ّذ ِ
ُ
ُ
ن�ستبطن � َ
بات
وثبات يف
اجلو
الغرب وال�شرّ قِ  ،وتخرت ُقه با ّتخاذِه ُم َّتك�أً لل ّث ِ
ٍ
ات ّ
ِ
ال ّذ ُ
ال�شاعر ُة من تقل ُِّب ّ
باقية
احل�ضارية
والتقل ُِّب يف احلال ِة
للغرب وال�شرّ ق ،ويف ال ِ
ِ
نائي ُ
ات الطّ َّ
إن�سان نف�سِ ه .وتبدو ال ّث ّ
ّ
جونا»« ،تقلّب واختالف� -أثبت» ،واملقابلة «الثبات فيهم وفري -لي�س فينا على
«جو ُهمُّ -
ُّ
أي�ضا على
�
ة
فاعل
ها
ن
ولك
ات،
ذ
ال
ق/
�
وال
آخر
ل
ا
الغرب/
م�ستوى
على
وهي
�صبور»،
الثبات
ٌ
ّ
شرّ
ً
ّ
جوه وثباتِه
آخر حال ُه متثِّلُ حال ًة
م�ستوى ك ٍّل منهما على حِ َدة؛
طباقي ًة ب َ
َّ
ُ
ني تقل ُِّب ِّ
فالغرب /ال ُ
()32
جوه وتق ُّلبِه هو :
ات متثِّلُ حالُه حال ًة
ني ِ
طباقي ًة ب َ
هو ،وال�شرّ ُق /ال ّذ ُ
َّ
ثبات ِّ
ِ�ي�ر
ِ�ل�اف
���ب واخت ٍ
َج ُّو ُه��� ْم يف تق ُّل ٍ
غَ �ْي�رْ َ � َّأن الث َ
ّب���ات فِي ِه��� ْم َوف ُ
جل��� َواءِ ،ولك��� ْن
لي�س فِينَا على ال َّثب���اتِ َ�ص ُبو ُر
���ت ا ِ
ج ُّونَ���ا �أ ْث َب ُ
َ
الغرب /الآخر هنا ،مع
بات على
يلم ُح
جتا عن �إ�ضفا ِء �صف ِة ال ّث ِ
القارئ خل ًال نا ً
َ
ِ
وقد َ
مرادف
نقي�ض احلركة ،وهو
بات
ٌ
ات ّ
ُ
وال�سكون ،فال ّث ُ
� ّأن ال ّذ َ
ال�شاعر َة رف َع ْت عن ُه �صف َة اجلُمو ِد ّ
بات
يلمح خل ًال نتيج َة
رب على ال ّث ِ
و�صف ال�شرّ قِ  /ال ّذ ِ
ِ
ال�ص ِ
ات ِ
وال�سكون .وكذلكَ قد ُ
بعدم ّ
للجمو ِد ّ
وواقع الق�صيد ِة يهدِي �إىل
قف!
هنا ،مع
والو ِ
ِ
ُ
و�صف هذا ال�شرّ قِ فيما تق َّدم باجلمو ِد والعج ِز َ
قائم على م�ستوى بنيتِها
�ض الظّ
� ّأن هذا ال ّتنا ُق َ
طحي للق�صيد ِة غ ُ
ري ٍ
ّ
اهري على امل�ستوى ّ
ال�س ّ
ني للحركة� ،إنمّ ا
بات هنا ال
العميقة؛ ذلكَ ل َّأن معنى ال ّث ِ
ُ
ال�س ِ
كون واجلُمو ِد املناق�ض ِ
ين�رصف �إىل ّ
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والر�ؤية
بات على القي ِم
ميور باحلركةِ؛ �إ ّنه ال ّث ُ
�إىل املحافظ ِة على ٍ
ّ
نهج يف احليا ِة ُ
احل�ضاري ِة ّ
ويحث
يدفع �إىل احلرك ِة
َمالية
ِ
واملوقف من احليا ِة وال ِ
ّ
إن�سان والكون ،وهو ث ٌ
َبات ُ
الف ّن ّية اجل ّ
ُون بالطّ بيع ِة ح ّن ْت �أم جت ّنت» .يف حني � ّأن ال�شرّ َق
اجلو يف
الغرب «ال يبال َ
ِ
عليها مهما تقلَّب ُّ
اهات يف
وخمتلف على نف�سِ ه و�أ�شيائِه ،ومتع ِّد ُد
متقل ٌّب يف مواقفِه ور�ؤيتِه،
ِ
ِ
ٌ
املواقف واالتجّ
اجلمالية،
الر�ؤية
فاق يف
ر�ؤي ِة احليا ِة
والكون ،فال ا ّت َ
ِ
ِ
ّ
املجتمع على �شيء من القي ِم العليا� ،أو ّ
ظام
ين هنا م ّت
هذا مع ث ِ
ِ
بات والتقل َُّب املق�صو َد ِ
اجلو يف ال�شرّ قّ � .إن ال ّث َ
�صالن بطبيع ِة ال ّن ِ
َبات ّ
املعي�شي يف ك ٍّل من
احلياتي
َبات على احلرك ِة وال ّن�شاطِ والفِعلِ
ِ
الغرب وال�شرّ ق :يف ال ّأول ث ٌ
ّ
ّ
�سبيل للترّ اكُ ِم
يهدم � ّأي
ُّب
ل
تق
�
ال
ويف
خطيط،
ت
وال
دبري
ت
وال
واللهو
على
وال
قِ
العملِ
إقبالِ
ٍ
شرّ
ّ
ّ
ُ
ٌ
ري
وميكن
هدر موار َده.
وي�شظّ ي بنية
ُ
ِ
ُ
ا�ستنتاج � ّأن حرك َة الآخ ِر حرك ٌة منتظم ٌة ت�س ُ
املجتمع و ُي ُ
ري
ات
يف اتجّ اهٍ ثابتٍ ي�ؤ ّدي �إىل البناء واملراكمة ،و� ّأن حرك َة ال ّذ ِ
ري منتظمةٍ ت�س ُ
ع�شوائي ٌة غ ُ
ّ
ثمة حرك ٌة �إذا يف
اهات متع ّددة ح ّتى �إ ّنها قد
ٍ
يف اتجّ
ُ
ترتك�س �أو ترت ُّد مبا يودِي بك ّل �شيءّ .
ع�شوائي ٌة ك�أ ّنها بدون اتجّ اه.
ات
ني ،لك ّنها يف الآخر ثابت ُة االتجّ اه ،ويف ال ّذ ِ
اجلانب ِ
ّ
نائي َة هنا قائم ٌة
الغرب وال�شرّ ق ممتزج ًة
ُنائي ُة
ِ
بثنائية حرك َتي ِهما؛ �أي � ّإن ال ّث َّ
َّ
وتتجلّى ث ّ
ي�ص ُمها.
ات �أو ِ
يج�س ُد احلركةَ ،واحلرك ُة بدو ِرها هي ال ُع ُ
نوان ال ُكل ُِّّي الذي ي�سِ ُم ال ّذ َ
على الفعلِ الذي ِّ
إيجابي ًة
آخر ب�أن �أ�ضفَت عليه وعلى حركتِه �
و�سمتِ
ات ّ
و�إذا كانت ال ّذ ُ
ّ
ال�شاعر ُة قد َ
الغربي /ال َ
َّ
مان ،وب�أن مكّن ْت ُه من متثيلِ معانيِ احليا ِة ح ّتى
فاعل ًة ح ّتى متكّن من مقاوم ِة
قهري ِة ال ّز ِ
ّ
والعمرانية
بيعية
ميار�سه هو يف بيئتِه
بع�ض ما
وهي�أت له ف ّن ًّيا َ
ّ
املكانية الطّ ّ
ّ
يف اجلَمادِّ ،
ُ
وح�ضاريا –م�رص
مكانيا
اخلا�صة
وراء �إىل بيئتِها
قافية ،ف�إ ّنها بالتفا َتتِها ً
ًّ
ًّ
واالجتماعية ال ّث ّ
ّ
ّ
ات ب� ْأن ك�شف َْت عن ُجمودِه
التي مت ّثلُ
َ
و�ص َمتِ ال ّذ َ
عام ًة عن َدها -وبت� ُّأملِها يف ُعمقِها َ
امل�رشق ّ
آخر متك ََّن
ورا ،يف حني � ّأن
الذي
َ
الغربي /ال َ
انعك�س على البيئ ِة اخل�صب ِة من حولِه ف�أحالَها ُب ً
َّ
خر /اجلَما ُد هنا دلي ًال على
من تن�ض ِ
نوع ِة فيه .يح�ضرُ
ال�صخ ِر و�إ�ضفا ِء اخل�رضة وال ُي َ
ّ
ري ّ
ال�ص ُ
ري ال ّده�شةَ ،وحقيق ًة
قدر ِة
الغربي على بعثِ احليا ِة يف اجلَمادِ :جما ًزا بال ّنحتِ متاثِيلَ ُتث ُ
ّ
ليكون
اخل�صب
ال�صلد واخ�رضا ِره بال ّزراع ِة
َ
واالهتمام بالأحراج .ويح�ضرُ ُ
ِ
ُ
ال�صخ ِر ّ
ب ُينوع ِة ّ
ورا.
قية التي ُتهملُ ح ّتى ال
�شاه ًدا على اجلُمو ِد لدى ال ّذ ِ
أرا�ضي ال ّز ّ
ات ال�شرّ ّ
راعية ف ُتحِ يلُها ُب ً
َ
الغربي ال ّن�شط ِة الفاعل ِة يف املكان وال ّزمان ،و�سريورتِه
متثيل حلرك ِة
ولي�س هذا كلُّه �سوى
ٍ
َ
ّ
دريجي ِة «ال ّثابتةِ» تجُ ا َه الكَمال ،يف �إ�شارةٍ �إىل � ّأن حرك َة الآخر
ت
ال
ِه
ت
ب�صريور
ة
ر
ث
�
ؤ
امل
ة
َمالي
ِ
ِ
ِّ
ّ
ّ
اجل ّ
فن�صف القم ِر� ...سع ًيا
ح�ضاريا باملَحاقِ  ،فالهِاللِ ،
كان �أ�ش َب َه
ِ
ذات ٍ
حني من ال ّده ِر وقد َ
انبث َقت َ
ًّ
ممجد ًة
بالو ِ
بدراّ � .أما ال ّذ ُ
ات ال�شرّ َّ
قي ُة فقد اكتف َْت ُ
قوف عن َد قدميِها ِّ
حثي ًثا دائ ًبا �إىل االكتمالِ ً
رضها ،وامتالكِ
دون �أن تبذُلَ � ّأي جه ٍد من �أجل �صناع ِة حا� ِ
له ،هاتف ًة بهُ ،معلي ًة من �ش�أنِهَ ،
ال�صورة الف ّن ّية من ت�شبي ِه م�سعى
ُم�ستقبلِها بال ّتخطيطِ والإعدا ِد وال ّتنظيم .وقد ت�ش ُ
ري هذه ّ
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الآخر
باقيةٍ
بدرا بحرك ِة القمر يف �أحوالِه و�أطوا ِره� ،إىل �صورةٍ مناظرةٍ طِ َّ
الغربي �إىل االكتمال ً
ّ
إيجابية والعمل
طويل من احلرك ِة ال
�سعي
لل ّذ ِ
ٍ
ذات ٍ
ات؛ فهي بل َغت َ
ّ
حني مكان َة البد ِر بع َد ٍ
فجم َد
وجم َدت حرك ُتها يف
ثم
املكان وال ّز ِ
ِ
انحدر بها احلالُ  ،وانح� َ
مان ُ
رس ن�شاطُ هاُ ،
وال ّن�شاطِ ّ ،
َ
آخر ليبل َُغ
كان م�آلُها �إىل ال ّنقط ِة الأوىل التي
عقلُها ووجدا ُنها
َ
وفكرها ،هكذا َ
انطلق منها ال ُ
ُ
قي ِة ووقوفِها
ال�شاعر ُة �شاه ًدا على جمو ِد ال ّذ ِ
ات ّ
العلياء .وما املثالُ الذي ت�أتي به ال ّذ ُ
َ
ات ال�شرّ ّ
ُ
جيل
وتطوير
ٌ،
ة
مي
ة
ناع
ال�ص
ه.
ري
غ
ري
كث
من
ر
ظاه
مثال
ري
غ
القدمي
عن َد
تراكُ
ِ
امل�صنوعات من ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َّ
ّ
ُ
جوانب امل�صنوع ،ال ال ّتغيري يف فكرتِه من
بع�ض
أمر هينِّ ٌ �إذ
�إىل ِج ٍ
ني ِ
يحتاج �إىل حت�س ِ
ِ
ُ
يل � ٌّ
()33
اجلمو ِد :
�أ�صلِها ،والعج ُز عن ال ّتطوي ِر بع َد جت�سي ِد الفكر ِة يف ُمن َت ٍج ما دلي ٌل على ُ
ِ�ص ِب ُبو ُر
ؤو�س ال َّر َوا�سِ ي
ال�صخْ َر يف ُر� ِ
و َل َد ْينَا يف َم ْوطِ ِ
���ن اخل ْ
ن�ضرَّ ُوا َّ
مي ،و�سا ُروا
َح ْي ُث تَ��ْس�ررْ ِ ي �إىل الكَمالِ ال ُب ُدو ُر
قَ��� ْد و َق ْفنَا عن َد القَ��� ِد ِ
مَ ْ
ُوح
َغي�ي�ر
ل�صنْعِ ه���ا ت
وا َ
ُ
ل ُيقَ��� َّد ْر ُ
جل َوا ِري يف ال ِّني ِل من عه ِد ن ٍ

الر ُ
ِّحلة التِّيه:

الرحل ُة
فكريةٍ ُموازيةٍ
ال�شاعر َة برحلةٍ
ات ّ
رص �إىل �إيطاليا ال ّذ َ
احلقيقي ُة من م� َ
َّ
َّ
ج َبهتِ ِّ
ُمناظرةٍ  ،وا�ضطُ َّرها ما ر�أت ُه يف �إيطاليا من مظاه ِر احلرك ِة واحليا ِة وال ّن�شاطِ وال ّتق ُّد ِم يف
فرتاءت لها ذا ُتها الكل ّّي ُة عاجز ًة راكد ًة
والفنون واحل�ضار ِة �إىل َ�سبرْ ِ غو ِر نف�سِ ها،
العمران
ِ
ِ
َ
قاي�س
لبي ُة ُقبال َة حرك ِة الآخ ِر ال
متخلّفةً ،وهكذا تب ّدت حرك ُة ال ّذ ِ
َّ
ال�س ّ
إيجابية .وان�رس َب ْت ُت ُ
ات ّ
باقيةٍ مي ّثل �أح ُد طرفَيها
ُنائي ٍ
و ُت ُ
ات طِ َّ
قارن ح ّتى ا�ستب َّدت بها تلكَ احلالُ امل�ؤمل ُة وجتلَّت يف ث ّ
ال�شاعر ُة
ات ّ
ات وحرك َتها .وقد �أعلتِ ال ّذ ُ
آخر ال�شرّ َق /ال ّذ َ
َ
طرفُها ال ُ
آخر وحرك َته ،ومي ّثلُ َ
الغرب /ال َ
إيجابي ُة البيئ َة
وح�ضاريا ح ّتى طالَت حرك ُته ال
وفكريا
جماليا وف ّن ًّيا
من منزل ِة حرك ِة الآخ ِر
َّ
ًّ
ًّ
ًّ
لبي
والعمرانية ور�ؤي َته للحياةِ ،وطب َع ْت معاجل َته
بيعي َة
ِ
الطّ َّ
ّ
للمكان وال ّزمان ،وبر َز موقفُها ّ
ال�س ُّ
للقارئ
م�سارا
والفكري
يل
ر�سم ذلكَ
من حرك ِة ال ّذ ِ
ات على امل�ستوى اجلما ّ
ِ
واحل�ضاري .وقد َ
ّ
ّ
ً
ل�صالح الآخر ،فتتب ّنى ر�ؤي َته للحيا ِة زما ًنا
ال�شاعر ُة ك َّل امليلِ
ات ّ
ِ
يقو ُده �إىل تو ُّق ِع �أن تمَ يلَ ال ّذ ُ
الرحلة
أ�شياء وحركةً،
نهجه يف معاجل ِة الأ�شياء .غ َ
ومكا ًنا و� َ
وتنهج َ
َ
ري � ّأن خامتة الق�صيدةِّ /
ري ما يتو ّقع.
فاجئ
القارئ وتقابلُه بغ ِ
كانت على غ ِ
ات ّ
َ
ال�شاعر َة ُت ُ
ري ذلك ،وك� ّأن ال ّذ َ
طرف
نائي ِ
ات �ض ّد َّي ٌة يف ك ِّل ٍ
ات ّ
ُنائي ُ
ال�ض ّد ّية ،لك ّنها هنا ث ّ
وال تخلو خامت ُة الق�صيد ِة من ال ّث ّ
ني
نائية العميق ِة «الآخر -ال ّذات»� ،أو «الغرب – ال�شرّ ق» ،وك� ّأن ال ّت�ضا َّد
القائم ب َ
َ
من طرفيَ ال ّث ّ
�رصيح ُمبا� ٍرش
موقف
ال�شاعر ِة العاجز ِة عن ا ّتخا ِذ
نائية قد
انعك�س على ال ّذ ِ
ٍ
ات ّ
ٍ
ركني تلكَ ال ّث ّ
َ
ا�ضطرارا؛
ني
ني ،فظلّت ُمع َّل َق ًة
وان�رسب ذلكَ �إىل ر�ؤيتِها لكال الطّ رف ِ
مييلُ بها �إىل �أح ِد الطّ ر َف ِ
َ
ً
�سيعك�س
كان
انت�صارها
ذلكَ ل َّأن
انت�صارها لذلكَ
ل�صالح �أحدِهما ف ّن ًّيا على م�ستوى ِّ
ال�شع ِر َ
ِ
ُ
َ
َ
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رف يف الفكر .ومبا �أ ّنها على مدار الق�صيد ِة �إىل ما قبل خامتتِها كانت ُتبدي ده�ش َتها
الطّ ِ
كان
لبي من ذاتِها الكل ّّية ،فقد َ
و�إعجا َبها بالآخ ِر وحركتِه وفك ِره وبيئتِه ،و ُتظ ِه ُر موقفَها ّ
ال�س َّ
لبي ِة يف الآخر /الغرب مهما يكُن
تتلم َ�س
َ
ً
ال�س ّ
لزاما عليها واحلال ُة هذه �أن ّ
بع�ض مظاه ِر ّ
ات /ال�شرّ ق مهما يكُن زما ُنها �أو تب ُل ْغ منزل ُتها
وبع�ض مظاه ِر ال
�ش�أ ُنها،
إيجابي ِة يف ال ّذ ِ
َ
َّ
ات
أهم مظاه ِر �
آخر/
إعجاب ال ّذ ِ
ِ
َّ
ُ
الغرب �أح َد � ّ
احلر ّية التي يتم ّت ُع بها ال ُ
احل�ضارية .و�إذا كانت ّ
واالجتماعي ُة
يني ُة
ال�شاعر ِة بالآخر ،و�أك َ
رث م�صاد ِر ت�ألمُّ ِ ال ّذ ِ
ّ
ات التي َ
ّ
فر�ض ْت عليها القيو ُد ال ّد ّ
ج�سدت نقط َة االنطالقِ خلامت ِة
يا�سي ُة
َّ
والثقافية منطً ا من احليا ِة ًّ
وال�س ّ
احلر ّية ّ
ّ
�سلبيا ،ف� ّإن هذه ّ
ً
موقف
حر ّيتِها يف ا ّتخاذ
ولثنائياتِها ،وك�أ ّنها
الق�صيدةِ،
ٍ
ُّ
ّ
ت�شتق لنف�سِ ها م ّتك�أ ت�ستن ُد فيه �إىل ّ
عج ٌب به ،وال تزايلُ بِه ال�شرّ َق /ال ّذات الكل ّّية مع �أ ّنها
ال ينتمي فيه للغرب /الآخر مع �أ ّنه ُم َ
يائ�س ٌة من احتمالِ فِعلِه ون�شاطِ ه وحركتِه.
منحى
ال�شاعر ُة
هكذا ُ
ات ّ
تنحو بها ال ّذ ُ
ُنائيةٍ �ض ّد َّيةٍ ُ
نقف يف خامت ِة الق�صيد ِة على ث ّ
ً
إيجابيةٍ  ،و ُتعي ُد بها
اجلانب� ،
أحادي ِة
عما �أ�ض َف ْت ُه على
الغرب /الآخ ِر من �سِ ٍ
ِ
ِ
َّ
مات � َّ
خمتلفًا ّ
�سلبيةٍ ُمناظرةٍ ملا فيها
مات
ات ال ُكلّية
ظر يف طبيع ِة ال ّذ ِ
الغربية فب َدت ت�شتملُ على �سِ ٍ
ّ
ّ
ال َّن َ
()34
من �
إيجابية :
ّ
�ي�ر
� َّأم��� ٌة ُح��� َّرةٌ ،وفَ��� ْر ٌد �أ�سِ ُ

ْ���ت عن ُه ْم:
ف�إذا م���ا َ�س�أ ْل َتنِي ُقل ُ

ال�شاعر ِة عن فه ِم الآخ ِر
ريها� ،إ ّال بال ّنظ ِر �إىل عج ِز ال ّذ ِ
ُنائي ٌة من الع�س ِ
ات ّ
ري تف�س ُ
وهي ث َّ
وكيفية حتقيقِهما يف
خ�صية
العامة
احلر ّية
واحلر ّية ّ
ال�ش َّ
ّ
ّ
ّ
ب�صورةٍ وا�ضحة� ،أو �إدراكِ معنى ّ
العامة.
خ�صي ِة
حر ّيتِه ّ
ال�ش َّ
َّ
لتتكو َن احل ُّري ُة ّ
املجتمع .حيث ال ب َّد للفر ِد من ال ّتنا ُزلِ عن ن�سبةٍ من ّ
�ضمنيا:
حتت وط�أ ِة
املقاي�سة ،وك�أ ّنها تري ُد القولَ
ويبدو � ّأن ال ّذات ّ
ال�شاعر َة ما زالت واقع ًة َ
ًّ
َ
بنتائج �أفعالِهم .وهنا
ون
تتكو ُن من �أفرادٍ � ٍ
ُ
أحرار فيما يفعلون ،وال ي�أب ُه َ
ِ
ونحن � َّأم ٌة �أ�سري ٌة ّ
خفيف من ح ّدتِه ،هارب ًة من الفك ِر
ال�شاعر ُة على تنا ُق ِ�ضها الظّ اه ِر فتحاولُ ال ّت
َ
ات ّ
ت�ستد ِركُ ال ّذ ُ
حتت
ال�شع ِر لت�ستعي َد �شي ًئا من توا ُزنِهاُ ،معرتف ًة يف الوقتِ نف�سِ ه ب� ّأن ِّ
�إىل ِّ
وقع َ
عري فيها قد َ
ال�ش َّ
()35
ري
الفكري ب�صورة حا ّدة :
ت�أث ِ
ِّ
�ي�ر!
وه���ل ُ�أ�شَ ���ا َر ُك فِيه؟
ذا َك ر�أ ِي���يَ ،
�إنَّ��� ُه َر� ُأي �شاعِ ��� ٍر ال َي ِ�ض ُ
مي يف
وما من �شكٍّ يف �أ ّنها ت�ستعي ُد �صور َة ّ
ر�سمها القر� ُآن الكر ُ
ال�س َّ
لبي َة التي َ
ال�شاع ِر ّ
تر أ� َّن ُه ْم يف ك ِّل
آيات (: )36
ال�شعرا ِء بعددٍ من ال ِ
�سور ِة ُّ
ُّ
«وال�ش ُ
عراء ي ّت ِب ُع ُ
هم الغاوون * �ألمَ ْ َ
ال�شاعر ِة رغب ُتها احلثيث ُة
ون * و أ� َّن ُه ْم
يقولون ما ال يف َعلُون» .و ُتل ُِّح على ال ّذ ِ
ات ّ
َ
يم َ
وادٍ َي ِه ُ
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بالغة البنية في قصيدة حافظ إبراهيم
ٌ
“عاصف مَ
يرتِي وبَح ٌر ي ُِغيرُ”

د .خالد عبد الرؤوف اجلبر

اخلروج من م�أزقِ اندها�شِ ها بالآخ ِر وما يقو ُدها �إلي ِه ذلكَ بال�ضرّ ور ِة �إن �س َد َر ْت يف
يف
ِ
ا�ستنتاجها من بيئ ِة الآخ ِر ،لعلّها
باقات �أو
الحق �
ٍ
إمكاني َة تولي ِد طِ
ده�شتِها ،فتج ُدها ُت ُ
َ
ِ
َّ
�صحيحا بع َد ِم اندِغامِ ها
تقف موقفًا
جت ُد يف
عزاء ب�أ ّنها ُ
ِ
لبي ِة التي ت�ستك�شفُها ً
ً
ال�س ّ
اجلوانب ّ
يفر�ضهُ /ي�ضفي ِه عليها انتما�ؤُها
مما
فكريا
ُ
ًّ
ًّ
م�سكِ ب�شي ٍء ّ
ووجدانيا بالآخر ،وحاف ًزا لل ّت ُّ
بيعي ِة التي
العربية ،فتج َتلِي بعي َنيها
امل�رشقي ِة
للذات
ِ
مظهرا من ال ّتنا ُق ِ
�ض يف البيئ ِة الطّ َّ
ّ
ّ
ً
()37
أمرها يف الق�صيد ِة قبلَ هذا :
ملك َْت عليها � َ
ال�ص ْيــ
فيِ ِج َبالِ ال ِّتريُولِ � ْإن �أ ْق َب َل َّ
ــ���فُ نَعِ ي ٌم ،و� ْإن َم�ضَ ���ى َز ْم َه ِريرُ
مما �أ ّدى بها �إىل
ات ّ
لقد وقعتِ ال ّذ ُ
وح َ
ال�شاعر ُة من جدي ٍد يف ِربق ِة التباكِ ها َ
ريتِها ّ
بيعيةَ ،وحم َدت يف الآخ ِر �أ ّنه
مقاطع
ال ّتنا ُق�ض ،فهي فيما تق ّدم من
َ
َ
امتدحت بيئ َة الآخ ِر الطّ ّ
مظاهر
ُناخ ،فما بالُها هنا تر ِّك ُز على
عار�ض من
ال ُيلهي ِه عن الله ِو والعملِ
ِ
ٌ
عوار�ض امل ِ
َ
يف ،وزمهري ٍر يف
ال�ص ِ
ني حال ِ
متناق�ضةٍ يف تلكَ البيئةِ ،وجتعلُها مق�سوم ًة ب َ
نيَ :ن ٍ
عيم يف ّ
اجلحيم بال ّنظ ِر �إىل �صف ِة ال ّنعي ِم املقابلة؟
ال�شتا ِء –هو
ّ
ُ
إ�سالمية
العربية ال
امل�رشقية
ات
فر�ض ْتها منظوم ُة ال ّذ ِ
وتبقى احل ُّر ّي ُة من القيو ِد التي َ
َّ
َّ
ّ
لتجتلي يف بيئ ِة الآخ ِر ما يحف ُزها
وجهها
الفردية مطل ًبا �
ال�شاعرة
على ال ّذ ِ
ات ّ
َّ
ًّ
أ�سا�سيا ،لعلّه ّ
َ
حر ّية الفرد،
أحكام وال ّت
على
ِ
بحر ّيةٍ بعي ًدا عن القيود وال ِ
ُّ
�رشيعات التي حت ُّد من ّ
الت�رص ِف ّ
معنى جدي ًدا.
احلر ّية ،و ُت�ضفي على وجودِها
ت�رشيعات
تلتفت �إىل
لعلّها
ٍ
ُ
ُ
تك�سب ال ّأم َة �شي ًئا من ّ
ً
العربي
ريول �صور َة
ات ّ
يء ّ
ومبا � ّأن ّ
بال�شي ِء ُيذكَ ُر فقد ا�ستعا َدت ال ّذ ُ
ال�شاعر ُة يف جبالِ ال ِّت ُ
ال�ش َ
ِّ
زمهريره وهو املُعتا ُد على
وذاق
حني من ال ّده ِر بجبلِ ُ�ش َليرْ يف الأندل�سَ ،
الذي َ
ذات ٍ
وقف َ
َ
ال�سماء.
�شم�سه ال تكا ُد
جاف �شديد
ِ
حار �شدي ِد احلرار ِة ٍّ
ُم ٍ
ُ
اجلفافُ ،
ناخ ٍّ
حتتجب بارز ًة يف كب ِد ّ
فحن
لقد تذكّ َر ذلكَ
وف�ضلَ
َ
العربي يف الأندل�س بال َده وبيئ َته وم� ِ
وا�شتاقَّ ،
رش َقه ومنطَ حياتِه َّ
ُّ
�صفو ُه �إ ّال ما جاب َه ُه من
امل�رشقي َة على ما يف بال ِد الأندل�س كلّها من جمال ال يك ِّد ُر
بيئ َته
َّ
َ
�ش ّدة الرب ِد
نف�سه �أمام
رض ِت
َ
ِ
ات ّ
القار�س يف جبلِ ُ�شلَري ( ، )38فك� ّأن ال ّذ َ
ال�شاعر َة ا�ستح� َ
املوقف َ
املناخ يف
كان
بر ِد جبالِ ال ّتريول
ُ
مما لديها ،ح ّتى لو َ
َ
م�سكِ ب�شي ٍء ّ
ليكون حاف ًزا لها على ال ّت ُّ
ِريا ف�إ ّنه �أف�ضلُ من ال ّزمهري ِر يف بيئ ِة الآخر� .إ ّنها العود ُة �إىل البحثِ عن ك ِّل ما ُيعي ُد
بيئتِها َ�سع ً
�إليها �شي ًئا من ال ّتوا ُز ِن و ُين ِقذُها من ا�ستالبِها منده�ش ًة ذاهل ًة مبا ر�أت ُه من معا ِمل احلرك ِة
واحليا ِة وال ّن�شاطِ واجلمالِ وال ّنظافة وال ّنظام لدى الآخر (: )39
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���ي
ِ���ي �أ ْم َ�س���ى ْ
احتَ��� َوا ُه �شُ َلريُ
طا ِرق ٌّ
�أذ َك َر ْتنِ���ي م���ا قالَ��� ُه َع َر ِب ٌّ
����ض ،وحل َّْت َلنَ���ا عليها ا ُ
َح َّل تَ��� ْر ُك ال�صّ�ل�ا ِة يف هذ ِه الأ ْر
خل ُمو ُر
ِ
ن �شُ َل  ،و�أين منّا ال�س ري؟ ()40
ال�سعِ ِري � ْأحنَ���ى َع َل ْينَا
َ
مِ ْ يرْ ٍ
َّ عِ ُ
� َّإن َ�ص��� ْد َر َّ
ري �أحنى من ُ�شلَري ،فهو كذلكَ �أحنى «علينا» من جبال ال ّتريول .وما
ال�سع ِ
�إذا َ
كان ُ
�صدر ّ
ال�شاعر ُة
ري؟ »� ،سوى تعب ٍري عميقٍ عن حالةٍ من الفق ِد ُ
ات ّ
ال�س�ؤالُ  « :و� َ
تعي�شها ال ّذ ُ
ال�سع ُ
أين م ّنا ّ
ّ
�رشقيتِها وانتمائِها لذاتِها
من
ت
ت
انب
هي
إذا
�
ياع
بال�ض
ها
�
عن
آخر،
ل
ا
بيئة
يف
إح�سا�سِ
ناجتةٍ
َّ ِ
َّ ْ
َّ
العربية املمت ّدة عمي ًقا فيها ويف ال ّتاريخ واجلغرافيا.
الكل ّّية
ّ

اخلامتة:
ال�شاعر ُة رحل َتها يف
أر�ض ،ويف البح ِر ،جملِّي ًة عن رحلةٍ
الواقع على ال ِ
ات ّ
هكذا ،بد�أت ال ّذ ُ
ِ
فكرية
تي ٍار مي ِّثلُها وميثِّلُ
ار ِ
ين عات َي ِ
نيّ :
أفكار املنبثق ُة من ّ
ّ
ّ
ووجدانية تنا َز َع ْتها فيها ال ُ
تي َ
أمامها
يج�س ُد � َ
و�س وحرك َتها التي دخلت يف طو ِر اجلُمو ِد منذ َ
زمنّ ،
ح�ضار َتها التي ت ُن ُ
وتي ٍار ِّ
رفع َة الآخ ِر وتق ُّد َمه وحرك َته ال ّن�شط َة الفاعل َة امل�ؤ ّثر َة يف
املكان وال ّزمان .وهكذا اختتمتِ
ِ
مواطئ قدميها ،و�أن
تتلم َ�س
تتم�سكَ
ات ّ
َ
ال ّذ ُ
ال�شاعر ُة رحل َتها يف َغمر ِة تِيهٍ حاول َْت فيه �أن ّ
َّ
عما ي�شه ُده واق ُعها من تخل ٍُّف.
مبوقفِها املرتبِكِ ال ّت ّواقِ �إىل ِ
بلوغ ما بل َغ ُه الآخر ،ال ّنا ِز ِع ّ
�سات ال ّدامي ِة التي �آ َ
ني
الفكرية
ات يف رحلتِها
رب املقا َي ِ
مل ْتها ب َ
وقد عانتِ ال ّذ ُ
الوجدانية ع َ
ّ
ّ
نب َهها اجلمالُ الذي تراءى لها يف بيئ ِة الآخ ِر على
ال ّذ ِ
ات وحركتِها ،والآخر وحركتِه ،بع َد � ّأن َّ
ات �ض ّد َّي ٌة ك�شف َْت عن
وتداعت يف
جي ًدا يف بيئتِها.
ال ُق ِ
ُنائي ٌ
َ
ِ
مقاطع الق�صيد ِة ث ّ
بح الذي تعرفُه ّ
بع�ض
ري �أ ّنها ا�ضطُ ّرت يف خامت ِة الق�صيد ِة �إىل
ِ
ا�ستك�شاف ما يف بيئ ِة الآخ ِر من ِ
ذلكَ كلِّه .غ َ
بع�ض مظاه ِر ا َ
جلمالِ يف بيئتِها ،لعلّها ت�ستعي ُد لنف�سِ ها
ني بها على ر�ؤي ِة ِ
بح لت�ستع َ
مظاه ِر ال ُق ِ
اندها�شها مبا لدى الآخر.
�شي ًئا من ال ّتوا ُز ِن الذي �أفق َدها � ّإيا ُه
ُ
الفكري بت�صوي ِر ما جابه ْت ُه
اخلي
ات ّ
وا�ستعانتِ ال ّذ ُ
ّ
ال�شاعر ُة على ت�صوي ِر �رصاعِ ها ال ّد ّ
مو�ضوعيا
كيف ا ّتخذت من الفُلكِ ُمعاد ًال
فلمح
«البحرية»،
احلقيقية
يف رحلتِها
القارئ َ
ُ
َّ
ًّ
َ
ّ
اللذين يتجاذبانِها .كما
لتياري الفك ِر
أمواج البح ِر العاتي ُة
لنف�سِ ها،
َ
ِ
أ�صبحت � ُ
ً
وكيف � َ
نظريا ّ
قافية التي �شاهد ْتها لدى الآخر
بيعية
ال�شاعر ُة
ِ
ات ّ
عربت ال ّذ ُ
والعمرانية وال ّث ّ
ّ
مظاهر البيئ ِة الطّ ّ
َ
ني الآخر
ني
الفكرية
لتعبرِّ َ بها ،من خاللِها ،عن الفوارقِ
الغرب وال�شرّ ق ،وب َ
واحل�ضارية ب َ
ِ
ّ
ّ
وبي َنها.
تف�سريا
تف�سريا للق�صيد ِة كلِّها،
ك�ش ُف عنها تق ِّد ُم
ني ُي َ
ُ
وميكن القولُ ّ � :إن بني َة الق�صيد ِة ح َ
ً
ً
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اللية
طحية للُّغة� ،إنمّ ا ي ّتخذُها َ
مدخ ًال َيل ُِج من ُه �إىل بنيتِها ال ّد ّ
ال�س ّ
عمي ًقا ال يعنى بالبنية ّ
واجلوانب
ور الف ّن ّية
البالغية عن دالالتِها ،يف �صورةٍ
العميقة؛ وهكذا ّ
تتك�ش ُف الترّ
اكيب ُّ
ّ
ُ
ُ
وال�ص ُ
وج َل ْتها
متنا�سقةٍ من�سجمةٍ  ،وك� ّأن البني َة التي
َ
ا�ستدع ْتها و�أم�سك َْت بزِمامِ ها ،هي التي ق َّد َمتها َ
بع�ضه ب�أيدي بع�ض.
ِ
ما�سكِ ي�أخ ُذ ُ
للقارئ ،يف بنا ٍء �شدي ِد ال ّت ُ
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اهلوامش:
.1

1ي�صنف رودلف �أونغر امل�شكالت الفل�سفية التي يعرب عنها الأدب ب�صفتها «م�شكلة
امل�صري ،وبها يعني ال�صلة بني احلرية وال�رضورة ،الروح والطبيعة ،امل�شكلة الدينية،...
�إىل �أن ي�صل �إىل جمموعة من امل�شاكل يدعوها م�شكلة الإن�سان ،وبها تتعلق م�سائل
عن مفهوم الإن�سان ،و�أي�ضا عن �صلة الإن�سان باملوت ،ومفهوم الإن�سان عن احلب».
انظر :رينيه ويليك و�أو�ستني وارين ،نظرية الأدب ،ترجمة حميي الدين م�صطفى وح�سام
اخلطيب ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،د .ت� ،ص.220

.2

2يقول عبد الوهاب امل�سريي« :هذه بع�ض مالمح من رحلة االنتقال فى الزمان واملكان
واملكان �إنمّ ا هي رحل ٌة
إن�سان يف ال ّزمان
ِ
والفكر» ،ونظ ّنه �أرا َد �إىل القولّ � :إن ك ّل رحلة لل ِ
ب�سبب من ُه .انظر :عبد الوهاب امل�سريي ،رحلتي الفكرية يف
تكون
يف الفك ِرُ ،ت�ؤ ّثر فيه� ،أو ُ
ٍ
البذور واجلذور والثمر� ،سرية غري ذاتية غري مو�ضوعية ،القاهرة :الهيئة العامة لق�صور
الثقافة� ،سل�سلة مطبوعات الهيئة ( ، )74ط ،2000 ،1املق ّدمة.

.3

3يقول امل�سريي« :وهذه الرحلة الفكرية ،مبعنى من املعاين ،هي حماولة لتك�شف القلق
فكري �أ ّدى بدوره �إىل بلورة جمموعة من الأ�سئلة ،وهي كذلك
حتول �إىل قلق
ّ
ال ّذاتي الذي ّ
املتنوعة واملواجهات
خ�صية وقراءاتي
درا�سة لوقائع حياتي و�أحداثها وجتاربي ّ
ال�ش ّ
ّ
الفكرية التي خ�ض ُتها» .امل�سريي ،رحلتي الفكرية� ،ص.8

.4

4يقول مي�شال فوكو�« :إذا كان ثمة تقنيات تدار عربها الذات ،فهناك كذلك جهد د�ؤوب
ي�شتغل على تزييح هذه التقنيات ،ودفعها �إىل اخلروج من �آلية الفعل واالنفعال ،والتحرر
من هم مقاومة القمع ،لتبلغ ذلك احلد التحويل الذي يقلب �سلوك الذات من جمرد ممار�سة
�آلية �إىل تقنيات قادرة على �إعادة �إنتاج وجود الذات ،باعتباره �إبداعا فنيا هو نف�سه».
انظر :مطاع �صفدي ،مقال «�إيتيكا فن الوجود» ،جملة العرب والفكر العاملي ،العدد
ال�سابع� ،صيف � ،1989ص.5

.5

إطارا لعمله الف ّن ّي ،وكوظيفة تقنية تعطي للبناء
الرحلة � ً
�5إذا كان املبدع يتب ّنى �شكلَ ّ
الف ّني للعملِ �رشعية وجوده ،ف� ّإن ذلك ُيع ّد توظيفا تقنيا وجماليا خلدمة فكر ِة العملِ
أ�سا�سية وهي «قلق ال ّذات» ،يف حماولة لتطبيق مفهوم «الذاتية» كبعد فل�سفي ،وكتج ٍّل
ال
ّ
تدرج
حوالت التي �أ�صابتها ع َ
فني النتظام عنا�رص تكوين الذات ،من خالل ر�صد ال ّت ّ
رب ّ
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�ص وي�ستمتع به .انظر:
القارئ
البنائية ،وهذا ما يجعل
�ص
َ
ّ
ُ
ينجذب لل ّن ّ
عنا�رص تكوين ال ّن ّ
ويليك ،نظرية الأدب� ،ص.224
.6

6علي بن حممد اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،بريوت :مكتبة لبنان� ،1985 ،ص.278

.7

و�صحح و�رشحه ور ّتبه �أحمد �أمني و�أحمد
7حافظ �إبراهيم :ديوان حافظ �إبراهيم� ،ضبطه
ّ
ال ّزين و�إبراهيم الأبياري ،بريوت :دار اجليل ،تاريخ املق ّدمة � ،1937ص.227
فرن�سي الأ�صل ذكره طه ح�سني لل ّداللة على حال ِه مع مفكّري ع�رصه من ال�شرّ ق
8مث ٌل
ُّ
واحل�ضارية
والغرب ،فال�شرّ قيون يف ع�رص ِه ا ّتهمو ُه باالنتماء �إىل املنظومة الفكرية
ّ
والغربيون ا ّتهمو ُه بدفاعِ ه عن
فخونوه،
ّ
ّ
الغربية ،وبال ّتنظري لها واالرمتاء يف �أح�ضانِها ّ
ينطبق على كث ٍري من
أمر قد
أ�صوليا
ال�شرّ ق وح�ضارتِه وقيمِه ،فجعلو ُه �
ُ
ًّ
ّ
متع�ص ًبا .وال ُ
وال�سيا�سية
تر�سمها املنظومات الفكرية والثقافية
يجتازون احلدو َد التي
الذين
َ
املفكّرين َ
ُ
ّ
والرمي بالهرطقة والزندقة وال ّتكفري،
تعر�ض كثريون لل ّتخوين ّ
لنف�سها ولأتباعِ ها ،وقد ّ
والال�سامية
طرف
�ض
ٍ
تعر َ
ّ
حلمالت �شعواء من رمي ِه بال ّت ّ
ع�صب وال ّتخلّف وال ّت ّ
وبع�ضهم ّ
أو�سع من هذا و�أرحب!
والعن�رصية.
والفكر � ُ
ّ
ُ
�9أذكّ ر هنا ب�صورة الليل لدى امرئ القي�س بقوله:

.8

.9

أرخى ُ�سدو َل ُه		
وليل
ٍ
كموج البح ِر � َ
ِ
الكندي ،ديوان امرئ القي�س ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم،
امر�ؤ القي�س بن حجر
ّ
دار املعارف مب�رص ،ط� ،1999 ،3ص.9
موم ل َيب َتلِي
علي ب� ِ
أنواع ال ُه ِ
َّ

1010ديوان حافظ �إبراهيم� ،ص.227
1111امل�صدر نف�سه� ،ص.227
العربي جمو َده ،داع ًيا �إىل
ال�شعر
ن�ص �آخر له ينعى فيه على ّ
1212قال حافظ معبرّ ً ا عن ذلكَ يف ّ
ّ
ي�سرتيح من القيود التي فر�ضت عليه عرب ال ّتاريخ ،وك�أ ّنه يدعو
رص عن ُه ،وجعل ِه
فكِّ الإ� ِ
ُ
تهب من
ال�شاعرة من تلكَ القيود،
حترر ذاتِه ّ
ّ
بالرياح التي ُّ
وم�رص ًحا بدعوتِه للت�أ ّثر ّ
�إىل ّ
ال�شمال «�أوروبا»:
ّ
�آ َن ي���ا �شِ ع���رُ �أن َن ُف���كَّ قُي���و ًدا
ق َّي َد ْتنَ���ا به���ا ُدع���ا ُة امل َُح���الِ
فا ْر َف ُع���وا ه���ذ ِه الكَمائِ��� َم عنَّ���ا
ي���ح ال�شَّ َمالِ
و َد ُعونَ���ا ن�شُ ��� ُّم ِر َ
امل�صدر نف�سه� ،ص.237 - 236
1414امل�صدر نف�سه� ،ص.227
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1515امل�صدر نف�سه� ،ص.230
1616اخلطيب ال ّتربيزي� ،رشح ديوان عنرتة ،قدم له وو�ضع هوام�شه وفهار�سه جميد اطراد،
بريوت :دار الكتاب العربي� ،1992 ،ص.183
العبدي ،حتقيق ح�سن كامل ال�صرييف ،جملة معهد
1717املثقب العبدي ،ديوان املثقب
ّ
املخطوطات ،مج � ،1970 ،60ص.205
1818ديوان حافظ �إبراهيم� ،ص.227
1919امل�صدر نف�سه� ،ص.227
2020امل�صدر نف�سه� ،ص.227
2121امل�صدر نف�سه� ،ص.228
2222امل�صدر نف�سه� ،ص.228
2323امل�صدر نف�سه� ،ص.229
2424امل�صدر نف�سه� ،ص.229
2525امل�صدر نف�سه� ،ص.230
2626امل�صدر نف�سه� ،ص.231
2727امل�صدر نف�سه� ،ص.232 - 231
2828امل�صدر نف�سه� ،ص.231
2929امل�صدر نف�سه� ،ص.231 - 230
3030امل�صدر نف�سه� ،ص.230
3131انظر :عبد الرحمن بن خلدون ،املق ّدمة ،بريوت :دار �صادر ،ط� ،2006 ،2ص- 68
تف�صيلي عند
( ،75املقدمة الثالثة ،والرابعة ،واخلام�سة)  .واحلديث يف هذه امل�س�ألة
ّ
منطقيا يف حاجةٍ �إىل درا�سةٍ جا ّدة ،والك�شف عن �أ�صولِه
بناء
ابن خلدون ،وهو يبنيه ً
ًّ
ثم تداعياتِه بع َد ذلكَ لدى القدي�س �أوغ�سطني ،وفال�سفة �أوروبا
لدى
ِ
اليونان ،واجلاحظِ ّ ،
اريخي لدى هيبوليت تني.
املنهج ال ّت
خا�ص ًة
َ
ونقادِها يف ع�رص الأنوارّ ،
ّ
العربي
نظرية هيبوليت تني يف ال ّنقد� ،أ�صولها و�أثرها يف ال ّنقد
3232انظر يف هذا :خالد اجلربّ ،
ّ
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ي�ضم
العربي والآداب العاملية بني الت�أثري والت�أ ّثر ،الذي
احلديث� ،ضمن كتاب :الأدب
ّ
ّ
�أعمال ال ّندوة النقدية ال ّدولية التي عقدتها كلّية الآداب فا�س� -ساي�س ،بجامعة �سيدي
حممد بن عبد اهلل ،فا�س -املغرب.2011 ،
3333ديوان حافظ �إبراهيم� ،ص.230
3434امل�صدر نف�سه� ،ص.231
3535امل�صدر نف�سه� ،ص.232
3636امل�صدر نف�سه� ،ص.232
ال�شعراء ،الآيات .226 - 224
�3737سورة ّ
3838ديوان حافظ �إبراهيم� ،ص.232
�شتاء وال �صيفًا» .ياقوت
3939قالَ ياقوت« :ج َب ٌل بال ِ
أندل�س من �أعمال �إلبرية ال يفار ُقها ال ّث ُ
لج ً
احلموي ،معجم البلدان ،بريوت :دار �صادر ،1984 ،ج� 4ص.360
بن عبد اهلل
ّ
م�س ُه �أ ُمل
عربي �
أبيات ل�شاع ٍر
ثمة
جلي بني هذه ال ِ
أبيات و� ٍ
أندل�سي قالَها ح َ
ٌّ
ّ 4040
ني َّ
ّ
ّ
تنا�ص ّ
الرب ِد يف جبل ُ�ش َليرْ  ،جاء فيها:
حل َم ّيا وهو �شي ٌء محُ َّر ُم
أر�ضكُم
و�شرُ ْ ُب ا ُ
يح ُّل لنا تر ُك ال�صّ�ل�ا ِة ب� ِ
أرح ُم
فِ���را ًرا �إىل ن���ا ِر اجلَحي��� ِم ف�إنّها
�أخَ ���فُّ ع َل ْينَا من �شُ ل ٍ
َ�ي�ر و� َ
أر�ض ُك ْم
يتنع ُم
فطُو َب���ى ل َعب ٍد يف
يح ال�شَّ ما ُل ب� ِ
لظ���ى َّ
�إذا ه َّبتِ ال ِّر ُ
ً
�أقُ���و ُل وال �أُنحِ ي عل���ى ما �أقو ُل ُه
كَما ق���ا َل قَبلِي �شاع���رٌ ُمتق ِّد ُم:
ف� ْإن كا َن يو ًما يف جه َّن َم مدخَ لِي
ففي مث ِل هذا اليو ِم طا َب ْت ج َه َّن ُم
معجم البلدان ،ج� 4ص.360
4242ديوان حافظ �إبراهيم� ،ص.233 - 232
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ملخص:
مت ّثل الرواية الأمريكية العربية الن�سوية جزءا من الأدب العربي الأجنلوفوين ،ونعني
به الأدب املكتوب بالإجنليزية ب�أقالم ك ّتاب عرب �أو من �أ�صول عربية ،يعي�ش �أغلبهم يف
املنفى ،يف بريطانيا والواليات املتحدة على وجه التحديد� ،سرتكّ ز الورقة على رواية «الفتاة
«الهوية»
ذات الو�شاح ال ّنارجني» للكاتبة الأمريكية ال�سورية مهجة قحف لتطرح �إ�شكاليات
ّ
و»االنتماء» يف الكتابات العربية الأجنلوفونية ،و�ستطرح هذه الرواية حتديدا �س�ؤا ًال كيف
ميكن �أن تكون عربيا و�أمريكيا وم�سلما يف الوقت ذاته؟ و�سيحيط بهذا ال�س�ؤال اجلوهري
�إ�شكاليات �أخرى على غرار :ما الهوية الدينية /الثقافية؟ ما ظروف وم�شكالت االنتماء عند
امل�سلمني املقيمني ب�أمريكا؟ وكيف �إذا تعلّق الأمر باملر�أة امل�سلمة؟ وما موقف الن�سوية
الغربية من هذا الأمر؟
الكلمات املفتاحية :الرواية الأمريكية العربية الن�سوية -الهوية الدينية -الن�سوية-
املجتمع الأمريكي العربي -اال�ست�رشاق -التمثيالت النمطية.
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 حزيران-

(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

Issues of «Identity» and «Belonging» in Exile Literature:
The Feminist Arab American Novel as a Case Study

Abstract:
The feminist Arab American novel is an integral part of Arab
Anglophone Literature written in English by Arab authors who mainly
live in UK and US. The paper concentrate on Mohja Kahf’s «The Girl
in The Tangerine Scarf» to explore the issues of identity and belonging
in their writings. This novel discusses how a person could be an Arab,
American and Muslim simultaneously. Other issues are discussed such
as: what is religious or cultural identity? What are the circumstances
of Muslims’ belonging in America? What about Arab American Muslim
Women? What is the Attitude of Western Feminism toward Arab Muslim
Women?
Keywords: Feminist Arab American Novel, feminism, religious
identity, Arab American Community, Orientalism, stereotypical
representations.
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املق ّدمة  -نشأة اخلطاب النسوي األمريكي العربي:
�شكّلت الن�ساء العربيات ن�سبة معتربة من عدد املهاجرين العرب �إىل العامل اجلديد
امتدت
أتهن على املغامرة وال�سفر �إىل �أ�صقاع جمهولة فح�سب بل
(�أمريكا)  ،ومل تتوقف جر� ّ
ّ
أ�صواتهن يف هذا العامل اجلديد ،فقد هاجرت ن�ساء
وجودهن و�
إ�رصارهن على فر�ض
�إىل �
ّ
ّ
ّ
معظمهن
أزواجهن ،.وكانت
وراءهن �
معهن �أطفالهن �أو تركن
مبفردهن� ،أو �أخذن
كثريات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�ضمت
ن�ساء مثقفات،
ّ
فيهن الطبيبة ،والكاتبة والتاجرة ،والأديبة ،وال�صحفية «وقد ّ
ال�صحافة ال�صادرة من � 1910إىل � 1920أ�صواتا ن�سائية كثرية لقانونيات ،وطبيبات،
واملو�سيقيات )...( ،وظهرت منظّمات ن�سائية كثرية
والطيارات،
وخريجات اجلامعة،
ّ
ّ
ّ

ن�شاطي ،ومنها:
بع�ضها �أكادميي ،وبع�ضها
ّ

 ال�شبكة الأمريكية العربي ّة الن�سوية Feminism Arab American Network



جمعية درا�سات ن�ساء ال�رشق الأو�سط
Association of Middle East Women’s Studies .



احتاد جمعيات الن�ساء الفل�سطينيات يف �شمال �أمريكا
)(1

»The Union of Palestinian Women’s Associatiob in North America

واجهت املر�أة العربية منذ وطئت قدماها العامل اجلديدة حت ّديات كثرية وم�ضايقات
عديدة ح ّفزتها حينا ،وعرقلتها �أحيانا �أخرى يف �سعيها �إىل �إثبات نف�سها ب�صفتها امر�أة
عربية ثالثا ،لذلك كانت التح ّديات جن�سية ،ودينية،
� ّأوال ،وعربية /م�سلمة ثانيا ،و�أمريكية ّ
وعرقية �سيا�سية .وهي حت ّديات متداخلة لكنّنا �سنحاول �أن نفككّها �شكليا كما ي�أتي:

♦ ♦التح ّدي اجلن�سي :كان م�صدره الرجال عموما –�سواء �أكانوا الأمريكان �أم
ال�رشقيني ، -الذين اتفقوا على النظر �إليها كائنا دونيا �أو م�صدر متعة ول ّذة جن�سية بحتة،
الرجل ال�رشقي
و غطّ ى الرجل الغربي نظرته بغالف
التحرر واملو�ضة والتق ّدم ،وغلّف ّ
ّ
نظرته ال�شهوانية بغالف ال ّدين [الإ�سالمي على وجه التحديد] حيث � ّأول ن�صو�صه مبا ي ّتفق
ورغباته االمتالكية جل�سد املر�أة ،بعبارة �أخرى» وقعت الن�ساء الأمريكيات العربيات بني
ال�صور املعوملة للأنوثة �أو اجلمال الأنثوي الذي يرادف ال�سلعة لدى الغرب ،واملفهوم
العربي املتزمت للأنوثة على �أنها «�شيء» يحميه الرجل ويخفيه خلف احلجاب» ()2
ّ
ّ
♦ ♦التح ّدي ال�سيا�سي /الديني :تتقا�سم املر�أة الأمريكية العربية الرجل الأمريكي
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كر�سها اخلطاب الغربي /الأمريكي املهيمن عن
العربي معاناته من النظرة ال�سلبية التي ّ
العرب ،والعرب امل�سلمني حتديدا عرب �إعالمه و�أدبياته� ،إذ عكف على ت�صوير العرب ب�صورة
املتخلّفني ،الإرهابيني ،واملت�سلّطني ،واملكبوتني جن�سيا...
وبخا�صة امل�سلمة ،تعبرّ الكاتبة
وتزداد ال�صورة �سلبية �إذا تعلّقت باملر�أة العربية
ّ
الأمريكية العربية �آمال عبد الرازق عن معاناتها من هذه التنميط ال�سلبي بقولها»� ...إ ّنني
يل يف املحالت ،كما لو �أ ّنني غريبة قادمة من
متعبة من الطريقة التي ينظر بها ال ّنا�س �إ ّ
تزوج �آالف الزوجات الأخريات� ،أو كما لو �أ ّنني �أخفي
كوكب �آخر ،تتبع بعمى زوجها الذي ّ
قنابل يدوية يف ثيابي الف�ضفا�ضة)3( » ..
جمرد متاع جن�سي �ضمن
يظهر هذا املقطع املر�أة العربية كائنا �سلبيا م�ضط َهدا �أو ّ
حميط �أكرب �أ�سماه اخلطاب اال�ست�رشاقي «احلرمي» وت ّفنن يف ت�صويره ت�صويرا غرائبيا ،والذي
�سيكون �أحد التح ّديات اال�ست�رشاقية التي �ستقاومها الكاتبة العربية الأجنلوفونية.
توا�صل الكاتبة �آمال عبد الرازق ت�صوير معاناتها من نظرة الأمريكان لها والتي
والتع�صب ح ّتى و�إن �أظهرت لهم العك�س ،تقول» ..ي�ستطيع املرء
حتتكم �إىل الأحكام امل�سبقة
ّ
�أن يدرك كم ُي�ص َدم ال ّنا�س حني يعلمون �أ ّنني امر�أة عربية ،ومع ذلك متعلّمة ،وذات �شهادة
يحبني
جامعية ،و�أ ّنني � ّأم لثالثة �أوالد ،و�أ ّنني الزوجة الوحيدة لرجل لي�س �إرهابيا ،و�أ ّنه ّ
«ن�سوية
متحجبة ،ومع ذلك �أدعو نف�سي
ويحرتمني ،وتزداد ده�شة النا�س حني يعلمون �أ ّنني
ّ
ّ
) (Feministكما لو �أن كلمتي «متحجبة» و»ن�سوية» متناق�ضتان» ()4
ّ
ّ
ّ
أهم التح ّديات التي تواجهها املر�أة الأمريكية
♦ ♦التح ّدي الديني :يحيلنا هذا الكالم �إىل � ّ
العربية
العربية يف �أمريكا ،وهو «احلجاب» الذي �سيكون ما ّدة د�سمة للكتابات الأجنلوفونية
ّ
وبخا�صة امل�سلمة يف اخلطاب الغربي يف
ال ّن�سوية .. ،وباخت�صار ،اختزلت املر�أة العربية
ّ
�صورتنيّ � :إما �أ ّنها كائن غري مرئي مل ّفع بال�سواد من ر�أ�سه �إىل قدميه� ،أو �أ ّنها راق�صة لعوب
الرجل.. ،
ومغرية ّ
همها الوحيد �أن تثبت �أنوثتها بن�صب حبالها القتنا�ص ّ
املتع�صبة اختارت املر�أة
و�أمام هذه ال�صور ال�سلبية ،وامل�شاعر املعادية ،والقناعات
ّ
الأمريكية العربية «الكلمة» ملقاومة هذه التح ّديات مقتدية ب�شهرزاد ،فراحت تروي
تقو�ض تلك ال�صورة ،وتن�شئ �أخرى بديلة
ق�ص�صها وجتاربها �شعرا ونرثا علّها ت�ستطيع �أن ّ
�أكرث �إيجابية ومو�ضوعية..
ن�سوية كثرية يف امل�شهد الأدبي الأمريكي العربي التي حتاول �شعرا و
ظهرت �أقالم
ّ
اخلا�صة مبتعدة �أو على
ن�سوية �أمريكية عربية» لديها �أجندتها
�إبداعا ونقدا ت�أ�سي�س «حركة
ّ
ّ
الن�سوية الغربية /الأمريكية» الختالف املطالب والأولويات ،فقد
الأق ّل م�ستقلّة عن «احلركة
ّ
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«بد�أت احلركة الن�سوية الأمريكية العربية عام  1983بت�أ�سي�س ال�شبكة الن�سوية الأمريكية
العربي ّة  Feminism Arab American Networkكر ّد فعل على رف�ض اجلمعية الأمريكية
أ�شعرهن ب�أ ّنهن
مما �
ّ
الوطنية لدرا�سات املر�أة �إدانة االجتياح الإ�رسائيلي للبنان عام ّ 1982
ُيعتبرَ ن جن�سا �أدنى يف نظر التيار العام ال ّن�سوي» ( )5لذا كانت الن�سوية الغربية حت ّديا جديدا
الن�سوية �صورا �سلبية عن املر�أة العربية/
روجت تلك
ّ
للخطاب الن�سوي الأمريكي العربي ،فقد ّ
امل�سلمة ،فبقدر ما حت ّدثت عن ن�ضال املر�أة الغربية وكفاحها لتحرير نف�سها من ال�سلطة
�صورت املر�أة العربية /امل�سلمة كائنا م�سكينا ،خانعا ،مقهورا،
الذكورية الغربية ،فقد ّ
التحرر من احلجاب ،و�سلطة الأب والزوج،
قوة ،وجعلت �أق�صى اهتماماته
ال حول له وال ّ
ّ
وحماربة تع ّدد الزوجات ... ،الخ
ن�سوية كثرية نذكر منها �سوزان
� ّأما على امل�ستوى الروائي فقد ظهرت �أقالم روائية
ّ
�أبو الهوى م�ؤلفة رواية (�صباح يف برلني) ) (Morning in Berlinعام ،2010وديانا �أبو
جابر م�ؤلفة (اجلاز العربي) ) (Arabian Jazzعام 1993و (الهالل) )(Crescentعام
الهوية املزدوجة
 ،2003وقد انخرطت هاتان الروائيتان وغريهما يف ق�ضايا
ّ
بني الأ�صول العربية والواقع الأمريكي ،كذلك �ضغوط العن�رصية العرقية والدينية
مما ولّد عقدة نف�سية و�س�ؤاال حميرّ ا عن
وال�سيا�سية جتاه العرب املقيمني ب�أمريكا ّ
الهوية واالنتماء ،وهو املو�ضوع الذي تطرحه مهجة قحف بدورها التي �سنقف عند
ّ
روايتها الوحيدة )(The Girl in The Tangerine Scarf

1 .1مهجة قحف

)-1967

( ):(Mohja Kahf

هي �شاعرة وروائية وكاتبة �صحفية �أمريكية م�سلمة ،ن�ش�أت يف �سورية لوالدين
املتحدة الأمريكية عام  ،1971ت�شتغل قحف �أ�ستاذة الأدب
م�رصيني ،رحلت �إىل الواليات
ّ
املقارن يف جامعة  ،Arkansasكما �أ ّنها ع�ضو يف رابطة ال ّن�ساء امل�سلمات يف الواليات
وبخا�صة يف درا�سته ا �Western Rep
امل ّتحدة الأمريكية .وهي كاتبة �أكادميية جريئة
ّ
”resentations of The Muslim Women From The Termagant To Odalisque
املحظية)
(الت�صورات الغربية للمر�أة امل�سلمة :من ال�سليطة �إىل
ّ
ّ
ال�صحفية
وانتقلت �أطروحاتها اجلريئة من درا�ساتها الأكادميية �إىل كتاباتها
ّ
وبخا�صة يف عمودها ال�صحفي كما تذكر ليلى املالح “اجلن�س والأمة”)(Sex and Umma
ّ
وهو تقليد لعنوان ال�سل�سلة التلفزيونية “ ) (Sex and City TV seriesالذي حتاول �أن ترفع
أهمية اجلن�س يف الثقافة الإ�سالمية ،وت�سعى جاهدة كي تثبت � ّأن الإ�سالم
فيه احلرج عن � ّ
اخلا�صة.
ليربايل ومنفتح على هذا املو�ضوع وفق �ضوابطه ومعايريه
ّ
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و�أثارت �أفكارها حفيظة بع�ض امل�سلمني املت�ش ّددين داخل �أمريكا وخارجها ،و�صل
الأمر �إىل تهديدها بالقتل « ،فبالن�سبة �إىل الكثريين هي كاتبة مثرية للجدل ،ففي �صورها،
لهويتها امل�سلمة ()...
ويف املنا�سبات
تتم�سك به على �أ ّنه �شعار ّ
ّ
العامة تظهر مرتدية خمار ّ
وتهز�أ بال�سلوكات ال�شاذة التي متار�سها اجلالية امل�سلمة يف الواليات امل ّتحدة الأمريكية،
ومع ذلك تقدم نف�سها على �أنها مفكّرة ليربالية ،وم�سلمة ورعة بالقدر نف�سه» ()6
ّ
ّ

2 .2الفتاة ذات الو�شاح النارجني:
�إ ّنها روايتها الوحيدة ،ت�ستقي ما ّدتها ال�رسدية من خمزون ذاكرتها ،و� ّأيام طفولتها يف
دم�شق ،ال تختلف مهجة قحف عن معظم املهاجرين «الذين ي�سعون �إىل �إعادة خلق ب�شكل
برو�ستي (ن�سبة �إىل مار�سيل برو�ست) وبكثري من احلنني /النو�ستاجليا واالنعكا�س ما خلّفوه
من ذكريات ثقافية حول املكان ومن خ�صو�صيات حميمة « ()7
لذا حتمل البطلة خ�رضاء �شامي كثرياً من �شخ�صية الروائية وجتاربها و �آرائها يف
احلياة ،فقد ق ّدمتها للقارئ على �أ ّنها فتاة م�سلمة مغرتبة قدمت من ال�شام �إىل �أمريكا حيث
وعن�رصي ب�شكل فظيع ،وتكرب هذه
تعي�ش مع �أ�رستها الورعة واملتما�سكة داخل جمتمع معاد
ّ
لتتعرف على �أ�صلها ،ومن�شئها
فتقرر البطلة �أن تعود �إىل وطنها ال ّأم
ّ
العداوة مع كرب خ�رضا ّ
(حج بيت اهلل،
متر بجملة من التجارب ال�سعيدة وامل�ؤملة ّ
وتعيد اكت�شاف ذاتها ،وهناك ّ
تقرر على �إثرها ارتداء احلجاب قبيل عودتها �إل
التعر�ض
للتحر�ش ،زواجهاّ ،
ثم طالقهاّ ).. ،
ّ
ّ
الواليات املتحدة الأمريكية حيث ت�ضع امل�ؤلّفة �أمامها جملة من التح ّديات اجلديدة لك ّنها
تتجاوزها جميعا ،وتنتهي الرواية وهي ال تزال حتتفظ بو�شاحها النارجني فوق ر�أ�سها.
كتبت مهجة قحف روايتها “الفتاة ذات الو�شاح النارجني” يف بيئة م�شحونة بالإ�سالم
فوبيا ،وحاولت �أن تخ ّفف من هذا ال�شعور انطالقا من قناعتها ب� ّأن النا�س �أعداء ما جهلوا،
لذا راحت تب�سط معارفها حول الإ�سالم “احلقيقي” كما تفهمه �أمام القارئ الغربي بلهجة
واثقة حينا وتربيرية حينا �آخر ،ف�إذا كان بع�ض الك ّتاب الأجنلوفونيني يركّ زون على اجلانب
تربر
امل�رشق للحياة الإ�سالمية ،ف� ّإن مهجة قحف تعر�ض الوجه الثاين للق�ضية ،وحتاول �أن ّ
ذلك للقارئ الغربي ،فمثال ب�سبب الأحكام امل�سبقة عن ا�ضطهاد املر�أة يف البالد الإ�سالمية،
هذه الفكرة التي باتت �شبه يقينية يف �أذهان الغربيني ،ف� ّإن قحف ال تنكر الفكرة جملة،
لك ّنها تر ّدها �إىل جهل النا�س بال ّدين �أو �سوء ا�ستغاللهم له ،وتعطي بدائل عن ذلك ،ومما
يح�رض للذهن فكرة اخللع الذي طالبت به خ�رضا �أمام زوجها جمعة ،فرغم � ّأن املطلب بدا
توجه ر�سالة
ّ
مت�رسعا ومقحما على �أحداث الرواية ومنطقها العام� ،إال �أ ّننا نح�س � ّأن الروائية ّ
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حق فكّ الع�صمة
يقيد املر�أة ،وها هو يعطيها ّ
م�ش ّفرة للقارئ الغربي ،تعلن فيها � ّأن الإ�سالم ال ّ
الزوجية �إن مل ت�ستطع موا�صلة حياتها مع زوجها.
ّ

3 .3ا�سرتاتيجيات حت ّدي اخلطاب املهيمن:

مما ذهبت �إليه ،فهي � ّأوال «تتف ّهم» و»تدرك»
تق ّدم مي�س ك�سوف القطمي طرحا قريبا ّ
اجلو العدائي الذي تكتب فيه قحف� ،إ ّنها تعي � ّأن قحف تكتب خطابا م�ضاد ا �(coun
طبيعة ّ
ويروج له
) ter discourseللخطاب املهيمن ) (Hegemonic discourseالذي ي�صنعه ّ
ي�صعب
مما
ّ
الإعالم الغربي والذي يقوم على تقدمي �صورة كريهة عن العرب وامل�سلمني ّ
وبخا�صة � ّأن رموزهم الإ�سالمية
اندماج اجلالية امل�سلمة يف جمتمعاتهم الغربية اجلديدة
ّ
حمل دالالت
تعر�ضت لت�شويه جديد ،و وي�أتي “احلجاب” على ر�أ�س تلك القائمة ،الذي ّ
قد ّ
ت�صور الر�أي العام الغربي باال�ضطهاد “تدرك قحف
�سلبية وازدرائية متع ّددة ،بل ارتبط يف ّ
كيف يعمل اخلطاب املهيمن على جعل النا�س جاهلني بالوقائع ،ومن�شغلني بق�ضايا تافهة،
ُوظّ ف “احلجاب” و�سيلة ل�رصف انتباه النا�س عن االنتهاكات احلقيقية التي متار�سها القوى
االمربيالية املهيمنة ( )...تلفت قحف انتباهنا �إىل � ّأن العهد الإمربيايل املعا�رص يفربك
ال�صور كي تخدم م�صالح ال�سلطة ،ويف حاالت كثرية ،ال يواجه العرب بالالمباالة فح�سب،
بل ي�صورون –ب�شكل منطي -يف �صورة الإرهابيني واملتطرفني ولي�س ال�ضحايا» ()8
ّ
ّ
ولذلك تت�ساءل على ل�سان �إحدى �شخ�صيات الرواية «متى كانت الروح يف �سالم؟
هناك قتال يف ال�صحراء الغربية ،والأفغان ميل�ؤون املالجئ يف �إيران وباك�ستان،
مطاردون يف جمتمعهم الذي ت�سوده البوذية ،واحلياة يف لبنان جحيم
وم�سلمو )(Patani
َ
أدق
مهما من «الأخبار» يف �أمريكا ،يف حني تروي � ّ
املوت ،ال �أحد من ه�ؤالء ي�شكّل جزءا ّ
الرجال الأمريكان الذين وقعوا رهائن ،وتروي دموع و�آمال � ّأمهاتهم
تفا�صيل حياة ّ
و�آبائهم و�أجدادهم» ()9
وهذا يعني � ّأن احلكومة و�ص ّناع القرار الأمريكي يتجاهلون م�آ�سي العرب التي
ي�شكّلون –ب�شكل �أو ب�آخر -طرفا فيها ،ويختلقون م�شكالت وهمية كاحلجاب والإ�سالم
أدبياته
يروج لها اخلطاب الغربي /الأمريكي حتديدا يف � ّ
فوبيا ،وغريها من الق�ضايا التي ّ
�سببوا
�سيئون لأ ّنهم ّ
املتنوعة ،و�أقلّها � ّأن العرب «هم «�شيوخ» البرتولُ ،يفرت�ض �أ ّنهم ّ
ّ
لأمريكا �أزمة الطاقة» ()10

�ست ا�سرتاتيجيات –وقد ذكرنا بع�ضا
ترى مي�س ك�سوف القطمي �أ ّن قحف وظّ فت ّ
منها كما �سرنى -لتح ّدي اخلطاب الغربي املهيمن ،ورتّبتها الناقدة كما ي�أتي:


«تفكيك اخلطاب ال�سائد .Rupturing the dominant narrative
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الربط .Juxtaposition
توظيف متثيالت �إيجابية .The use of positive representatives
نزع الولعDE- Fetishization or De Reification .
�إنطاق ال�شاهد Bearing Witness
�إعادة �رسد التاريخ )Retelling The history (11

 .أتفكيك اخلطاب ال�سائد :وذلك بو�ضع مقوالته على حمكّ التجربة والوقائع ،فقد
ومتطرفون و�إرهابيون ،ولكن قحف تعطي �أمثلة
روج ذلك اخلطاب ب� ّأن امل�سلمني عنيفون
ّ
ّ
وتطرف و�إرهاب املعادين للم�سلمني ) (Anti Muslimsوال �أدلّ على ذلك
واقعية عن عنف
ّ
من ذكرها � ّأن مركز الدعوة الإ�سالمي ) (Dawah Centerكان عر�ضة للتخريب من املعادين
للم�سلمني� ،إذ هوجم املركز حني كانت الن�ساء ي�صلّني فيه ،وقد عرثن الحقا على بي�ض فا�سد
وطماطم مرمية عند املدخل و�أوراق التواليت يف ك ّل مكان ،كما لطّ خت النوافذ بعبارات
املتطرفني غري امل�سلمني جتاه
بذيئة ،وقد �سبق �أن ذكرنا �أمثلة �أخرى من الرواية عن عنف
ّ
وتعر�ض البطلة للعن�رصية)... ،
اجلالية الإ�سالمية (كاغت�صاب �صديقة خ�رضاّ ،
ي�صور املر�أة امل�سلمة يف �صورة اجلاهلة،
و�إذا كان اخلطاب الغربي املهيمن اعتاد �أن ّ
ن�سوية كثرية تفكّك هذا
وال�ضحية املغلوبة عن �أمرها ،ف� ّإن قحف تق ّدم بدائل
واملتخلّفة،
ّ
ّ
اخلطاب ،ومنها:
الطب كي
� ّأم خ�رضا :التي كانت ت�أمل بعد ح�صولها على البكالوريا �أن تدخل ق�سم
ّ
ت�ضحي بحلمها من �أجل �أن
ت�صبح طبيبة ،وتفتح عيادة للفقراء ،لك ّنها اختارت طوعا �أن
ّ
تتفرغ لرتبية �أبنائها.
ّ
وتتزوج جرك�سيا ،وهي على اقتناع ب�أ ّنها مل تخالف
ج ّدة خ�رضا :تتح ّدى والديها،
ّ
�أوامر اهلل ،تقول» :ما اجلرم يف ذلك؟ هل خالفت �أمر اهلل ور�سوله؟ ال مل �أفعل !! �إ ّنهما (تق�صد
فتقبلوه؟ وهل
والديها) من على �ضالل� ،أمل يقل الر�سول �إذا وجدمت من تر�ضون دينه وخلقهّ ،
قال� :إال �إذا كان جر�سيا؟ هل قال النبي �أنه يجب �أن يكون من �أهلكم؟ » ()12
ّ
ّ
ال�سيارات ،وهي � ّأم وزوجة ،و� ّأول امر�أة
حنيفة� :سائقة حمرتفة ت�شارك يف م�سابقات ّ
تتورع قحف ح ّتى
م�سلمة يف �أنديانبولي�س ) (Indianpolisت�صبح �سائقة حمرتفة .ومل ّ
ن�سوية «مرفو�ضة» يف العرف الإ�سالمي ،ولك ّنها ت�سهم يف تفكيك ال�صورة
عن ذكر مناذج
ّ
ر�سخها اخلطاب ال�سائد ،ومن تلك ال ّنماذج نذكر:
ّ
النمطية التي ّ
بيت�سي ) :(Bitsyم�سلمة �إيرانية علمانية ،غيرّ ت ا�سمها من فاطمة الزهراء �إىل بيت�سي
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ح ّتى ت�ستطيع �أن تت�أقلم ب�سهولة �أكرب مع متطلّبات املجتمع الأمريكي وثقافته.
عفاف :فتاة خليجية تقابلها خ�رضا يف �أثناء زيارتها للم�رشق ،وهي واحدة من �آالف
لهن.
ثم نزعنه عند � ّأول فر�صة �أتيحت ّ
الفتيات امل�سلمات الالتي �أجربن على ارتداء احلجاب ّ
.بالربط :وذلك حني ت�ضع املواقف العدائية للطرفني (امل�سلمني ،وغري امل�سلمني)
وجها لوجه ،فحني اختطف بع�ض الإيرانيني رهائن �أمريكان �أعقبت ذلك بذكر اعتداء بع�ض
املتطرفني الأمريكان على اجلالية امل�سلمة.
.تتوظيف متثيالت �إيجابية :يف �إطار نق�ضها للخطاب ال�سائد عن امل�سلمني
«الإرهابيني» و»الربابرة» تق ّدم قحف �صورا �إيجابية بديلة عن العرب وامل�سلمني ،وت�سلّط
ال�ضوء على دورهم ال�سابق يف تق ّدم احل�ضارة الإ�سالمية ،فها هو �أبو خ�رضا «يح ّدث �أبناءه
عن االخرتاعات واملكت�شفات التي حققها العلماء امل�سلمون ،فيحيلهم �إىل ابن �سينا الذي
�أ�سهم يف تق ّدم الب�رصيات يف القرن احلادي ع�رش» ( )13واملعلومة طبعا لي�ست لل�صغار
بل هي للقارئ الغربي علّه يغيرّ ر�أيه عن العرب بعيدا عن ال�صورة النمطية التي ق ّدمها له
الإعالم الغربي منذ عقود �أو قرون.
ويف �سياق �آخر ها هي تتح ّدث عن خطف طلبة �إيرانيني جمموعة من الرهائن
«تربر» �صنيعهم « :تركوا الن�ساء يذهنب لأ ّنهم يعلمون � ّأن الن�ساء ال
الأمريكيني ،فتحاول �أن ّ
يتحكّمن يف �إدارة �أمريكا ،وتركوا الرجال ال�سود يذهبون لأ ّنهم يعلمون � ّأن ال�سود م�ضطهدون
مثل �سكّان العامل الثالث من قبل الأمريكان ( )...ك ّل واحد يف مركز الدعوة يدرك � ّأن خطف
الرهائن يف الظروف العادية عمل �شائن ،لك ّنهم يتف ّهمون مل فعل الطلبة الإيرانيون ذلك،
و�شجع اخلمر
لقد عانى الإيرانيون من حكم ال�شاه الذي اعتقل
املحتجني ،وع ّذب ال�سجناءّ ،
ّ
والف�ساد ،و�سعى �إىل حمو الهوية الإ�سالمية يف هذا البلد }تق�صد �إيران{« ()14
.ثنزع الولع :ترى مي�س القطمي � ّأن قحف �أحلّت يف روايتها على فكرة � ّأن «الن�ساء
املتحجبات قد اُ�ضطُ هدن و�أُخر�سن �سواء من الرجال العرب امل�سلمني �أم من
امل�سلمات
ّ
بع�ض ال ّن�سويات الغربيات ) (Western feministsالالئي مل ي�ستطعن �أن يرين �أبعد من
الن�سويات
املحجبات) من النظام البطريركي �إىل بع�ض
ا�ضطهادهن (الن�ساء
احلجاب .امت ّد
ّ
ّ
ّ
()15
تعجب زميالت خ�رضا
الالئي تب ّنني اخلطاب املهيمن» ففي الف�صل الرابع من الرواية ّ
الأمريكيات منها حني ت ّدعي �أ ّنها تنا�ضل من �أجل املر�أة املعا�رصة التي ميتهن ج�سدها
بربك جمال�س احلرمي
ي�سمى جتارة الرقيق البي�ض « �س�ألتني م�زس بايل� :أال تذكرين ّ
�ضمن ما ّ
يف جمتمعاتكم؟ ف�س�ألت بده�شة :ال ..حري ..م؟ فنظرت بازدراء :هكذا تخربنا الليايل العربية،
وخمارك دليل على ذلك)16( » ..
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.ج�إنطاق ال�شاهد :ق ّدمت الروائية �شواهد واقعية حول ا�ضطهاد املر�أة امل�سلمة ب�سبب
حجابها ،ومقاومتها لهذا اال�ضطهاد وثمن تلك املقاومة ،وقد ذكرنا بع�ضا منها يف
ال�صفحات ال�سابقة ،وميكن �أن ن�ضيف موقف خ�رضا مع �صديقتها يف الغرفة اجلامعية التي
املتع�صبني� ،ألي�س ذلك؟
كانت تفزع حني تراها ترتدي خمارها ،فت�س�ألها� :أنت واحدة من
ّ
حت�س بالإهانة لأ ّنها اعتادت على هذا ال�س�ؤال ،و لأ ّنها �شعرت بنربة براءة
و ال تكاد خ�رضا ّ
وجهل يف �س�ؤال �صديقتها !!!
.ح�إعادة �رسد التاريخ :تعيد قحف قراءة تاريخ بع�ض الأحداث املعا�رصة بعيدا عن
ت�سميهم الناقدة ما بعد الكولونيالية
�صياغة اخلطاب الغربي املهيمن بل من منظور من ّ
غاياتري �سبيفاك «التابعني» ) (Subalternsوهم العوام �أو ال ّنا�س العاديون الذين �صنعوا
تاريخ بالدهم لكن مل ي�ستطيعوا �أن ي�سهموا يف كتابته ،ومن ه�ؤالء ج ّدة خ�رضا التي التقتها
ق�صة �أخرى مل يذكرها التاريخ الر�سمي عن �أحداث  1980وبال�ضبط
يف دم�شق ،وروت لها ّ
حني منعت احلكومة ال�سورية املواطنات من ارتداء احلجاب وه ّددتهن بالعقاب �إن خالفن
ال�سيد وجدي �أ�سهم ب�صفته �إ�سالميا يف
ال�سيد مازن كيف � ّأن �أباها ّ
الأوامر ،و�رشح لها خالها ّ
«ت�سيي�س احلجاب» وهذا ما مل ت�سكت حياله احلكومة ال�سورية.. ،
ورغم �أ ّنني �أ ّتفق مع الناقدة مي�س القطبي يف معظم ما ذهبت �إليه لكن بدا يل الت�صنيفات
�أو ما ت�سميه «ا�سرتاتيجيات املقاومة /التح ّدي» �شكلية ومت�شابهة ويغني بع�ضها عن بع�ض،
وميكن �أن ن�ضيف �إليها  3-ا�سرتاتيجية �أخرى :وهي كالآتي:
 النقد الذاتي :حيث حتاول �أن تق ّدم ب�أكرب قدر من املو�ضوعية �سلبيات اجلالية
املتطرف الذي يق ّدمه اخلطاب الغربي املهيمن ،والطرح املثايل
امل�سلمة بعيدا عن الطرح
ّ
تروج له بع�ض الأدبيات العربية الأجنلوفونية ،فهي حت ّذر زمالءها من الك ّتاب العرب
الذي ّ
يكن للغرب مناذجه النمطية ع ّنا فال
الأمريكان «من �أن يكونوا ك ّتاب �صدى ور ّد فعل ،ف�إن ْ
يعني � ّأن اخلوف مما �سيظ ّنه الغرب ع ّنا يح ّدد ك ّل �شيء نكتبه ،فهذا تعطيل للذات (self-
)� cripplingإ ّنه ر ّد فعل عن ر ّد فعل» ( ، )17ومن تلك املظاهر ال�سلبية التي تطرحها نذكر:
النفاق /االزدواجية :تدين الكاتبة ممار�سات بع�ض امل�سلمني الدينية التي ت ّت�سم
مما يعطي انطباعا و�إدراكا �سلبيني
بالنفاق واالزدواجية من باب «يقولون ما ال يفعلون» ّ
عن الإ�سالم لدى الآخر غري امل�سلم الذي ال يدرك بعد الفروق بني تعاليم الإ�سالم وما يفعله
بع�ضهم با�سم الإ�سالم ،ومن مظاهر النفاق نذكر � ّأن مركز الدعوة الذي تنخرط فيه عائلة
ال�شامي كلّها �أكّ د مرارا على � ّأن ال عن�رصية يف الإ�سالم ،وال ف�ضل لعربي على عجمي �إال
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يتزوج فتاة م�سلمة ،متعلّمة وجميلة ،ولك ّنها �سوداء،
بالتقوى ولكن حني �أراد �أخو خ�رضا �أن ّ
رف�ض �أهله املو�ضوع جملة وتف�صيال.
تنميط الآخر :تفاجئنا قحف ب� ّأن العرب وامل�سلمني لي�سوا �ضحايا التنميط فقط بل
ينمطون الآخر ،وذلك من خالل التعميم واملبالغة والأحكام امل�سبقة ،فمعظم
هم �أي�ضا ّ
ويدخنون ،وي�رشبون،
ال�شخ�صيات امل�سلمة يف الرواية ت ّتفق على � ّأن «الأمريكان يلعنون،
ّ
الرذيلة ،عائالتهم مفكّكة ،ولديهم حاالت
( )...والأمريكان يواعدون ،ويزنون ،وميار�سون ّ
العم عبد اهلل والعمة فاطمة ..يعتقد
طالق كثرية ،الأمريكان لي�سوا كرماء وم�ضيافني ،مثل ّ
()18
أهم من � ّأي �شيء ويف �سياق �آخر ترى
أهم من العائلة ،و� ّأن املال � ّ
الأمريكان � ّأن الفرد � ّ
تتحرج من ا�ستعمال
ال�سيدة ابتهاجّ � -أم خ�رضا – � ّأن «كلّ» الأمريكان ال يعنون بالطهارة لذا ّ
حاجياتهم« ،فما �إذا كان ال�شخ�ص الذي ا�ستعمل املغ�سل قبلك لديه كلب؟ ال ميكن �أن تفهم
يهتم الأمريكان
�أبدا الأمريكان !! البول ،والقيء ،ولعاب الكلب ،والبرية كلّها جنا�سات ،ال ّ
مطلقا بالنجا�سات)19( » ...
ا�ضطهاد املر�أة :تف�ضح الروائية ممار�سات الرجال امل�سلمني �ض ّد املر�أة امل�سلمة با�سم
الدراجة
الدين تارة والعرف تارة �أخرى ،فمثال ت�ص َدم خ�رضا بزوجها مينعها من ركوب ّ
بحجة �أ ّنه �سلوك م�ضا ّد للإ�سالم ،كما يعار�ض خروجها يف املظاهرات وممار�ستها
ّ
يتذمر جمعة (زوجها) مت�سائال :هل يجب
للتظاهر،
فيها
تخرج
ة
مر
ل
«ك
خريية
ن�شاطات
ّ
ّ
ّ
�أن تكوين �أنت؟ دعي �شخ�صا �آخر يتظاهر ،لي�س هناك نق�ص يف النا�س !! هل يجب �أن تكون
زوجتي؟؟ » ()20
الرتكيز على طقو�س الدين �أكرث من روحانياته :تنتقد الروائية من خالل بطلتها
تركيز ال�شخ�صيات امل�سلمة على اجلانب الطقو�سي للدين �أكرث من روحانياته� ،إذ جندها
تركّ ز على حركات اليدين يف �أثناء ال�صالة �أكرث من اخل�شوع ،و�شكل احلجاب ،ولون اخلمار
�أكرث من قيمة العفة ،وغريها « ُق ِّدمت عائلة خ�رضا وجمتمعها ب�صفتهم �أ�سياد الرقابة
الذاتية ) (Masters of self- censorshipمتجاهلني حقيقة كونهم �أنا�سا عاديني ال
للتدين والف�ضيلة” ( )21وبعبارة �أخرى ،جندها ت�ضغط على
يتوجب عليهم �أن يكونوا مناذج ّ
ّ
مما �أوقعها يف ازدواجية
نف�سها كي تكون مناذج لل�شخ�صية امل�سلمة التقية �أمام الآخرين ّ
أحادية النظرة ال ترى الأ�شياء �إال بلون الأبي�ض �أو الأ�سود!!
وتناق�ض و� ّ
كان النقد الذاتي الذي ق ّدمته قحف ا�سرتاتيجية تتح ّدى بها اخلطاب املهيمن والأدبيات
الأجنلوفونية ال�سائدة التي ق ّدمت �صورا �أحادية لل�شخ�صية امل�سلمة �سوداء قامتة لدى طرف،
وبي�ضاء نا�صعة لدى طرف �آخر ،كما كانت هذه اال�سرتاتيجية من جهة �أخرى نقطة انطالق
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للهوية امل�سلمة ،وملراجعة مقوالت
�أمام البطلة خ�رضا ال�شامي لتبحث عن معنى جديد
ّ
الإ�سالم ،الأمركة ،العروبة..
كانت �إ�شكالية خ�رضا الأ�سا�سية هي كيف تكون �أمريكية وم�سلمة يف الوقت نف�سه،
ف�أمريكا ترف�ض كونها م�سلمة ونا�صبتها العداء ،وقد ق ّدمنا �شواهد عن ذلك العداء يف
التدين الذي تعلّمته يف عائلتها
ال�صفحات ال�سابقة ،ومن جهة �أخرى هي غري قنوعة ب�شكل ّ
ال�ضيق للممار�سات الإ�سالمية �إىل �أن تخ�رس ذاتها ،وذلك ب�سبب
وجمتمعها «فقد قادها فهمها ّ
اعتقادها اخلاطئ � ّأن الإ�سالم ال يق ّدر الذات لكن يق ّدر الف�ضيلة اجلماعية» ( )22فقامت برحلة
هوية جديدة جتمع بني طريف املعادلة ال�صعبة (م�سلمة� ،أمريكية)  .حماولة �أن
بحثا عن ّ
جتيب عن �س�ؤال الرواية الأ�سا�س :ما مدى اندماج امل�سلمني وهم قلّة يف املجتمع الأمريكي؟
هويتهم امل�سلمة دون �أن يحول ذلك �أمام
بعبارة �أخرى� :إىل � ّأي مدى ي�ستطيعون احلفاظ على ّ
اندماجهم الكامل يف املجتمع اجلديد؟
وتعرفها على �شاعر ال جنزم �إذا
يتج ّدد �إميان خ�رضا ال�شامي يف �أثناء زيارتها دم�شقّ ،
كان �شخ�صا حقيقيا �أو خياليا ،فتعود �إىل �صالتها بعد �أن هجرتها لأ ّنها تدرك �أ ّنها كانت
وحب اهلل ،بل �إ ّنها ر�أت يف
حب نف�سها ،وحب الآخرينّ ،
احلبّ ،
ت�ؤ ّديها كواجب فقط ،وتتعلّم ّ
متدينة بعيدا عن
احلاخام اليهودي منوذجا للج ّد املثايل الذي مت ّنته ،بل تعلّمت كيف تكون ّ
تربت فيها..
ال�شكليات والطقو�س والتناق�ضات التي ّ
مت�سكت
وقد عادت خ�رضا �إىل �أمريكا وهي �أكرث �إميانا
ّ
بهويتها امل�سلمة حني ّ
ومت�سكت
خا�صة �سنذكرها الحقا،
باحلجاب عنوانا لها ،و�إن نزعته يف ظروف لقناعة
ّ
ّ
بهويتها الأمريكية فما �إن وطئت قدمها �أر�ض �أمريكا ح ّتى �صاحت «مرحبا �أمريكا،
�أكرث ّ
�أر�ض الوطن» ()23
وقد �أ�صبحت خ�رضا �أكرث مت ّثال لفكرة ال�سيد وجدي �إمام مركز الدعوة حول عالقة
�أمريكا بالإ�سالم و امل�سلمني ،فهو يقول يف �أحد خطبه « :فمن نواحي كثرية ،تبدو �أمريكا
إ�سالمية من بلدان العامل الإ�سالمي ،فلم ي�ستفحل فيها الف�ساد ،وت�ستطيع �أن تدخل
�أكرث �
ّ
مكتب القا�ضي دون حاجة �إىل �أن تر�شو ال�سكرتري من �أجل �أن تق�ضي م�صلحة ب�سيطة و
مهمة ،و ال تعتقدوا �أ ّننا �سنتو ّقف عن االحتجاج �ض ّد �سيا�سات �أمريكا اخلارجية امل�شينة
ّ
حق العامل الإ�سالمي ،ولكن دعنا نواجه الأمر هنا ،يف داخل �أمريكا ،هناك كثري
والظاملة يف ّ
حرية ممار�سة ال ّدين ،وهذه مزايا
حرية العملّ ،
من املزايا :القانون والنظام ،الدميقراطيةّ ،
إ�سالمية ،ف�أمريكا هي �إ�سالم بال م�سلمني ،وبلداننا الأ�صلية امل�سلمة املري�ضة واملتع ّفنة هي
�
ّ
بلد م�سلمني بال �إ�سالم)24( » ..
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وي�ستح�رض الذهن طبعا جواب ال�شيخ حممد عبده عن �س�ؤال تالمذته عن ر�أيه بني
«هنا» و»هناك» ،ف�أجاب «هنا /م�سلمون بال �إ�سالم ،و»هناك» �إ�سالم بال م�سلمني» ..


احلجاب عنوان اال�ضطهاد �أم عنوان الهو ّية:

مي ّثل «احلجاب» مو�ضوعا مركزيا يف رواية «الفتاة ذات الو�شاح ال ّنارجني» بح�ضوره
اللفظي والداليل على امتداد املنت الروائي بدءا من العنوان « ..ذات الو�شاح ال ّنارجني» ملا
يحمله من دالالت ورموز و�أفكار حتاول الكاتبة �أن تعبرّ من خاللها على �أطروحاتها وموقفها
«الهوية العربية /امل�سلمة -الأمريكية»
والهوية الدينية /الوطنية ،ونعني
من احلجاب
ّ
ّ

احلجاب ..يف مرآة اآلخر:
�سلبية وت�أويالت ازدرائية
حمله دالالت ّ
طرحت الكاتبة مفهوم الغرب عن احلجاب� ،إذ ّ
للرجعية،
حتطّ من قدر املر�أة امل�سلمة ،وتر ّدها قرونا �إىل الوراء ،ف�صار احلجاب معادال
ّ
وا�ضطهاد املر�أة وكبتها ،و�سجنها ،ويف هذا ال�سياق� ،سن�ست�شهد مبوقف ترويه الكاتبة �آمال
م�صورا يف ) (New York Timesيف  31دي�سمرب
عبد الرازق تقول» ال �أن�سى �أبدا مقاال
ّ
حمجبة �إىل جانب �صور برجي املركز
 2001بعنوان «وجه الإ�سالم» يظهر �صورة امر�أة ّ
التجاري العاملي املنهارين ،يربط املقال ا�ضطهاد الن�ساء العربيات امل�سلمات بالعنف
متفجرة للمر�أة الأفغانية املربقعة منذ
الإرهابي ،يف الواقع كانت هناك تغطية �إعالمية
ّ
احلرب على الإرهاب التي عقبت �أحداث � 11سبتمرب )25( »2001
للتدخل يف �ش�ؤون
يتحجج الغرب باحلجاب بو�صفه عنوانا ال�ضطهاد املر�أة امل�سلمة
ّ
ّ
ال�رشقي امل�سلم وجربوته...
الرجل
بالد ال�رشق مبظهر منقذ املر�أة ال�رشقية من طغيان ّ
ّ
م�ستمرة ونزع حجابها �أكرث من
لتحر�شات
وانطالقا من هذا
ّ
ّ
تعر�ضت خ�رضا ّ
الت�صور ّ
هوية �إ�شكاليتها الأ�سا�سية -كما ذكرنا �سابقا -هي :كيف
مرة ،وهذا ما �أثار بداخلها �أزمة ّ
ّ
تكون م�سلمة و�أمريكية يف الوقت نف�سه؟ �« .إ ّنها �أزمة� ،أزمة جيل ب�أكمله ،كيف تكون م�سلمة
عامل كثقافة ال ب ّد �أن
يعمق هذا الإ�شكال هو � ّأن «ال ّدين» ُي َ
و�أمريكية يف الوقت نف�سه؟  ،وما ّ
ُتركَ ن جانبا لأ ّنها ال تتوافق مع كونك �أمريكيا ،فهذه التوليفة بني كونك م�سلما و�أمريكيا يف
�آن واحد غري مفهومة لدى كثريين)26( » ..
مت�س الأزمة الن�ساء فقط بل ح ّتى الرجال امل�سلمني الأمريكان ،فها هو عبد الهادي
ومل ّ
يخطب يف عرب �أمريكا بعد �أحداث  9 /11قائال:
عربيا ،جتاوزه �إن قدرت ،ذب يف هذه البوتقة الكبرية،
« جت ّنب قدر ما ا�ستطعت كونك ّ
بالتنوع والتع ّدد الثقايف ،هذا لي�س الوقت املنا�سب ،من الأف�ضل �أن تنقذ حياتك،
ال تناد
ّ
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أجنبي ،ولكن ماذا �إذا مل يكن هناك وقت للعودة؟ !
والأف�ضل لك �أكرث �أن تعود �إىل وطنك � ّأيها ال ّ
أمريكيا
�شخ�صية منف�صمة؟ !  ،م�ش ّتت؟ ! ل�ست �
ماذا �إذا كان هذا هو وطنك؟ ! �أوالء مزدوج؟ !
ّ
ّ
حقيقيا؟ ! ولكن من هم «الأمريكان احلقيقيون» الذي ال يزالون حولنا؟ وكم عددهم؟ ()27
تهن،
لهوي ّ
ويزداد الأمر تعقيدا مع ن�ساء �أمريكا امل�سلمات الالتي اخرتن احلجاب عنوانا ّ
أمرين من رف�ض �أمريكا لها ،فقامت برحلة �إىل ال�رشق-
وخ�رضا واحدة
ّ
منهن ،عانت ال ّ
هويتها ،و�أعادت فيه نظرها للحجاب� ،إذ �أ�صبحت
كما ذكرنا� -أعادت فيها ا�ستك�شاف ّ
حترر املر�أة ولي�س ا�ضطهادها ،فاحلجاب» ال يقف مبن�أى عن ممار�سات
جتده دليل ّ
املادية
والتحرر من
املر�أة امل�سلمة ،لك ّنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالب�ساطة ،والطّ هارة،
ّ
ّ
( ، )...فحني ترتدي ال ّن�ساء اخلمار فلن يبقني حتت رحمة املظاهر ،وال �ضحايا الت�شي�ؤ،
أج�سادهن،
اال�ستهالكية و�سلطة املو�ضة على �
يحرران املر�أة من
فال ّز ّي ال
ّ
ّ
إ�سالمي واخلمار ّ
ّ
ومتثيلهن يف املجتمع» ()28
ّ
تلخ�صت يف �صورة
عادت خ�رضا �إىل امريكا بر�ؤية جديدة للحجاب –واخلمار حتديداّ -
الغالف التي اختارتها الكاتبة لبطلتها ،وهذه ن�سخة منها:
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اختارت الكاتبة بطلة �شابة جميلة مل ترتد احلجاب لتخفي قبحا �أو ت�سرت عيبا،
ونالحظ عينيها اخل�رضاوين اللتني ترتبطان باجلمال الغربي� ،أي � ّأن احلجاب لي�س حكرا
على امل�سلمة ال�رشقية ذات العينني ال�سوداوين والب�رشة ال�سمراء ،كما يلفت انتباهنا لون
حيوي ،مليء باحلياة والطاقة،
ثبتته يف عنوان روايتها ،وهو لون
ّ
اخلمار الربتقايل ،والذي ّ
أنثوية عطرة ،وهنا تخالف قحف �صورة احلجاب الذي
مرتبط بال�شباب واجلمال ،وذو نكهة � ّ
الرمزية كاحلزن،
أدبيات الغربية التي عادة ما تربطه بال�سواد وك ّل متعلّقاته
ّ
تروج له ال ّ
ّ
مما
والك�آبة والقتامة ،وال�شيخوخة ،والب�ؤ�س ..كما نالحظ �رسوال اجلينز الذي ترتديه الفتاة ّ
غربي بامتياز ،تظهر ال�صورة
زي
ي�شي باهتمامها باملو�ضة املعا�رصة
وبخا�صة � ّأن اجلينز ّ
ّ
ّ
نفوت تلك النظرة
�أي�ضا حر�ص الفتاة على �أناقتها من خالل طاقم الأ�ساور الذي ترتديه ،وال ّ
القراء بعيدا عن �صورة املر�أة املحت�شمة التي تلت�صق
اجلريئة واملبا�رشة التي ّ
تتوجه بها �إىل ّ
املحجبة التي
نظراتها بالأر�ض ،ويف هذا امل�ستوى تتح ّدى الكاتبة �صورة املر�أة امل�سلمة
ّ
لفية...
ال�س ّ
كر�ستها الر�ؤية ال�رشقية ّ
ّ

 -4اخلامتة:
ن�سوية
كان هاج�س هذه الدرا�سة ال ّأول هو الإجابة عن �س�ؤال �ضمني هو :هل هناك
ّ
عربيا له
ن�سويا
عربية �أ�صيلة وم�ستقلّة؟ ميكن الإجابة ولو بحذر بنعم ،فقد مل�سنا طرحا
ّ
ّ
ّ
أ�رصت الكتابات الن�سوية العربية على
�أجندته
اخلا�صة قوامها ق�ضايا املر�أة العربية التي � ّ
ّ
�أ ّنها تختلف على �أجندة الن�سوية الغربية ،كما كان للخطاب الن�سوي الأمريكي العربي
اخلا�صة وهي الثقافة الإ�سالمية ،وهذا ما يناق�ض �أطروحات اخلطاب الغربي
مرجعيته
ّ
العربية
أ�رصت الن�سوية
ّ
(الذكوري والن�سوي) التي ربطت ا�ضطهاد املر�أة العربية بالإ�سالم ،و� ّ
على � ّأن الإ�سالم هو من حفظ حقوق املر�أة وراعى م�صاحلها...
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ديناميّاته وضوابطه وجتليّاته

أ .سومر منري صاحل
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مل ّخص:
ال�شعبي �إىل
حتول فيها احلراك
�سيا�سي ٌة
ال�سورية هي �أزم ٌة
الأزمة
ّ
ّ
ّ
واجتماعي ٌة عميقةّ ،
ّ
ع�سكريةٍ بني احلكومة والقوات املتحالفة معها من جهة ،وجماعات املعار�ضة
مواجهةٍ
ّ
ي�سمى املجموعات
امل�سلّحة واملنظّ مات ال
«اجلهادية» ،من جهةٍ �أخرى ،نظراً
ّ
ّ
إرهابية و ما ّ
اجلمهورية
الطائفية ...بهذا �أ�صبحت
الع�سكري ،والتعبئة
اخلارجية ،والدعم
التدخالت
حلجم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أهليةٍ » ...تتناول هذه
ورية غارق ًة يف العنف ،و�أكرث عر�ض ًة ملخاطر
ٍ
«حرب � ّ
ال�س ّ
ّ
العربية ّ
ودينامياته الدافعة باتجّ اه «احلرب
أهلي»
ّ
الدرا�سة بالبحث والتحليل ّ
م�سببات «ال�رصاع ال ّ
�سيناريوهات مل�ستقبل هذا ال�رصاع.
أهلية» ,بالإ�ضافة ملحاولة ر�سم
ٍ
ال ّ
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Civil Conflict in the Syrian Crisis: Dynamics,
Controls and Manifestations

Abstract:
Syrian crisis is a deep political and social crisis. It is a popular
movement transformed into a military confrontation erupted between
government on the one hand, and armed opposition groups and terrorist
organizations “jihad”, on the other hand. Due to foreign interventions
and military support to different sides, the Syrian Arab Republic soaked
in violence, and there is risked of civil war. This study analyzes the causes
of the conflict, dynamics driving toward civil war and draws scenarios for
this conflict.
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مق ّدمة:
الب�رشية منذ بدء التاريخ ...ذلك لأ ّنه نتيج ًة للتفاعل
ال�رصاع ظاهر ٌة دائم ٌة يف احلياة
ّ
املكونة
االجتماعي الذي ُيف�ضي بال�رضورة �إىل اختالف الأهداف بني الأفراد والفئات
ّ
ّ
إن�سانية ,واختالف الأهداف ين�ش�أ غالب ًا من ثالثة �أبعاد :البعد
ملجتمع ما من املجتمعات ال
ّ
يتفرع منها من القيم ،ووجهات
أيدلوجي ،والبعد
االقت�صادي ،والبعد ال
ّ
ال�سيا�سي ...وما ّ
ّ
ّ
أحيان كثرية ...و ((املجتمع
مكون ًة ُبعداً واحداً يف � ٍ
النظر ،والغايات ...وقد تتداخل هذه الأبعاد ّ
ولكن املجتمعات تختلف �رصاعاتها
حلتمية ال�رصاع,
خا�ضع
ال�سوري ك�سائر املجتمعات
ّ
ٌ
ّ
ّ
نوعية قوى ال�رصاع ،ومقدار
والقيمية،
املعرفية،
بح�سب امل�ستويات
واالقت�صادية ،وبح�سب ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سوري
ال�شعب
ا�ستجابتها للمفاهيم التي و�صل التاريخ
الب�رشي �إىل بلورتها)) ( ,)1و ُي�شكّل ّ
ّ
ّ
التنوع
�سكاني ًا م�ؤلّف ًا من جمموعة من الطوائف ،واملذاهب،
موزاييك ًا
ّ
ّ
والقوميات ،ومع هذا ّ
طويل من احلكّام
تاريخ
وري بقدرته على التعاي�ش امل�سامل عرب
ٍ
الغني فقد ّ
ٍ
ال�س ّ
متيز ال�شعب ّ
ّ
والأنظمة ,ولك ّنه يواجه يف هذه الفرتة جترب ًة قا�سيةً ،تهدد وجوده وت�آلفه وتعاي�شه ،ب�سبب
ورية...
ال�س ّ
ال�رصاع الدائر على الأر�ض ّ

إشكاليّة ال ّدراسة:
ال�سورية بو�صفها �أزم ًة مركّ بةً ،تقاطعت فيها على قاعدة الرتابط
بالنظر �إىل الأزمة ّ
واالجتماعية ،و�أ�سهم يف تعميقها
واالقت�صادية
يا�سية
والت�شابك والتو�سط
ُ
ّ
ّ
ال�س ّ
امل�ستويات ّ
والدولية على خطوط ال�رصاع يف �سياق
إقليمية
ّ
تداخلُ التناق�ضات والتوازنات وامل�صالح ال ّ
ال�شعبي يف �سورية
حتول احلراك
أ�سباب خمتلفة � َ
دعمها ل ٍ
أطراف ال�رصاع ,الأمر الذي �أ ّدى �إىل ّ
ّ
أهلي» يف
�إىل املظهر
العنفي امل�سلّح ...ي�أتي هذا البحث لري�سم �صور ًة حول واقع «ال�رصاع ال ّ
ّ
�سورية وم�ستقبله...

ؤالت� ،أبرزها:
وبذلك ُيحاول البحث الإجاب َة عن ع ّدة ت�سا� ٍ
●

ال�سوري؟
●ما ت�أثري عامل الأزمة على بنية املجتمع
ّ

●

أهلي» يف �سورية و �ضوابطه؟
●ما هي
ّ
ديناميات «ال�رصاع ال ّ

●

ال�سوري؟
أهلي» يف املجتمع
ّ
●ما هي �أبرز جتلّيات «ال�رصاع ال ّ
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أهمّيّة ال ّدراسة:
أهم َّية من ثالثة
أهم َّي ًة كبري ًة ,وتنبع هذه ال ّ
أهلي» يف �سورية � ّ
تكت�سب درا�سة «ال�رصاع ال ّ
ذاتي ,فبالن�سبة �إىل االعتبار
أكادميي ،وثانيها
علمي� -
اعتباراتّ � ,أولها
عملي ،وثالثها ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
م�سببات
العلمي -ال
أكادميي ف�إ ّنه يكمن يف كون هذه ال ِّدرا�سة تتناول بالبحث وال َّتحليل ّ
ّ
ّ
ال�شاملة� ,إ�ضاف ًة �إىل حماولة ر�سم
هذا ال�رصاع
أهلية» ّ
ودينامياته الدافعة باتجّ اه «احلرب ال ّ
ّ
العملي الختيار مو�ضوع البحث,
�سيناريوهات م�ستقبل هذا ال�رصاع ,وفيما يتعلّق باالعتبار
ّ
ال�سوري ,واملجتمعات
عملية ميكن مالحظتها يف املجتمع
ف�إ َّنه وبالنظر �إىل وجود �آثار
َّ
ّ
ب�شكل مبا� ٍرش ملفهوم العي�ش امل�شرتك ,تع ّد هذه ال ّدرا�سة م�ساهم ًة
وم�سه
ٍ
ّ
العربية املجاورةّ ,
حلول لهذه الظاهرة ,كما � ّأن درا�سة
واملعنيني والباحثني عن
املهتمني
عملي ًة متوا�ضع ًة لك ّل
ٍ
ّ
ّ
ب�شكل �أو ب�آخ ٍر باهتمامات الباحث ,ولذلك ي�أمل الباحث � ْأن يق ِّدم م�ساهم ًة
هذا البحث ،ترتبط
ٍ
أهلي» يف املجتمع
علمي ًة متوا�ضع ًة ُت�ضاف �إىل ال َّ
َّ
أدبيات التي ناق�شت ظاهرة «ال�رصاع ال ّ
ال�سوري.
ّ

فرضيّة ال ّدراسة:
مو�ضوع الدرا�سة من فر�ض ّيةٍ �أ�سا�س ّيةٍ :
ينطلق الباحث يف تناوله
َ

مكونات
 بد�أ ال�رصاع يف �سورية ي�أخذ �شكل ال�رصاعات
ّ
االجتماعية املمت ّدة بني ّ
ال�سوري.
ال�شعب
ّ

حدود ال ّدراسة:
مني لل ِّدرا�سة منذ العام 2011م وح َّتى وقت
النطاق ال َّزمني للبحث :ميت ّد ال ِّنطاق ال َّز ّ
أتي اختيار الباحث للعام  2011كونه العام الذي انطلقت معه حركة
�إمتام البحث ,وي� ّ
مكاني ًا
ين للبحث :يرتكّ ز البحث
ال�شعبية داخل املجتمع
االحتجاجات
ال�سوري .النطاق املكا ّ
ّ
ّ
ّ
ب�شكل رئي�س.
ورية
اجلمهورية
على �أرا�ضي
ٍ
ال�س ّ
ّ
ّ
العربية ّ

منهجيّة ال ّدراسة:
الو�صفي يف ال ّدرا�سات التي ت�صف الو�ضع الراهن وتف�سرّ ه �أو
ي�شيع ا�ستخدام املنهج
ّ
الفر�ضيات
تهتم بتكوين
ما هو
ٌ
ّ
كائن يف �أر�ض الواقع للظاهرة ،وكذلك يف ال ّدرا�سات التي ّ
إن�سانية،
خا�صةٍ يف جمال ال ّدرا�سات ال
أهم ّيةٍ
ّ
ّ
واختبارها كما ُيع ّد هذا النوع من البحوث ذا � ّ
موقف معينّ  ،كما ُي�ستخدم
وال�سيما �أ ّنه ُي�ستخدم للك�شف عن �آراء النا�س واتجّ اهاتهم �إزاء
ٍ
ّ
معينة.
أو
�
ّق
ل
تتع
د
حم
ق�ضي
على
للوقوف
�أي�ض ًا
دةٍ
فئةٍ
بجماعةٍ
ةٍ
ّ
ّ
ّ
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مصادر البحث:
أهلي يف �سورية
امل�صادر ال ّ
أولية للبحث :هي امل�صادر التي تناولت ظاهرة ال�رصاع ال ّ
تفكيكية»( ,الدوحة:
وري مقاربة
ال�س ّ
ّ
ب�صورةٍ مبا�رشةٍ ومنها درا�سة :عقيل حمفو�ض« ,احلدث ّ
العربي لأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات�, )2012,إ�ضاف ًة �إىل درا�سة :نارميان عامر,
املركز
ّ
أهلي يف �سورية»,
,حممد
ّ
علي ّ
أهلي والنزاع ال ّ
�سامي,حممد ديبو« ,عوامل ال�سلم ال ّ
بدرخان ّ
والدميقراطية يف �سوريةّ � ... )2013,أما امل�صادر
ين
(غازي عينتاب :مركز املجتمع املد ّ
ّ
تطرقت
ّ
الثانوية للبحث فهي امل�صادر التي تناولت �أحداث ًا �أخرى ب�صورةٍ مبا�رشة ،ولك ّنها ّ
أ�سا�سية التي يتناولها البحث ،ومنها:
�إىل امل�شكلة ب�صورةٍ غري مبا�رشة تبع ًا للأحداث ال
ّ
إ�شكالية الوعي بالذات( ,بغداد :الزمان
العراقية و �
ال�شخ�صية
الهوية امللتب�سة –
عبا�س,
ّ
ّ
ّ
ّ
ثامر ّ
والهوية
للطباعة والن�رش و التوزيع ,ط� , )2012 ,1إ�سماعيل عبد الف ّتاح عبد الكايف« ,التعليم
ّ
إ�سرتاتيجية�( ,أبوظبي :مركز
يف العامل املعا�رص – مع التطبيق على م�رص»� ,سل�سة درا�سات �
ّ
إ�سرتاتيجية ,العدد  ,66ط , )2011 ,1وكال الباحثني
الإمارات للدرا�سات والبحوث ال
ّ
مما دفع الباحث �إىل اقتبا�س املفاهيم املرتبطة بتلك
الهوية
إ�شكالية
تطرق �إىل �
ٍ
ّ
ّ
ب�شكل ّ
عام ّ
ال�سوري...
إ�شكالية وتطبيقها على النموذج
ال
ّ
ّ

متغيرّ ات البحث وتعاريفه:
البحثية
بحثي ًا م�ستق ًال ترتبط به املتغيرّ ات
ورية متغيرّ اً
ّ
ّ
ال�س ّ
ُي�شكّل مفهوم الأزمة ّ
أهلي» يف �سورية متغيرّ اً تابع ًا يرتبط مبا�رش ًة
الأخرى ,بينما ُت�شكّل ظاهرة «ال�رصاع ال ّ
ورية ويتفاعل معها.
ال�س ّ
مبجريات الأزمة ّ

تعاريف البحث:
أحداث بد�أت �رشارتها يف
وري» هي � ٌ
ال�س ّ
ال�س ّ
ورية» �أو «احلراك ال�شعبي ّ
«الأزمة ّ
مدن �أخرى كريف دم�شق وحماة
تو�سعت �إىل ٍ
مدينة درعا بتاريخ 2011 /3 /15مّ ,
ثم ّ
ال�سيا�سي
احلرية والإ�صالح
الداخلية يف
ال�شعبية
وحم�ص ,اختلطت يف هذه الأزمة املطالب
ّ
ّ
ّ
ّ
إقليمية يف حماولة �إعادة
االجتماعي ,مع تناق�ضات امل�صالح
واالقت�صادي و
ّ
الدولية وال ّ
ّ
ّ
إقليمي
يل و ال
خلفية
لتتطور الحق ًا �إىل
ترتيب الن�سق الدويلّ,
التدخل الدو ّ
ّ
ٍ
�رصاع م�سل ٍّح على ّ
ّ
ّ
إرهابية (كتنظيم القاعدة
وتناق�ض م�صاحله يف �سورية� ,إ�ضاف ًة �إىل دخول املنظّ مات ال
ّ
إ�سالمية يف العراق وال�شام» «داع�ش»)...
وفرعيه يف �سورية «الن�رصة» وتنظيم «الدولة ال
ّ
ورية....
ال�س ّ
على خطّ الأزمة ّ
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أهلية بني البيئات احلا�ضنة
نتاج
أهلي» :هو ٌ
ٌ
مبا�رش للنزاعات امل�سلّحة ال ّ
«ال�رصاع ال ّ
فاقيات
لأطراف تلك النزاعات .وهي بالتعريف وفق (الربوتوكول) الثاين الإ�ضا ّ
يف �إىل ا ّت ّ
جنيف املعقودة يف � 12آب� /أغ�سط�س  1949املتعلّق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلّحة
قواته
غري
الدولية يف ما ّدته الأوىل« :النزاعات التي تدور على �إقليم دولةٍ ّ
ّ
معينة بني ّ
جماعات
ات م�سلّحةٍ من�شقّةٍ �أو
ٍ
وقو ٍ
نظاميةٍ م�سلّحةٍ �أخرى ,تمُ ار�س حتت قيادةٍ
ّ
امل�سلّحةّ ،
ات
الفعلية ,ما ميكّنها من القيام
م�س�ؤولةٍ على جز ٍء من �إقليمه ال�سيطرة
بعملي ٍ
ع�سكريةٍ
ّ
ّ
ّ
ومن�سقة(.)2
متوا�صلةٍ
ّ

ال ّدراسات ال ّسابقة:
ولكن
أهلي,
العلمية مفهوم ال�رصاع
ناق�ش عدد من الكتب و ال ّدرا�سات
ّ
ّ
االجتماعي وال ّ
ّ
االجتماعي يف �سورية» ,ولع ّل �أبرزها:
عدداً �أق ّل منها ناق�ش ظاهرة «ال�رصاع
ّ
العربي لأبحاث
تفكيكية»( ,الدوحة :املركز
ال�سوري مقاربة
 عقيل حمفو�ض»,احلدث
ّ
ّ
ّ
ودرا�سة ال�سيا�سات . )2012,تنطلق الدرا�سة من مقولة رئي�سة ب� ّأن ما يجري يف �سورية هو
«حدث» بك ّل املعاين والدالالت املحتملة �أو املمكنة ملفهوم احلدث ,وتعالج هذه الدرا�سة
الفرعية املرتبطة مبفهوم احلدث.
املفاهيم
ّ
 Barbara F. Walter ,»The Four Things We Know About How Civil Wars
End», POMEPS Briefings 22, The Project on Middle East Political Science,
the Middle East Channel, December 18, 2013.

أهلية والعوامل التي ت�سهم
آلية التي ميكن معها انتهاء احلرب ال ّ
تعالج هذه ال ّدرا�سة ال ّ
ال�سوري.
أهلية ,مع التطبيق يف بع�ض احلاالت على النموذج
ّ
يف �إطالة عمر احلروب ال ّ
(عمان :م� ّؤ�س�سة فريدر�ش
حممد �أبو رمان ,ال
ّ
إ�سالميون و الدين والثورة يف �سوريةّ ,
  ّ
إ�سالمية
والتاريخية للحركات ال
إيديولوجية
ايربت . )2013,تتناول هذه الدرا�سة اخللفية ال
ّ
ّ
ّ
عام,و
والدينية� ,إ�ضاف ًة �إىل التح ّديات التي تواجهها
يا�سية
ٍ
ّ
ال�س ّ
ب�شكل ّ
يف �سورية و �أجنداتها ّ
إ�سالمية امل�سلّحة
حتليلي ًا لفهم اجلماعات ال
أهم ّية هذا البحث يف تقدميه �إطاراً
ّ
ّ
تكمن � ّ
وال�سيا�سية لها,
أيديولوجية
ال�سوري ،عرب بناء خارطةٍ لالتجّ اهات ال
والفاعلة يف احلدث
ّ
ّ
ّ
ال�سوري...
وحجمها وح�ضورها يف امل�شهد
ّ

خم ّطط البحث
♦
♦

ال�سوري.
العامة للمجتمع
ال�سمات
ّ
ّ
♦�أوالًّ :
ال�سوري.
ورية على بنية املجتمع
ّ
ال�س ّ
♦ثانياً :ت�أثري عامل الأزمة ّ
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أهلي» يف �سورية و�ضوابطه.
♦ثالثاً:
ّ
ديناميات «ال�رصاع ال ّ
ال�سوري.
أهلي» يف املجتمع ّ
♦رابعاً :جتلّيات «ال�رصاع ال ّ
أهلي» يف �سورية.
♦خام�ساً :العمر املتو ّقع «لل�رصاع ال ّ

أوالً  -ال ّسمات العامّة للمجتمع ال ّسور ّي:
يل
تقع �سورية يف �إقليم امل�رشق
العربي ال�شمايلّ ,و يق ّدر عدد �سكّانها بحوا ّ
ّ
ّانية للمكتب
ال�سك ّ
« »22726548ن�سمة ً بتاريخ  2014 /7 /11م ح�سب ال�ساعة ّ
()4
()3
�سنوي مقداره , %2.4 - 2
ّانيةٍ
ّ
ّ
املركزي للإح�صاء يف �سورية  ,و مبع ّدل زيادةٍ �سك ّ
إثني .ففي �سورية
ل
ا
الرتكيب
حيث
من
ا
ع
تنو
العربي
الوطن
أقاليم
�
أكرث
�
من
إقليم
ل
وهذا ا
ً
ّ
ّ
ولغويةً ,تتو ّزع على ال�شكل التايل:
مذهبي ًة
ديني ًة و
ماال يق ّل عن �سبع ع�رشة جماع ًة
ّ
ّ
ّ
العلويون وهم
أغلبية
ّ
أغلبي ٌة �س ّن ّية مت ّثل حوايل  %65من جمموع ال�سكّان ,يلي هذه ال ّ
� ّ
امل�سيحيون حوايل  ,%8ثم ي�أتي الأكراد  %8وهم م�سلمون
ي�شكّلون حوايل  ,%12ثم
ّ
كردية ,ثم ي�أتي الدروز و ي�شكّلون حوايل
(بغالبيتهم) � اّإل � ّأن لغتهم
دين ًا و�س ّن ٌة مذهب ًا
ّ
ّ
جمهورية
م�سيحي ٌة وافد ٌة من
أرمني ٌة ُت�شكّل حوايل  %3وهي �أقل ّّي ٌة
ّ
ّ
 ,%3كما تتواجد �أقل ّّي ٌة � ّ
ات �أخرى ال يتجاوز عددها الآالف ومنهم ال�شيعة
�أرمينيا كما تتواجد يف �سورية ع ّدة �أقل ّّي ٍ
ال�سوري يتّ�ضح
واليزيدية( , ...)5و بتحليل بنية املجتمع
إ�سماعيلية
ع�رشية وال
االثني
ّ
ّ
ّ
ّ

وجود جمموعة من ال�سّ مات العا ّمة:

الف�سيف�سائي يف الطرف الآخر
ف�سيف�سائياً :يكون املجتمع
دي و لي�س
1 .1جمتمع تع ّد ّ
ّ
ّ
الهوية
هويتها
النقي�ض للمجتمع املتجان�س ,فهو يت�ألف من ع ّدة
ٍ
اخلا�صة على ّ
جماعات تغلب ّ
ّ
العامة ,وت ّت�صف العالقات فيما بينها بالرتاوح بني عمليتي التعاي�ش والنزاع وعدم اال ّتفاق
ّ
ير�سخ االنق�سامات بني هذه اجلماعات وي�ؤ ّدي �إىل النزاع ,وجود
حول الأ�س�س
العامةّ ,
ّ
ومما ّ
االجتماعية ,بالإ�ضافة
واملدنية و يف املكانة
االقت�صادية
يا�سية و
ّ
ّ
ّ
ال�س ّ
فروقٍ يف احلقوق ّ
بهويتها
دي من ع ّدة
�إىل الفروقات يف
ٍ
يتكون املجتمع التع ّد ّ
جماعات حتتفظ ّ
ّ
الهوية ,بينما ّ
العامة ,ومن
الهوية
اخلا�صة و
الهوية
اخلا�صة ,ولك ّنها متكّنت من �إيجاد �صيغة ت�آلف بني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مركزية ,ومن التفاهم حول بع�ض الأ�س�س والت�شديد على �رضورات االندماج,
�إقامة دولةٍ
ّ
()6
ورية .غري � ّأن هذه املجتمعات
نظام
ٍّ
واعتماد ٍ
ال�س ّ
تربوي ّ
موحد  ,وجند هذا النمط يف احلالة ّ
تدخالت من اخلارج� ،أو ب�سبب
أزمات
التع ّددية قد تعاين بني فرتةٍ و�أخرى من � ٍ
داخليةٍ ب�سبب ّ
ّ
الدميقراطية
والقوة ,مرتافق ًة مع غياب
أكرثية �أو �إحدى الأقل ّّيات على مراكز النفوذ
ّ
ت�سلّط ال ّ
ّ
ورية.
ال�س ّ
و�إقرار ّ
التنوع ,وهذا ما ح�صل مع بداية العام 2011م يف احلالة ّ
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االثنية الرئي�سة يف �سورية �إىل الرتكّ ز يف
يف :متيل اجلماعات
2 .2الرتكيز اجلغرا ّ
ّ
أ�سا�سي يف منطقة جبال
ب�شكل �
فالعلويون يرتكّ زون
معينةٍ من �سورية,
مناطق
ٍ
ّ
جغرافيةٍ ّ
ّ
ٍّ
الالذقية ,بينما يرتكّ ز الدروز يف حمافظة ال�سويداء ,و الأرمن يف حمافظة حلب ,والأكراد
ّ
يف (التثاقف) للمجتمع
يف منطقة الفرات الأعلى .هذا الرتكيز �أ�سهم يف ف�شل التكيف الثقا ّ
العملية التي ي�ستطيع الفرد �أو اجلماعة عن طريقها اكت�ساب ال�صفات
ال�سوري ,فالتثاقف هو
ّ
ّ
احل�ضارية جلماعةٍ �أخرى من خالل اال ّت�صال �أو التفاعل بينهما ,غري � ّأن التثاقف بالن�سبة
ّ
بعملية «التن�شئة
االجتماعية ,و ُيق�صد
بعملية التن�شئة
اجتماعي �أ�شبه
للفرد هو عملية تعل ٍّم
ّ
ّ
ّ
ّ
عملية تلقني الفرد قيم ًا ومفاهيم وثقافة جمتمعه الذي يعي�ش فيه ،كما �أ ّنها
االجتماعية ّ
ّ
متدرب ًا على �أداء جمموعة
ّ
تت�ضمن التفاعل القائم بني الفرد و�أ�رسته �أو جمتمعه ،بحيث ي�صبح ّ
جوهرياً»(ّ � ,)7أما بالن�سبة للمجتمع
ا
دور
اللغة
فيها
تلعب
التي
اليومي
�سلوكه
منط
د
د
حت
ً
�أدوار ّ
ّ
ّ
االجتماعية �إىل املجتمعات الأخرى
عملية انت�شار القيم واملقايي�س والأحكام
ّ
فالتثاقف هو ّ
لعملية التب ّدل التي جتعلها من�سجم ًة مع ظروف املجتمعات التي دخلت �إليها
تعر�ضها
ّ
مع ّ
عملية «التكيف
يف احلا�صل يف املجتمع
و�أحوالها( ,)8وكنتيجةٍ للرتكيز اجلغرا ّ
ّ
ال�سوري ف�شلت ّ
املجتمعي» مبعنى :عدم حدوث اال�ستجابات وردود الأفعال املطلوبة و التي يع ّدل
يف
الثقا ّ
ّ
اخلارجية لكي يحدث االن�سجام املطلوب مع
النف�سي �أو بيئته
بها الفرد �سلوكه وتكوينه
ّ
ّ
ال�سوري للخ�صائ�ص
بقية اجلماعات الأخرى يف املجتمع نف�سه ,ونتج عنها جهل ال�شعب
ّ
ّ
مكوناته.
احل�ضارية
ّ
ّ
ملكوناتهّ ,
مما ع ّزز حالة اخلوف والعزلة ,و�أحيان ًا العداء بني ّ
واملعرفية ّ
ال�سوري ( (�أمران:
3 .3االغرتاب عن ال ّذات :يق�صد بحالة االغرتاب عن الذات يف املجتمع
ّ
ال�سوري ال�سيطرة على م� ّؤ�س�ساته ,بل �سيطرة هذه امل� ّؤ�س�سات على املجتمع))
فقدان املجتمع
ّ
واملوجه للمجتمع ,ويف مق ّدمها
( ,)9بحيث �أ�صبحت هذه امل� ّؤ�س�سات تلعب دور املنظّ م
ّ
املكر�سة
اال�شرتاكي واملنظّ مات التابعة لها و
العربي
ال�سيا�سية بقيادة حزب البعث
الأحزاب
ّ
ّ
ّ
ّ
*
واالجتماعي يف
ال�سيا�سي
�سابق ًا باملادة  8من د�ستور , 1973والتي هيمنت على امل�شهد
ّ
ّ
العملية
�سورية بغياب وجود مم ّثلني
حقيقيني عن املجتمع يف هذه امل� ّؤ�س�سات نظراً لتعثرّ
ّ
ّ
القطري الثامن حلزب البعث
احلزبية ,فمث ًال (انعقد امل�ؤمتر
الدميقراطية داخل هذه امل� ّؤ�س�سات
ّ
ّ
ّ
القطري التا�سع بتاريخ/17
اال�شرتاكي بتاريخ 1985 /1 /5م بينما انعقد امل�ؤمتر
العربي
ّ
ّ
ّ
ال�سوري على التحكّم مب�صريه على ح�ساب الت�سليم
املجتمع
قدرة
عدم
ً:
ا
ثاني
.
2000م)
/6
ّ
الت�رصف مب�ستقبل البالد ,ومر ّد ذلك �إىل �أمرين:
يا�سية التي ترك لها حق
ال�س ّ
ّ
ال�سلطة ّ
بوظيفة ّ
التاريخي»,
القوية للرئي�س الراحل حافظ الأ�سد وتكري�س فكرة «الرئي�س
ال�شخ�صية
� ّأولهما
ّ
ّ
ّ
الفعلية لإرادة
وتبعيتها
ال�سلطة الت�رشيعية (متثي ًال ووظيفةً) بل
وثانيهما� :ضعف
ّ
ّ
ّ
فعالية ّ
()10
املجتمعي يف �سورية  ,وما زاد من
التنفيذية ,بهذا املعنى حدثت حالة االغرتاب
ال�سلطة
ّ
ّ
ّ
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ا�ضطرابات
وري ما يعانيه حالي ًا من
ٍ
واجتماعيةٍ
�سيا�سيةٍ
ال�س ّ
ّ
ّ
تعقيدات اغرتاب املجتمع ّ
أهلية».
�أقرب �إىل مفهوم «احلرب ال ّ

ال�سوري روابط اجتماعي ٌة م�ستقر ٌة و منتظمة,
تقليدي :ت�سود يف املجتمع
4 .4جمتمع
ّ
ّ
االجتماعية ,و بهذا املعنى
ورية بوظيفة التن�شئة
وتقوم اجلماعات
ّ
ال�س ّ
املحلية «ال ّ
ّ
أهلية» ّ
ال�سوري موجوداً قبل اجلزء �أي الفرد ,ويف هذه احلالة يكون دور
االجتماعي
يكون الك ّل
ّ
ّ
ال�سورية متيل �إىل لعب ال ّدور
الدولة �ضعيف ًا يف عملية التن�شئة
ّ
االجتماعية .كانت ال ّدولة ّ
االجتماعية,
عملية التن�شئة
يا�سية ,وتركت للجماعات
ّ
املحلية ّ
ّ
ال�س ّ
الرئي�س يف عملية التن�شئة ّ
التقليدي
دي
مما فاقم الأو�ضاع
ّ
وري التع ّد ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
االجتماعية �سوءاً ,نظراً �إىل و�ضع املجتمع ّ
املجتمعي
ثقافية بني �أبناء البلد الواحد ،الأمر الذي ع ّزز حالة االنغالق
فروقات
مع وجود
ٍ
ّ
ّ
مكوناته.
بني ّ

ثانياً  -تأثري عامل األزمة ال ّسوريّة على بنية اجملتمع السور ّي:
«دولتي» باعتبار
وا�ستقالل
حتر ٍر
القطرية
((مل تن�ش�أ ال ّدولة
ٍ
ّ
ّ
العربية بفعل حركات ّ
ّ
كيفية الو�صول اىل ال�سلطة,
أولوية مل تكن مل�رشوع «الدولة» بل كانت البحث َ عن
ّ
� ّأن ال ّ
ال�سيا�سية متم ّثلة يف مواجهة
الفكرية و
مما جعل النخب احلاكمة يف عمق الأزمة
ّ
ّ
وتثبيتهاّ ,
الدولتية
عمق الو�صول �إىل البنية
�إرث اال�ستعمار
ال�سليمة))(,)11
ّ
ّ
ّ
مما ّ
التقليديّ ,
واملجتمعية ّ
ال�سوفييتي �سابقاً ,وما �أعقبها من
اال�شرتاكية و تفكّك االتحّ اد
و بعد �سقوط املنظومة
ّ
ّ
عربيةٍ �شقيقةٍ وهي الكويت,
تغيرّ ٍ
عربيةٍ وهي العراق لدولةٍ
دوليةٍ يف مق ّدمها غزو دولةٍ
ّ
ّ
ات ّ
اال�شرتاكية
العربية ,تال�شت بعده قيم الثقافة
يل يف ال�ش�ؤون
تدخ ٍل دو ٍّ
وما �أنتجه من ّ
ّ
ّ
ك�سبيل لتوحيد املجتمع
القومية ,وهي الأ�سا�س الذي اعتمده الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد
ٍ
ّ
وحتولت
املكر�سة بد�ستور 1973م,
ال�سبعينيات من القرن الع�رشين و
ال�سوري مع بداية
ّ
ّ
ّ
ّ
�سلطوية من
اال�شرتاكي� -إىل هياكل
العربي
بعدها م� ّؤ�س�سات احلزب القائد -حزب البعث
ّ
ّ
ّ
ثقافيةٍ جديدةٍ قادرة على الت�أثري يف ال�شارع
طروحات
احلزبيني ،بغياب � ّأية
امل�س�ؤولني
ٍ
ّ
ّ
�شق
ال�سيا�سي» والحق ًا
ال�سوري ،هنا بد�أت ثقافة «الإ�سالم
ال�سلفي كثقافةٍ بديلةٍ حتاول ّ
ّ
ّ
ّ
يا�سية م�ستغ ّل ًة الفراغ
طريقها يف املجتمع
ّ
ال�س ّ
ال�سلطة ّ
ال�سوري يف �سبيل الو�صول �إىل ّ
االقت�صادية و
وغياب ر�ؤيةٍ وا�ضحةٍ حل ّل م�شكالته
ثقافياً,
ال�سوري
احلا�صل يف املجتمع
ّ
ّ
ّ
َ
يا�سية و م�ستفيد ًة من ع ّدة عوامل:
وال�س ّ
ّ
االجتماعية ّ
وا�ضح يتجلّى برتاكم الرثوة
طبقي
اجتماعي و
وا�ستقطاب
وتباين
تناق�ض
 وجود
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
بجانب ،والفقر والبطالة واحلرمان والتهمي�ش ..يف اجلانب الآخر.
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تاريخيةٍ ب�أ ّنها تمُ ثل طائف ًة بعينها� ,أو
حلظات
يا�سية والذي بدا يف
ٍ
ّ
ال�س ّ
ال�سلطة ّ
 �شكل ّ
�أ ّنها حار�س ٌة مل�صالح هذه الطائفة.
للطبيعة
التام
ال�سوري ,مع التجاهل
ين
 املبالغة الوا�ضحة يف النهج العلما ّ
ّ
ّ
ّ
ثمانينيات
فعل على �أحداث حماة و حلب يف
«امل�سلمة» لل�شعب
ال�سوري والذي �أتى كر ّد ٍ
ّ
ّ
ال�سوري
القرن الع�رشين* ,الأمر الذي �أوجد نوع ًا من االحتقان لدى هذه ال�رشائح من املجتمع
ّ
�ضد «طبيعة النظام» القائم.
اخلليجي يف �أعقاب حرب اخلليج الثانية يف العام  ,1991الذي
ال�سوري –
 التقارب
ّ
ّ
ورية يف
ابية �إىل بنية املجتمع
�سمح بت�سلّل الأفكار ّ
ّ
ال�س ّ
الوه ّ
ال�سوري ،و من خالل العمالة ّ
خا�صةً.
اخلليج ّ
ورية يف العام 1982م ,والذي جرى ت�صوير �أحداثها على
ال�س ّ
 �أحداث مدينة حماة ّ
جماف للواقع طبعاً. -
علويةٍ حاكمة �ض ّد �أغلبيةٍ �س ّن ّيةٍ – وهو
عنف
ٍ
طائفي من �أقل ّّيةٍ
�أ ّنها ٌ
ّ
ٌّ
ال�شعبي» يف � 15آذار 2011م ,مت�أثر ًة مبا جرى من
دخلت �سورية مرحلة «احلراك
ّ
أحداث �سبقتها يف تون�س وم�رص بداية العام 2011م ،ومن بعدها يف اليمن وليبيا ,و
� ٍ
والدولية يف �شحن ال�شارع
إقليمية
حتولت الحق ًا اىل ٍ
ّ
نزاع م�سل ٍّح حيث جنحت بع�ض القوى ال ّ
ّ
ال�سابقة ،وخلق حالة من ال�صدام
طائفي ًا على
مذهبي ًا و
ال�سوري
املعار�ض
ّ
ّ
ّ
ّ
خلفية العوامل ّ
ال�سوري,
طائفي يف املجتمع
�صدام
ورية وت�صوير هذا ال�صدام على �أ ّنه
ّ
ال�س ّ
ٌ
امل�سلّح مع ال ّدولة ّ
ُّ
املذهبية لهذا ال�رصاع ...ولكن
عرب عدد من و�سائل الإعالم التي ا ّتخذت �شكل �أداة التعبئة
ّ
ال�سوري ينبغي حتديد طبيعة
ال�سوري على بنية املجتمع
و قبل اخلو�ض يف مفاعيل احلدث
ّ
ّ
أهلية تعني وفق الر� ّأي ال�سائد
أهلي» �أم
هذا احلدث� :أهو
ٌ
أهلية»؟  ,فاحلرب ال ّ
«حرب � ّ
ٌ
«�رصاع � ّ
يف القانون الدو ّ
يل املعا�رص« ,حالة القتال الذي ينح�رص بني � ٍ
مدنيةٍ ت�سيطر ك ّل فئةٍ
أطراف ّ
علنية ،كما هو احلال يف احلرب
معينٍة من الأر�ض ويكون لها �إدارة منظّ مة ّ
فيه على قطعةٍ ّ
()12
مبا�رش
نتاج
إ�سبانية
ال
أهلي» فهو ٌ
ٌ
ّ
ّ
واللبنانية وال�سودان وال�صومال» ّ � ,أما «ال�رصاع ال ّ
وهي بالتعريف
للنزاعات امل�سلّحة ال ّ
أهلية بني البيئات احلا�ضنة لأطراف تلك النزاعاتّ .
يف ( )1977امل�ضاف �إىل ا ّتفاقيات
(�أي النزاعات امل�سلّحة) وفق (الربوتوكول) الثاين الإ�ضا ّ
جنيف املعقودة يف � 12آب� /أغ�سط�س  1949املتعلّق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلّحة
قواته امل�سلّحة
غري
الدولية يف ما ّدته الأوىل« :النزاعات التي تدور على �إقليم دولةٍ ّ
ّ
معينة بني ّ
نظاميةٍ م�سلّحةٍ �أخرى متار�س حتت قيادة م�س�ؤولة على جزء
جماعات
ات م�سلّحةٍ من�شقّةٍ �أو
ٍ
وقو ٍ
ّ
ّ
()13
ومن�سقة» ,
ات
الفعلية ,ما ميكّنها من القيام
من �إقليمه ال�سيطرة
بعملي ٍ
ع�سكريةٍ متوا�صلةٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سورية ,وقد ك�شفت هذه الأزمة عن تعقيد العوامل
ويبدو التعريف الثاين �أقرب �إىل احلالة ّ
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جيوبولتيكية
داخلياً� ,إىل عوامل
اجتماعيةٍ و
الداخلة فيها من عواملَ
واقت�صاديةٍ
�سيا�سيةٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سوري,
واالجتماعي على املجتمع
ين
خارجياً .لقد �أ ّثرت هذه الأزمة يف الو�ضع الإن�سا ّ
ّ
ّ
ّ
الفردي داخل
ين � اّإل � ّأن الأزمة الراهنة �أدت على امل�ستوى
فربغم تنامي فكرة املجتمع املد ّ
ّ
التطرف ،وت�أ ّثرت �سلب ًا الأفكار
التع�صب و
االجتماعية وانت�شار
املجتمع اىل تدهور العالقات
ّ
ّ
ّ
مما
االجتماعية من خالل تنامي �أفكار االنتقام من الآخر و
والقيم
ّ
ّ
�سلوكيات هذا االتنقامّ ،
()14
�سوريةٍ على �صعيد الت�ضامن و االن�سجام
االجتماعي ّ � ,أما على
ت�سبب بخ�سارةٍ
جمتمعيةٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ين,
املجتمعية فقد بد�أ املجتمع
�صعيد البنية
ال�سوري ي�أخذ �شكل املجتمع االنتقا ّ
يل ال�شخ�صا ّ
ّ
ّ

وتع ّمقت حالة االغرتاب و ال�شتات املجتمع ّيني:

انق�سامات
ال�سوري �إىل �إحداث
1 .1اال�ستقطاب يف املجتمع� :أ ّدت مفاعيل احلدث
ٍ
عموديةٍ
ّ
ّ
ال�سوري ب�رشائحه املختلفة ،وبدورها �أ ّدت هذه االنق�سامات �إىل �إحداث
يف بنية املجتمع
ّ
الطائفي
الديني �أو
حقيقي تفاوتت ح ّدتها بني �رشيحةٍ و �أخرى تبع ًا لالنتماء
فرز
حالة ٍ
ّ
ّ
ّ
جغرافيةٍ بعينها ,حالة الفرز احلا ّدة هذه
االثني� ،أو االنتماء لطبقة
�أو
اجتماعيةٍ �أو منطقةٍ
ّ
ّ
ّ
�سواء �أكان على
دي «النظام» ,ت�أ ّثر بها جميع
بني م� ّؤيدي «احلراك
ال�سوريني ٌ
ال�شعبي» و م� ّؤي ّ
ّ
ّ
العائلية والعالقات مع الأ�صدقاء وزمالء العمل� ،أم
ال�شخ�صي من حيث العالقات
امل�ستوى
ّ
ّ
الب�رشية الأو�سع ذات االنتماءات املختلفة
االجتماعية بني املجموعات
من حيث التفاعالت
ّ
ّ
جو من اال�ستقطاب احلا ّد يف
املكونة للمجتمع
ّ
ال�سوري ,هذه احلالة �أ ّدت بدورها �إىل خلق ٍّ
ّ
ولكن �أ�سو�أها
ة،
و�سيا�سي
ة
واقت�صادي
ة
اجتماعي
ة
د
د
متع
ال
أ�شكا
�
أخذ
�
الذي
و
ال�سوري
املجتمع
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
()15
كان اال�ستقطاب
الطائفي .
ّ
اهات
2 .2جمتمع انتقايلّ :تتجاذب املجتمع
ٍ
ال�سوري بفعل الأزمة الراهنة ثالثة اتجّ
ّ
ال�سوري
ين يف املجتمع
حداثي مت ّثله قوى النزوع
أ�سا�سيةٍ  :ال ّأول
فكريةٍ �
القومي و العلما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التيار الثاين :اتجّ ا ٌه
و
املعامل,
مكتملة
غري
�
بر
ولو
احلديثة
ة
املدني
ولة
د
ال
وم�رشوعه
ؤيةٍ
ّ
ّ
ّ
التيار
الثيوقراطية
�سلفي مت ّثله جماعات القوى
الغيبية وم�رشوعها «دولة الإ�سالم» ,وهذا ّ
ّ
ّ
ٌّ
والتيار الثالث:
,
وري
ال�س
ال�رصاع
�ساحة
إىل
�
الوافدة
ة
أ�صولي
ل
ا
التكفري
جماعات
من
مدعوم
ّ ّ
ّ
ّ
ٌ
يقع يف املنت�صف من االتجّ اهني ال�سابقني ومي ّثله اتجّ اه «الإ�سالم املعتدل» والذي يبدو
الغيبية.
الثيوقراطية
�أقرب �إىل االتجّ اه الأول يف مواجهة القوى
ّ
ّ
ال�سوري
االجتماعية يف املجتمع
ال�شخ�صانية يف العالقة :ت ّت�صف العالقات
3 .3
ّ
ّ
ّ
بال�شخ�صانية ,وبتغليب مفهوم اجلماعة على الفرد كما على املجتمع ,ويعني
بعد الأزمة
ّ
بال�شخ�صانية ((«� ّأن الدولة تتعامل مع املواطنني كما يتعاملون هم معها من
الباحث
ّ
التقليدية ,الأمر الذي يزيد من نفوذ هذه اجلماعات و يع ّزز نظام الوا�سطة
خالل اجلماعات
ّ
لقاءات
املح�سوبية))( ,)16و�أتت هذه العالقة مع بدايات الأزمة عندما بد�أت الدولة بعقد
و
ٍ
ّ
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حاجيات املناطق التي ينتمي لها ه�ؤالء
التعرف على
ّ
مع «وجهاء» بع�ض املناطق بغر�ض ّ
ي�سمى «امل�صاحلة
« الوجهاء» و مطالبها ,والحق ًا تع ّزز نفوذ هذه « الوجاهات» بفعل ما ّ
الوطنية» وم�ساعي ه�ؤالء « الوجهاء» لت�سوية �أو�ضاع اخلارجني على �سلطة الدولة .هذه
ّ
قوي ب�أحزابه وت�شكيالته امل� ّؤ�س�سية.
ين
مد
جمتمع
قيام
أمام
�
ا
عائق
�شكل
ت
العالقة
ً
ُ
ٍ
ٍّ ٍّ
ال�سوري على مدى عقودٍ خلت ب�سِ مة اال�ستقرار
متيز املجتمع
4 .4النزوح
ّ
ّ
ال�سوريّ :
ورية
حاالت من النزوح
املجتمعي با�ستثناء
ٍ
ّ
ال�س ّ
الق�رسي يف مرحلة ما قبلَ الدولة الوط ّنية ّ
ّ
طائفي من مدينة حلب باتجّ اه جبال
أ�سا�س
�
على
العائالت
بع�ض
ة
العثماني
الدولة
(تهجري
ٍ
َ
ّ
ٍّ
()17
ورية يف
ال�سوري) وازدادت هذه امليزة ر�سوخ ًا بعد ن�شوء الدولة
ال�ساحل
ّ
ال�س ّ
ّ
الوطنية ّ
أربعينيات القرن املا�ضي ,غري � ّأن م�سارات احلرب الدائرة يف �سورية غيرّ ت من هذه ال�سمة,
�
ّ
الع�سكرية الدائرة على
العمليات
ال�سوري �إىل باحثٍ عن مالذات �آمنة بفعل
وحتول املجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سوريني عتبة �ستة ماليني �شخ�ص ،يف ظ ّل
ورية ,حيث جتاوز عدد املهجرين
ّ
ال�س ّ
الأر�ض ّ
انعدام بوادر على نهاية هذا التد ّفق من الب�رش ,حيث ت�سري احلرب يف عامها الرابع ومازال
الداخلي �إىل املناطق الآمنة يف
م�ستمراً ,وي�أخذ هذا النزوح �شكلني :النزوح
ال�سوري
النزوح
ّ
ّ
ّ
ين الجئ
�سوري ,والنزوح
نازح
الداخل
اخلارجي ويقدر مبليو ّ
ال�سوري ويقدر بـ  4.25مليون ٍ
ّ
ّ
ّ
وري حوايل  %97من
ال�س ّ
�إىل الدول املجاورة والدول الأخرى ,حيث ت�ست�ضيف دول اجلوار ّ
وريني يف اخلارج(.)18
ال�س ّ
ّ
املهجرين ّ

ثالثاً  -ديناميّات «الصراع األهل ّي» يف سورية و ضوابطه:
أهلي يف �سورية م�ستمرّا ً على خلف ّية:
ما زال ال�رصاع ال ّ

الطائفي يف منطقة «ال�رشق الأو�سط»ُ :يع ّد ال�رشق الأو�سط واحداً من
1 .1اال�ستقطاب
ّ
الثقافية ,ويع ّد املجتمع
االجتماعي وبنيته
�أكرث �أقاليم العامل تع ّدديةً ،على �صعيد ن�سيجه
ّ
ّ
إيكولوجياً ,و ت�شهد منطقة «ال�رشق
وح�ضاري ًا و�
اثني ًا
ّ
ّ
ديته ّ
العربي جمتمع ًا تع ّددي ًا تتجلّى تع ّد ّ
ّ
طائفي ًا بني دول اخلليج
ا
ا�ستقطاب
انعك�س
ا
و�سيا�سي
ا
أمني
�
و
ا
ع�سكري
ا
متزايد
ا
ر
ت
تو
أو�سط»
ال
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية يف �إيران ,حيث ت�شهد العالقات
اجلمهورية ال
و
عامة تو ّتراً
اخلليجية -ال ّ
ّ
ّ
ّ
إيرانية ّ
خلفية:
ملحوظ ًا على ّ
العربي ،واملذهب الذي
الطائفي بني املذهب الذي يعتنقه حكّام اخلليج
 اخلالف
ّ
ّ
تتب ّناه �إيران(.)19
الع�سكري يف منطقة اخلليج منذ حرب اخلليج عام 1991م،
أمريكي
 الوجود ال
ّ
ّ
القومي
يعر�ض الأمن
وازدياده بعد االحتالل ال
أمريكي للعراق يف العام ّ ,2003
مما ّ
ّ
ّ
ين للخطر.
الإيرا ّ
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ورية الراهنة,
إيرانية على
 الت�ش ّنج يف العالقات
ال�س ّ
ّ
اخلليجية -ال ّ
ّ
خلفية الأزمة ّ
البحرينية.
والأزمة
ّ
ين :حيث �أ�شار الأمري ال�سعودي تركي
اخلليجي من الربنامج
 التخوف
النووي الإيرا ّ
ّ
ّ
*
ال�سعودية �ستجد
الفي�صل » �إىل �أ ّنه يف حال اقرتاب �إيران من �إنتاج قنبلتها النووية ف� ّإن ّ
معينة قد ت�ؤدي
دراماتيكيةٍ وانتهاج
خطوات
نف�سها جمرب ًة على ال�رشوع يف اتخاذ
ٍ
ٍ
�سيا�سات ّ
ّ
آثار غري حم�سوبة(...»)20
�إىل � ٍ
تنعك�س حالة التوتر تلك على طبيعة ال�رصاع يف �سورية حيث تدعم القوى اخلليجية
مما يزيد من ح ّدة
«باجلهاديني» ،وتدعم �إيران القوى
ي�سمى
ّ
ّ
«ال�شيعية» يف �سورية ّ
ما ّ
الطائفي يف ال�رصاع الدائر...
اال�ستقطاب
ّ
�سوري ًا حم�ضاً� ,إ ّنه
الوطني لل�رصاع يف �سوريةّ � :أي �أ ّنه مل يعد �رصاع ًا
2 .2انهيار الإطار
ّ
ّ
�رصاع
أهلية» ،مع
�رصاع مركّ ٌب ،تختلط فيه املطالب
اليوم
ٌ
ٍ
االجتماعية مع �سمات «احلرب ال ّ
ّ
إقليمي ودويلٍّ ,و جت�سد هذا االنهيار يف جملةٍ من العوامل:
�
ٍّ
ورية مب�ساعدة �أجهزة
«اجلهاديني
 دخول املئات من
ال�س ّ
ّ
ّ
التكفرييني» �إىل الأر�ض ّ
دولية :و من ال�صعب الت�أكّ د على وجه الد ّقة من عدد املقاتلني الأجانب»
ا�ستخبارات
ٍ
ّ
إرهابيني» الذين يخو�ضون احلرب يف �سورية ،وما البلدان التي قدموا منها ب�سبب الطبيعة
ال
ّ
ال�سلفيني �إىل �سورية حيث يهيمن
ال�سرّ ّية لل�شبكات املختلفة امل�س�ؤولة عن �إر�سال املقاتلني
ّ
«اجلهاديني» الأجانب الذين لقوا حتفهم يف �سورية ،كما � ّأن ت�سعة من بني
العرب على قائمة
ّ
العربي ح�سب اجلدول الآتي:
�أعلى ع�رش دول مم ّثلة هي من العامل
ّ
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إعالمي
م�صدر �
ا�ستق�صائية لنحو 1500
وبح�سب الدرا�سة ال�سابقة”ف� ّإن درا�سة
ٍ
ّ
ٍّ
أجنبي ًا
وجهادي
وحكومي
ٍ
ٍّ
بلغات عديدة ت�شري �إىل � ّأن ما بني  3400و  11000مقات ًال � ّ
ٍّ
دخلوا �إىل �سورية منذ اندالع العنف امل�سلّح يف �سورية”.
ورية:
الرتكي يف �صلب املعارك
الع�سكري
 الدخول
ّ
ال�س ّ
ّ
الع�سكرية الدائرة على الأر�ض ّ
ّ
الدبلوما�سية مع احلكومة
الرتكية يف عام  2011قطعت جميع عالقاتها
حيث � ّإن احلكومة
ّ
ّ
الرتكية ب�إقناع الرئي�س الأ�سد بالتخلي عن ال�سلطة ل�صالح
ورية ،بعد ف�شل امل�ساعي
ّ
ال�س ّ
ّ
ورية التي ت�سعى للإطاحة به,
ال�س ّ
ال�س ّ
ورية ,وبد�أت يف دعم جماعات املعار�ضة ّ
املعار�ضة ّ
ورية
ولوج�ستياً� ,إ�ضاف ًة �إىل الدعم
ت�سليحي ًا
ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
الع�سكري املبا�رش كـ (حادثة �إ�سقاط الطائرة ّ
ال�سورية بتاريخ /9 /16
يف ريف ك�سب بتاريخ  ,2014 /3 /23وقبلها �إ�سقاط الطائرة ّ
ورية  ,2014 /3 /24والذي
املدفعي
 2013وحوداث الق�صف
ال�س ّ
الرتكي على الأرا�ضي ّ
ّ
ّ
الرتكية,
ورية قادمني من الأرا�ضي
ّ
ال�س ّ
�أ�سهم بدخول مئات “اجلها ّديني” �إىل مدينة ك�سب ّ
ورية قوله يف بيان
الر�سمية «�سانا» عن
حيث نقلت وكالة الأنباء
ٍ
ال�س ّ
ّ
م�صدر يف احلكومة ّ
الرتكي على مدينة ك�سب �شمل «ق�صف ًا
املدفعيّ �“ :إن العدوان
تعليق ًا على حادثة الق�صف
ّ
ّ
إرهابية
ورية لت�أمني التغطية لدخول الع�صابات ال
بالدبابات
ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
واملدفعية على الأرا�ضي ّ
()21
الفعلي
الرتكي
التورط
أرا�ضي
امل�سلّحة من ال
ّ
الرتكية �إىل داخل �سورية»  ....وهذا يعك�س ّ
ّ
ّ
ّ
فيما يجري يف �سورية منذ بداية الأزمة...
القوات
 الدخول الع�سكري «ال
إ�رسائيلي» لإ�ضعاف الدولة يف �سورية :حيث قامت ّ
ّ
ورية بتاريخ ,2013 /1 /30
ب�شن عدوان
«ال
إ�رسائيلية» ّ
ع�سكري ٍّ
ٍّ
ال�س ّ
ّ
جوي على الأرا�ضي ّ
�سورية بريف
ع�سكرية
و�صاروخي بتاريخ  2013 /5 /4على مواقع
جوي
وعدوان
ٍّ
ّ
ّ
ٍّ
()22
امليدانية امل�سلّحة برافعة �ضغط م�ستج ّدة على الدولة
دم�شق بهدف م ّد املعار�ضة
ّ
ورية من خالل �إ�شغالها بجبهة جديدة ،حتول دون ا�ستجماع قواها وتركيزها يف
ال�س ّ
ّ
أخالقي ًا عرب �إظهارها مبظهر
�
و
ا
معنوي
ة
وري
ال�س
الدولة
إحراج
�
إىل
�
ة
إ�ضاف
�
القائمة,
املواجهة
ً
ً
ّ
ّ
ّ ّ
وطنية.
الدولة ال�ضعيفة غري القادرة على الر ّد نظراً ملا تعي�شه من �أزمةٍ
ّ
امل�ستمرة منذ �آذار عام
ال�سورية
التدخل الدو ّ
  ّ
ال�س ّ
وريةُ :ت�شكّل الأزمة ّ
يل يف الأزمة ّ
ّ
دولية ،بحكم العالقات التي �أقامتها الدولة
 2011نقطة ا�شتباك بني ٍ
إقليميةٍ ونظم ّ
نظم � ّ
وال�سيما
ورية خالل العقود املا�ضية ،وارتباط ذلك بال�رصاعات اجلارية يف املنطقة،
ّ
ال�س ّ
ّ
داخلية ،و�إنمّ ا باتت تعبرياً عن
ال�سورية �أزم ًة
ّ
ال�رصاع مع «�إ�رسائيل» .و بذلك مل تعد الأزمة ّ
إقليميةٍ وا�سعة ،متتد من �إيران �إىل لبنان عرب �سورية ،وبذلك ف� ّإن هذه املنظومة
منظومةٍ � ّ
ورية ميدان ًا
ال�س ّ
معني ًة مبا يجري يف �سوريةّ � .أما ّ
تبدو كتل ًة واحد ًة ّ
ال�ساحة ّ
دولي ًا فقد كانت ّ
ال�سوفيتية املنتهية ,من
أطل�سي يف دول الكتلة
فتو�سع حلف ال
الرو�سي -ال
لال�شتباك
ّ
أطل�سي ُّ
ّ
ّ
ّ
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جبهات ع ّدة
التوجه عرب
الرو�سية التي ت�سعى �إىل مواجهة هذا
ال�سيا�سة
ٍ
ّ
ّ
الطبيعي �أن تقابله ّ
ّ
جوهريةً ،الأمر
ارتكاز
د
قواع
إيران
�
و
�سورية
من
ل
ك
فيها
ّل
ك
ت�ش
التي
آ�سيا
�
غرب
بينها
من
ّ
ٍ
َ
ّ
الدولية املتناق�ضة.
ورية �إىل ميدان ا�شتباكٍ بني امل�صالح
ّ
ال�س ّ
ال�ساحة ّ
الذي حول ّ
ورية� :أبرز
ين والعنا�رص
 دخول «حزب اهلل» اللبنا ّ
ال�س ّ
ّ
ال�شيعية على خطّ الأزمة ّ
وقواته املقاتلة ,و�رشع
ال�رصاع يف �سورية حت ّدي ًا كبرياً لـ «حزب اهلل» اللبنا ّ
ين وقيادته ّ
()23
للمرة الأوىل يف تاريخه بدءاً من ربيع, 2013
حربية
حمالت
�شن
ٍ
«احلزب» يف ّ
ّ
م�ستمرةٍ ّ
ّ
أعداء مل ي�سع �إليهم ومل يكن م�ستعداً لقتالهم ويف مناطق غري م�ألوفة
ووجد نف�سه يواجه � ً
أ�سباب تتعلّق بحماية «ظهر املقاومة» كما يرت ّدد على �أل�سنة قيادات احلزب ,كما
له ،ول ٍ
ورية مثل «لواء �أبو الف�ضل
ظهرت يف �سورية ع ّدة جماعات
ال�س ّ
ّ
«�شيعية» موالية للحكومة ّ
ع�سكرية
مدني ٌة و�شبه
قوات الدفاع
قو ٌ
ّ
ات ّ
ال�س ّ
ّ
ورية .وهي ّ
العبا�س» تعمل �إىل جانب ّ
الوطني ّ
ّ
()24
العلني «حلزب
ال�سورية � ّأ�س�ستها يف العام , 2012هذا الدخول امل�سلّح
تابعة للحكومة
ّ
ّ
«الطائفي» على طبيعة العنف امل�سلّح يف
ال�شيعية يف �سورية «فاقم» �صفة
اهلل» و العنا�رص
ّ
ّ
�سورية ,ولو مل يرد «حزب اهلل» ذلك...
أهلي �أو زعزعته يف �سورية ثالثة
1 .1اخلوف من االنتقام :يتحكّم يف ّ
عملية بناء ال�سلم ال ّ
وحتول
الع�سكري لأحد طريف ال�رصاع ،و ا�ستمرار العنف الدائم
أ�سا�سية« :االنت�صار
ات �
متغيرّ ٍ
ّ
ّ
ّ
و�ضمانات
أهليةٍ �شاملة ،و الو�صول �إىل توافقٍ �ضمن
ٍ
منهجيةٍ وا�ضحةٍ
الأزمة �إىل ٍ
ّ
حرب � ّ
دوليةٍ حل ٍّل
�سيا�سي( .»)25و بالن�سبة �إىل املتغيرّ ين ال ّأول والثاين �أي انت�صار �أحد الأطراف
ّ
ّ
أهليةٍ » ولو بدت مع بدايات
�
«حرب
إىل
�
أزمة
ل
ا
هذه
م�سار
حتول
أو
�
الثاين
الطرف
على
ا
ع�سكري
ً
ٍ ّ
ّ
أهلي يف
العام � 2014أمراً م�ستبعداً ،ف�إ ّنهما ي�شكّالن �سبب ًا كامن ًا يف زعزعة اال�ستقرار ال ّ
وع�سكري ًا
�سيا�سي ًا
حت�سب ًا من نتائج هذا ال�سيناريو ،فانت�صار �أحد الأطراف
املجتمع
ّ
ّ
ّ
ال�سوري ّ
ال�سيا�سي
انتقام تتخذ �شكلني :االنتقام
عمليات
ٍ
على الطرف الآخر يع ّزز م�شاعر اخلوف من ّ
ّ
الطائفي من �أحد الطرفني
وعمليات االنتقام
�سيا�سياّ,
مبعنى الإلغاء والإق�صاء للطرف الآخر
ّ
ّ
ّ
على الآخر �سواء �أكان رابح ًا �أم خا�رساً لكون املعار�ضة
أغلبيتها تنتمي �إىل طائفةٍ
احلالية ب� ّ
ّ
العدمية» يف القتال ,مبعنى االنت�صار �أو القتال ح ّتى
مما يدفع ال�رصاع باتجّ اه «
ّ
ّ
معينةّ ,
تخوف ّا من الطرف الآخر وانتقامه.
املوتّ ,
ورية نوع ًا من
2 .2
ال�س ّ
ّ
اقت�صاديات العنف :فر�ضت طبيعة ال�رصاع امل�سلّح للأزمة ّ
مما خلق
االجتماعية و
احلياة
ّ
ّ
االقت�صادية على الأفراد تتما�شى مع �إرادة الأطراف امل�سلّحةّ ,
قانونيةٍ للح�صول على
عنفيةٍ �أو غري
اقت�صاديات العنف يف �سورية ومنها القيام
ٍ
ّ
بن�شاطات ّ
ّ
مكا�سب ما ّد ّيةٍ نتيجة ازدياد �أعداد العاطلني عن العمل مبعنى امتهان القتل �أو الإكراه كو�سيلةٍ
للعي�ش ,ترافقت مع مظاهر القتل واالجتار بال�سالح واملخ ّدرات( ,)26كما ظهرت ظاهرة «
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اخلا�صة
جماعات تعمل خلف خطوط القتال تقوم ب�رسقة الأموال
التعفي�ش» و تقوم بها
ٌ
ّ
اقت�صادية تدفع باتجّ اه ا�ستمرار الأزمة والكراهية بني
والعامة .هذه احلالة خلقت حوافز
ّ
ّ
العنفية غالب ًا ما تكون ذات انتماء
ال�سوري ,وبخا�صة � ّأن هذه اجلماعات
مكونات املجتمع
ّ
ّ
ّ
مما يزيد من حالة االحتقان
االجتماعي
والغنب
بالكراهية،
آخر
ل
ا
�شعور
ز
ز
تع
واحد,
اثني
ّ
ّ ّ
ّ
ال�سوري...
املجتمع
يف
واالثني
الطائفي
ّ
ّ
ّ
3 .3تفاقم الفقر والبطالة� :أعلنت الأمم امل ّتحدة يف العام ّ � ،2013أن ن�سبة الفقر و�صلت
ويعرف برنامج
معر�ضون لدخول خطّ الفقرّ ,
يف �سورية �إىل  %37.5ي�ضاف �إليها ّ %7.1
جماالت
إمنائي الفقر ب�أ ّنه «احلرمان من اخليارات والفر�ص املتاحة يف
الأمم امل ّتحدة ال
ٍ
ّ
أ�سا�سية على
وال�صحة ،وتوليد الدخل ،وهو ما يعني نق�ص ًا يف القدرة ال
رئي�سةٍ كالتعليم
ّ
ّ
الفعالة يف املجتمع».
امل�شاركة ّ

(27) The HDR 2013, UN Plaza, New York, NY 10017, USA Communications

Development Incorporated, Washington DC ,2013,p173.

� ّأما بالن�سبة لواقع البطالة يف �سورية فقد ازدادت ن�سبة البطالة مبعدل  %67.5يف
العام  2011مقارن ًة بالعام ّ � 2010أي قبل اندالع الأحداث بعام لت�سجل  %14.9من
()28
ورية بحلول
ال�س ّ
قوة العمل يف �سورية  ,لت�صل �إىل حوايل  %39من ّ
جمموع ّ
قوة العمل ّ
االجتماعي يف
العام  ,)29( 2012و بالتايل فقد ع ّززت ظاهرتا البطالة والفقر حالة التمايز
ّ
الغنية عن الفئات الفقرية ،وانت�رشت هذه التمايزات يف التعليم
�سورية ،حيث انعزلت الفئات ّ
والتجمعات الفقرية ،و ال ّأم ّية واجلهل يف
الع�شوائي
وال�صحة ،كما انت�رشت ظواهر ال�سكن
ّ
ّ
ّ
يا�سي...
ال�س
والن�شاط
ة
يا�سي
ال�س
اخلارطة
يف
الفقرية
الفئات
وتهمي�ش
الفقراء،
�صفوف
ّ ّ
ّ
ّ
أهلي» يف �سورية
ويبقى ال�س�ؤال الأكرث �إحلاحاً :هل من املحتمل �أن ّ
يتو�سع «ال�رصاع ال ّ
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الفردية؟ مبعنى �آخر ما
العنفية
أهليةٍ » وا�سعة االنت�شار؟ �أم تبقى بحدود احلاالت
�إىل
ٍ
ّ
ّ
«حرب � ّ
أهلي» يف �سورية؟
هي �ضوابط «ال�رصاع ال ّ
ال�سوري حمافظ ًا على
العربي
ورية :فما يزال اجلي�ش
1 .1متا�سك امل� ّؤ�س�سة
ّ
ال�س ّ
ّ
الع�سكرية ّ
ّ
ان�شقاقات وا�سعة النطاق يف بنيته بل بقيت �ضمن
وعقائديته ,فلم حتدث
وهيكليته
بنيته
ٌ
ّ
ّ
دي»,
ومكونه
الفردي,
حاالت االن�شقاق
وري «التع ّد ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
ّ
الب�رشي مازال م�شابه ًا لبنية ال�شعب ّ
ان�ضباطيته والتزام قرارات احلكومة.
ال�سوري على
كما حافظ اجلي�ش
ّ
ّ
أخالقي
ال�سلوكي وال
ال�سوريّ � ,أما �صفة العنف
الالعنفية لأغلبية املجتمع
2 .2الطبيعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سوري فهي بفعل الأزمة الراهنة.
التي يعي�شها املجتمع
ّ
أهلية» نوع ًا من الثقافة
أهلي» �إىل «احلرب ال ّ
3 .3يتطلّب االنتقال من «ال�رصاع ال ّ
املحملة ب�إرث الت�صارع والتنابذ بني
اجلمعية
وبخا�صة من الذاكرة
«احلربية»
التكوينية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والنف�سية للمجتمع
الذاتية
�شيء ال تو ّفره البنية
أهلية ف ي ال ّدولة ,وهو
تلك
ٌ
ّ
ّ
املكونات ال ّ
ّ
ال�سوري.
ّ
أهلية» بيئ ًة حا�ضن ًة من قبل
أهلي» �إىل «احلرب ال ّ
4 .4يتطلّب االنتقال من «ال�رصاع ال ّ
إقليمية املحيطة بالدولة التي ميكن �أن يحدث فيها هذا النزاع ,وهو ما ال تو ّفره_
الدول ال ّ
فهي متماثلة يف البنية
ل�رشوط
مو�ضوعيةٍ
ٍ
ال�س ّ
ّ
ّ
وذاتيةٍ _ الدول املحيطة بالدولة ّ
وريةّ ,
()30
ال�سي�سولوجية معها .
ّ
ال�سوري (عدا بع�ض
انف�صاليةٍ لدى � ّأي من مكونات املجتمع
نزعات
5 .5عدم وجود
ٍ
ّ
ّ
()31
ذهنية املجتمع.
اجليو�سيا�سي يف
ورية ) ور�سوخ �شكل ال ّدولة
ال�شخ�صيات
ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
الكردية ّ
ّ
ورية تعمل على �إجناز م�صاحلات يف
ال�س ّ
6 .6منذ منت�صف العام  2012بد�أت ال ّدولة ّ
خم�ص�صةٍ للم�صاحلة
وحولت هذا احلراك
ال�شعبي �إىل م� ّؤ�س�سةٍ عرب وزارةٍ
ّ
املناطق املتو ّترةّ ،
ّ
الوطنية .واليوم تتق ّدم هذه امل�صاحلة وتعيد الأمن واال�ستقرار لأماكن �شهدت معارك ع�سكري ٍّة
ّ
املع�ضمية ،حم�ص القدمية )...هذه امل�صاحلات خ ّففت من ح ّدة التو ّتر واخلوف
منها (برزة،
ّ
العدو
ورية و�إظهارها مبظهر
ال�س ّ
ّ
جراء حمالت التعبئة �ضد ال ّدولة ّ
القائمني يف تلك املناطق ّ
ورية.
ال�س ّ
و ال�س ّفاح ّ
مما مي ّهد الحق ًا �إىل تب ّنيها بو�صفها �أمنوذج ًا حمتم ًال حل ّل الأزمة ّ

رابعاً  -جتلّيات «الصراع األهل ّي» يف سورية:
ال�سوري يف ظ ّل الأزمة الراهنة حال ٌة متنامي ٌة من الكراهية ,تزداد
ت�سود املجتمع
ّ
ال�سوري ,فهي حا�رض ٌة لدى جميع فئات
ر�سوخ ًا مع ا�ستمرار مفاعيل الأزمة على املجتمع
ّ
املجتمع ،لدى تلك التي تنا�رص الدولة وتدعمها ،ولدى تلك التي ال تزال تقف �إىل جانب
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امل�سلحني وتدعمهم ،وح ّتى لدى الفئات التي يبدو �أ ّنها تقف على احلياد �صامتةً ,و يف
وال�سيا�سي ،وانت�رش
االجتماعي
ظ ّل مناخات الكراهية هذه بد�أت ترتفع جدران العزل
ّ
ّ
إيديولوجية لأطراف
ال�سوري مع انت�شار ال�سالح والت�سليح والتعبئة ال
العنف يف املجتمع
ّ
ّ
ال�رصاع يف �سورية.

ال�سوري.
1 .1العنف يف املجتمع
ّ

وال�سلوكية(,)32
اللفظية
ال�سوري ح ّدة لغة العنف و�أ�شكاله وجتلّياته
تزايدت يف املجتمع
ّ
ّ
ّ
ا�ستئ�صاليةٍ يف بنية املجتمع امل� ّؤيدة لأحد �أطراف ال�رصاع
أحاديةٍ
ّ
لكونه ي�ستند �إىل ثقافةٍ � ّ
يف �سورية.
الطائفية يف �سورية �إىل ق�سمني:
الطائفي :انق�سم املنخرطون يف احلديث عن
 العنف
ّ
ّ
الطائفية يف البالد و تزايدها ،و� ّأن الو�ضع مبا يحمله من �أخطار
� ّأولهما �أكّ د بروز الأحا�سي�س
ّ
الطائفية
طائفية الطابع ,والثاين ع ّد � ّأن احلديث عن
حرب
داخليةٍ
ي�ضع البالد على قاعدة ٍ
ّ
ّ
ّ
خمتلق� ،أو مبال ٌغ فيه يف �أح�سن الأحوال ،و� ّأن الهدف منه خلق �أجواء ُت�سهم يف
يف �سورية
ٌ
�رصاع
ال�سيا�سي القائم يف البالد وحتويله من
الداخلية بغية حرف ال�رصاع
تو ّتر الأو�ضاع
ٍ
ّ
ّ
حرب تنخرط فيها ك ّل الطوائف ،ال
�سيا�سي �إىل
يجر �ســــــورية �إىل خطر ٍ
طائفي ،ميكن �أن ّ
ٍّ
ّ
الطائفي يف �سورية �إىل عدة مظاهر:
بع�ضها .وميكن تق�سيم العنف
ّ
ال�سلوكي :حيث �شكّلت ال�شعارات
الفكري و العنف
اللفظي و العنف
 العنف
ّ
ّ
ّ
والهتافات التي رفعت يف �أثناء املظاهرات و عرب و�سائل الإعالم �إ�ضاف ًة �إىل الفتاوى
وم�سيحية ع بريوت»,
«علوية عالتابوت
الدينية املظهرين ال ّأول والثاين ,ف�شعارات
ّ
ّ
ّ
و�شعارات «رجالهم عال�سيف ون�سا�ؤهم عالكيف» ,من طرف  ,و�شعارات «لن ت�سبى زينب
ال�ضمنية
مرتني» «لبيك يا ح�سني» «لبيك يا زينب» من الطرف الآخر ...كلّها ع ّززت النواظم
ّ
دية
مما ي�شكّل م�صدراً من م�صادر التهديد لبنية املجتمع
للفعل
ّ
ال�سوري تع ّد ّ
ال�سيا�سيّ ,
ّ
()33
إيديولوجي لك ّل مظاهر العنف يف �سورية
التكوين  ,كما �شكّلت فتاوى التكفري الأ�سا�س ال
ّ
عام وقتل �أطفالهم ون�سائهم
العلويني
الطائفية « ,وحكم قتل
الهوية
ومنها :القتل على
ٍ
ّ
ّ
ّ
ب�شكل ّ
()34
م�رشوعية قطع ر�ؤو�س الك ّفار يف �سورية؟»  ,و فتوى قتال ال�شيعة �إىل جانب
ب�شكل خا�ص
ٍ
ّ
()35
قوات»النظام» منع ًا من �سقوط �سورية يف �أيدي �أعداء «�آل البيت»  .ومن مظاهر العنف
ّ
قوات م�سلّحة
أت
�
بد
عندما
،2013
أغ�سط�س
�
آب/
�
يف
(ماحدث
�سورية:
يف
ا
�سلوكي
الطائفي
ً
ّ
ّ
ّ
يف ريف الالذقية -حت�سب نف�سها على املعار�ضة -هجوم ًا على قرى �صغرية يف ريف
جهادية و�أخرى تن�ضوي حتت �شعار
«علويون» �شاركت يف الهجوم كتائب
الالذقية يقطنها
ّ
ّ
خا�صة
املتطرفني ال
ميلي�شيا «�أحرار ال�شام» وجمموعة من
احلر»� ،أبرزها
ّ
ّ
إ�سالميني ّ
ّ
«اجلي�ش ّ
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التكفريية
الليبيني)( )36كما قامت القوى
إرهابية ومعظمهم من
يف كتيبة «املهاجرون» ال
ّ
ّ
ّ
والتعر�ض
م�سيحية من �صيدنايا ومعلوال،
بتاريخ  2013 /11 /4بتهجري  200عائلة
ّ
ّ
التاريخية يف البلدتني� .إذاً فقد ك�شفت
امل�سيحية
لهم ،وحرق منازلهم ،وتدمري املعامل
ّ
ّ
االجتماعي – التي وهنت وتراجعت
الطائفي تلك وغريها � ّأن درجات ال�ضبط
جمازر العنف
ّ
ّ
تطور الأحداث يف �سورية -مهما امتلكت من قدرة الت�أثري يف احل ّد من
يف �سياق �صريورة ّ
العاطفية ،ف�إن ّها غري كافية،
الطائفي ،والذي يتعلّق دائم ًا بالغرائز وامل�شاعر
خماطر العنف
ّ
ّ
للعمليات
دائما
والعمليات
وبخا�صة � ّأن انت�شار ال�سالح بني الأهايل
الع�سكرية يفتح املجال ً
ّ
ّ
ّ
ّ
()37
الطائفي .
واالنتقامية يف مناطق التما�س
أرية
ّ
الث� ّ
ّ
ورية جند � ّأن العنف وال�رصاخ وال�شتائم
 العنف
ال�س ّ
ال�سلوكي :كنتيج ًة للأزمة ّ
ّ
االعتيادي يف عالقة النا�س ببع�ضهم� ،أكان يف ال�شارع �أم يف الأماكن
�صارت التقليد �شبه
ّ
العامة كو�سائط النقل والعمل و�سواها ،وال ُت�ستثنى الأُ�رس من ممار�سة هذا النوع من العنف
ّ
عام� ،إذ �شارف التفاهم واملو ّدة والرحمة على االختفاء من التعامل
بني �أفرادها
ٍ
ب�شكل ّ
الفجة ،التي �أ�صبحت �سم ًة طاغي ًة على الأفراد من
ين
الإن�سا ّ
اليومي� ،إ�ضاف ًة �إىل ال ّ
أنانية ّ
ّ
املعي�شية و�سواها ،رغم � ّأن
اليومية �أو
يخ�ص االحتياجات
جميع ال�رشائح تقريباً ،فيما
ّ
ّ
ّ
()38
مما يخ ّزنون من احتياجات وقد و�صل احلال �إىل
ما�سة ّ
للكم الكبري ّ
بع�ضهم لي�س بحاجةٍ ّ
ال�سلوكي كحادثة قتل طالب يف جامعة دم�شق حني �أقدم الطالب»الإرهابي»
ح ّد الإرهاب
ّ
الطبية
عمار بالو�ش يف  27كانون الأول /دي�سمرب  2011وهو طالب يف كل ّّية الهند�سة ّ
بجروح نتيجة
على �إطالق النار على زمالئه يف قاعة املحا�رضة فقتل اثنني و�أ�صاب �آخرين
ٍ
التعليمية يف اجلامعة ...كما تنامت
العملية
متعمداً �إيقاف
ال�سيا�سي,
التوجه
االختالف يف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النقدية ،حيث وجد فيها بع�ض املجرمني
ال�سوري ظاهرة اخلطف مقابل الفدية
يف املجتمع
ّ
ّ
والتجار ورجال الأعمال وعائالتهم هم ال�شرّ يحة
اجلنائيني مور ًدا لل ّدخل ,فكان الأغنياء
ّ
ّ
ال�سلب
التي ت�ستهدفها هذه الفئة ،ملبادلتهم
َ
مببالغ ّ
نقدية ...تزامنت هذه الظاهرة مع مظاهر ّ
ورية...
ال�س ّ
الرئي�سة بني املدن ّ
وال ّنهب «الت�شليح» التي انت�رشت على الطرق ّ
ال�سلفيون� ،س ّتة
�سيما
الفكري :لقد ا�ستخدمت «املعار�ضة ال
 العنف
ّ
إ�سالمية» ،و ال ّ
ّ
ّ
داعمي «نظام الأ�سد»� ،أو من يقفون �إىل جانبه� ،أو يقاتلون
م�صطلحات رئي�سةٍ لو�صف
ٍ
ّ
()41
()40
()39
ن�صرييون  ،راف�ضة  ،جمو�س ،
معه بح�سب التعبريات التي ت�صدر عنهم وهي» :
ّ
�صفويون( ،)42حزب الالت ،وحزب ال�شيطان( ,»)43وقد اعتمد خ�صومهم �أي�ض ًا �ألقاب ًا خا�ص ًة
ّ
أموي»
ال�سلفيني ،وت�شمل بع�ض امل�صطلحات:
بهم جتاه معار�ضيهم
«تكفرييّ ،
ابيّ �,
ّ
ّ
وه ّ
وبالن�سبة لكال اجلانبنيُ ،ت�ستخدم هذه امل�صطلحات لت�صوير الأعداء على �أ ّنهم لي�سوا �أكرث
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ثم ف�إ ّنه ال ميكن �أن تكون هناك �سوى
من كفرةٍ عازمني على تدمري الإ�سالم �أو البالد ,ومن ّ
عقوبةٍ واحدةٍ وهي :القتل(.)44

2 .2الهو ّية املتلب�سة:

اجتماعي ًا و امل�أزومة
ين كارل مارك�س «� ّإن املجتمعات املحتقنة
يقول الفيل�سوف الأملا ّ
ّ
إنرثوبوجلي و الت�ص ّدع
التذرر ال
ال�سي�سولوجي و
مر�شح ًة �أكرث من �سواها للت�شظّ ي
بنيوياًّ ,
ّ
ّ
ّ
ّ
()45
منعطف
�سيا�سي ٌة عا�صف ٌة �أو يداهمها
ال�سيكيولوجي ,حني تواجهها �أزم ٌة
تاريخي حا ّد» ,
ٌ
ّ
ٌّ
ّ
ت�صالب
و
طائفي
ا�ستقطاب
من
املجتمع
أ�صاب
�
وما
»,
ال�سوري
«احلدث
على
وهذا ينطبق
ٍ
ٍ
ّ
ٍّ
عما كان �سائداً قبل
جهوي� ,أ ّدى �إىل التبا�س يف مفهوم
وتقاطب
قبلي
ٍ
ّ
ال�س ّ
ّ
ورية ّ
الهوية ّ
ّ
والفرعية
الهويات الكامنة
تن�شطت
ال�سوري» ,فعلى م�ستوى الداخل
وقوع «احلدث
ال�سوري ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الع�شائري) بفعل
القبلي و
والطائفي و
(العرقي
اجلزئي
وتراجع االنتماء �إىل امل�ستوى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التن�شط يف
ورية ,هذا
الطائفي
ح ّدة اال�ستقطاب
ّ
ال�س ّ
واملذهبي الناجت عن مفاعيل الأزمة ّ
ّ
ّ
إقليمي بااللتبا�س
الفرعية داخل املجتمع �أ�صاب حالة «االنتماء» �إىل املحيط ال
الهويات
ّ
ّ
ّ
()46
�أي�ضاً« ,فاالنتماء �صف ٌة �أ�صيل ٌة
إقليمي
للهوية» فتنازعت حالة االنتماء �إىل املحيط ال
ّ
ّ
الديني مبعنى النظر �إىل �سورية باعتبارها جزءاًّ من «ال ّأمة
أ�سا�سيةٍ  :االنتماء
اجتاهات �
ع ّدة
ٍ
ّ
ّ
العربية
القومي :مبعنى النظر �إىل �سورية باعتبارها جزءاً من ال ّأمة
إ�سالمية» ,االنتماء
ال
ّ
ّ
ّ
الكردي يف
املكون
توجهات
�أو «الوطن
ّ
ّ
ال�سوري» ,وتداخلت حاالت االلتبا�س ال�سابقة مع ّ
ّ
كردي ٌة
هوي ٌة
كردي ٌة
هوي ٌة
املجتمع
ّ
ّ
وطنيةّ ,
ّ
ّ
ال�سوري فانق�سم الأكراد بني ع ّدة اتجّ اهاتّ :
انف�صاليةٌ.
قومي ٌة
ّ
ّ

خامساً  -العمر ّ
املتوقع للصراع األهل ّي يف سورية:

أمريكية
خل�صت درا�سة قام بها عام  2002جيم�س فريون من جامعة �ستانفورد ال
ّ
أهلية» هو ع�رش
الو�سطي
�إىل � ّأن املع ّدل
�سنوات تقريب ًا(� ,)47إلاّ
ٍ
ال�ستمرارية «ال�رصاعات ال ّ
ّ
ّ

الو�سطي بح�سب الربوفي�سور ماك�س في�رش
�أ ّن عوامل �أخرى قد تزيد من هذا املعدل
ّ
()48
املتخ�صّ �ص يف درا�سة الأعراق و النزاعات الإثن ّية :

أهلية تكون �أطول و�أكرث
1 .1عندما
ّ
أجنبية ف� ّإن النزاعات امل�سلّحة ال ّ
تتدخل القوى ال ّ
دموية من املع ّدل.
ّ
أهلية التي يت�صارع فيها عدد من الأطراف تدوم �أكرث من
2 .2النزاعات امل�سلّحة ال ّ
املعدل ,وهذا العامل كانت �أكّ دت عليه باربرا والرت من جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو
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أهلية
يف ورقة عمل ن�رشت يف جملّة العلوم
ال�سيا�سية عام  2006ت ّدعي ب� ّأن احلروب ال ّ
ّ
تطول �أكرث عندما يكون هناك عدد من الف�صائل املتناف�سة �أكرث من  13ف�صيالً.
أهلية �أكرث من املتو�سط ،عندما ال ي�ستطيع �أحد الطرفني
3 .3
ت�ستمر النزاعات امل�سلّحة ال ّ
ّ
نزع �سالح الطرف الآخر :ال يتعلق الأمر فقط باال�ستيالء على الأر�ض واحلفاظ عليها ،بل
بالق�ضاء على قدرة اخل�صم على القتال.
أهلية �أكرث من
4 .4
يتم �إنها�ؤها بت�سويةٍ
ت�ستمر النزاعات امل�سلّحة ال ّ
املتو�سط عندما ال ّ
ّ
ّ
متفاو�ض عليها.
ٍ
قوى خارجي ًة تدعم بحزم �أطراف
ورية جند � ّأن ً
ال�س ّ
بتطبيق نتائج الدرا�سة تلك على احلالة ّ
ال�رصاع
ال�سوري البالغ عددها حتى العام  2013حوايل  1200ف�صيل مقاتل( ,)49فرو�سيا
ّ
و�إيران تدعمان احلكومة التي كانت قائمة قبل العام  ,2011و «جمموعة �أ�صدقاء ال�شعب
الوطني
ال�سوري» تدعم قوى املعار�ضة مم ّثلة باالئتالف
ال�سوري* ,كما � ّأن قطر وال�سعودية
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية» ...وا�ستناداً �إىل تلك ال ّدرا�سة
إ�سالمية «ك�أحرار ال�شام» و «اجلبهة ال
تدعمان ف�صائل �
ّ
ّ
وري ،ف�إ ّنه من غري
ويف غياب � ّأي �أفقٍ لت�سويةٍ
ال�س ّ
ّ
�سيا�سيةٍ م ّتفقٍ عليها بني �أطراف النزاع ّ
ال�سوري يف غ�ضون ال�سنوات الع�رش القادمةّ � ...أما بالن�سبة �إىل �شكل
املرجح انتهاء ال�رصاع
ّ
ّ
وا�ضح،
ع�سكري
بح�سم
تنتهي
«
ة
أهلي
ل
ا
ّحة
ل
امل�س
النزاعات
فمعظم
ة
أهلي
ل
ا
ال�رصاعات
انتهاء
ٍ
ٍّ
ٍ
ّ
ّ
و لي�س عرب التفاو�ض ذلك ح�سب درا�سة �أجرتها الكاتبة باربارا والرت بروفي�سور يف العلوم
ال�سيا�سية و نائبة عميد كل ّّية الدرا�سات
الدولية يف جامعه كاليفورنيا يف �سان دييغو(,)50
ّ
ّ
أهلية «امل�سلّحة» التي تنتهي بالتفاو�ض متلك �أمرين م�شرتكني� ,أوالً :عاد ًة
فالنزاعات ال ّ
()51
القوة
بناء على مواقعهم يف �أر�ض املعركة ,
ال�سيا�سية بني �أطراف القتال ً
ّ
تنتهي بتوزيع ّ
تفاو�ض يف �سورية يجب �أن ي�شمل احلكومة
هذا يعني ب� ّأن � ّأي
ٍ
وبقية الف�صائل امل�سلّحة
«املتطرفني «ال
و
إرهابيني» من تنظيمي «داع�ش والن�رصة» ّ
ّ
ّ
ال�سوري ل ّأن كال الطرفني ال يقبل بهذا
املتحالفة معهم ،وهذا الكالم غري واردٍ يف احلدث
ّ
«عدمية» مع الطرف الآخرّ � ,أما الأمر الثاين املتعلق
التفاو�ض فاملعركة بالن�سبة لكليهما
ّ
طرف ثالثٍ ي�ضمن � ّأي ا ّتفاق �سالم ينتج عن املفاو�ضات
بنجاح املفاو�ضات فهو وجود ٍ
رية ،وتناق�ض امل�صالح
وهو غري متاح
حالي ًا نظراً لال�شتباك الدو ّ
ال�سو ّ
ّ
ال�ساحة ّ
يل على ّ
اجليبولوتكية للدول العظمى يف �سورية ,و بالتايل ف� ّإن املعركة يف �سورية تتجه باتجّ اه ح�سم
ّ
ع�سكري لأحد �أطراف ال�رصاع ,وهذا من �ش�أ ّنه �إطالة �أمد ال�رصاع امل�سلّح يف �سورية نتيجة
ّ
ولوج�ستياً.
ب�رشي ًا وما ّد ّي ًا
اخلارجي لأطراف ال�صرّ اع امل�سلّح يف �سورية
الع�سكري
ال ّدعم
ّ
ّ
ّ
ّ
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خامتة البحث:
�سنوات مقبلةٍ  ,وينبثق
م�ستمراً ،و من املتوقع ا�ستمراره لع ّدة
ال يزال احلدث يف �سورية
ٍ
ّ
االجتماعية املمت ّدة،
عن هذه النتيجة � ّأن ال�رصاع يف �سورية بد�أ ي�أخذ �شكل ال�رصاعات
ّ
العدائية
زمنيةٍ طويلةٍ  ،وت ّت�سم تفاعالته
والذي ي ّت�سم باال�ستمرارية واالمتداد خالل فرتةٍ
ّ
ّ
م�سبباتها وت�ستع�صي على احلل ال�رسيع مبعنى:
بالكثافة واالنت�شار داخل املجتمع وبعمق ّ
ال�سوري اجلديدة مازالت
هوية املجتمع
غياب نقطةٍ
ّ
زمنيةٍ حم ّددة لإنهاء ال�رصاع ,وبالتايل ّ
ّ
لكن ال�شكل الذي �سينبثق عنها� ،سيكون حمكوم ًا باالتجّ اه
كالهيوىل حتوي كل العنا�رصّ ،
الهوية �سيف ًا ذا
تطور جمريات احلدث ،وهنا �سيكون �إ�شكال
ّ
الذي �ستذهب �إليه البالد مع ّ
أهلي يف �سبيل
التذرر والذي �سيكون نتيج ًة
ِ
ح ّدين؛ ف� ّإما �إىل ّ
لل�رصاع طويل الأمد واالقتتال ال ٍّ
هويات
الهوية
ات منبثقةٍ عن
لهوي ٍ
ال�سورية ،والتي غالب ًا ما �ستكون ّ
ّ
ّ
و�ضع احلدود وال�ضوابط ّ
آلية عمل ،وذلك
وطنية ال متتلك القدرة بذاتها على �أن
ما قبلَ
َ
تخرج عن منطق الع�شرية ك� ّ
ّ
دول بال�شكل احلديث �ضمن هذه املعطيات� ،أو التوافق على
لغياب ال
إمكانيات املا ّد ّية لربوز ٍ
ّ
احلالية عرب توافقات من قبل �رشائح
ال�سورية
�سوريةٍ جامعةٍ �ضمن حدود الدولة
هويةٍ
ّ
ّ
ّ
متكني ّ
وريني يف
املجتمع كلّها ،و �إن�شاء عق ٍد
ال�س ّ
اجتماعي جدي ٍد مرتافقٍ مع �إرادةٍ واعيةٍ من قبل ّ
ٍّ
يتم قبل �إيقاف رحى احلرب الدائرة والتوافق
وطنيةٍ
هويةٍ
�سورية مبتغاةّ ,
ّ
ّ
جتذير ّ
لكن هذا لن َّ
وري(....)52
ال�س ّ
على ت�سويةٍ ما ت�ضمن ح�ضور ك ِّل �أطياف املجتمع ّ

أهلي» يف �سورية فيمكن
�أما فيما يخ�صّ �سيناريوهات م�ستقبل «ال�رصاع ال ّ
�إجمالها بالآتي:
أهليةٍ �شاملة ،تفكّك
♦ ♦�سيناريو الت�صعيد ال�شامل :وفيه تدخل البالد يف ٍ
حرب � ّ

الطائفي �أ�ش ّده ،وتهيمن الفو�ضى ،وهذا
املجتمع ،وتنهار فيها الدولة ويبلغ ال�رصاع
ّ
ال�سوري
العربي
ال�سيناريو يتطلب تفكّك اجلي�ش
ّ
ّ
احلالية على
القوة
ّ
و انت�صار للمعار�ضة امل�سلّحة ,وهذا ال�سيناريو يف ظ ّل معطيات ّ
وري وت�سجيله
منطقي ,نظراً لتما�سك بنية اجلي�ش
ال�سورية يبدو غري
ال�س ّ
العربي ّ
الأر�ض ّ
ّ
ّ
نوعيةٍ على «املعار�ضة امل�سلّحة» ,يف ظ ّل ت�رشذم هذه الف�صائل وتناحرها من
النت�صارات
ٍ
ّ
جهةٍ ثانيةٍ .
االجتماعي �إىل
ال�سيا�سي و
التدريجي :وفيه يعود اال�ستقرار
♦ ♦�سيناريو االنح�سار
ّ
ّ
ّ
عمليات
وري املتعثرّ ة� ,إ�ضاف ًة �إىل ا�ستمرار
البالد ,و ت�ستكمل �إجراءات احلوار
ال�س ّ
ّ
الوطني ّ
ّ
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ال�سيناريو يتطلّب بالدرجة
الوطنية يف املناطق التي ت�شهد
امل�صاحلة
ٍ
ّ
نزاعات م�سلّحةٍ  ,وهذا ّ
عمليات الت�سليح
ورية ,ووقف
التكفرييني
الأوىل وقف تد ّفق
ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
«اجلهاديني» �إىل الأر�ض ّ
إقليميةُ ,تف�ضي
تفاهمات
إقليمي ,ويتطلّب �أي�ض ًا
والتعبئة من دول اجلوار ال
ٍ
دوليةٍ و � ّ
ّ
ّ
إجراءات من ال ّدولة
ال�سيناريو يتطلّب �أي�ض ًا �
ٍ
بالنهاية �إىل �ضبط ال�رصاع يف �سورية ,وهذا ّ
االجتماعية
واجتماعياًُ ,تف�ضي بالنهاية �إىل حتقيق العدالة
واقت�صادي ًا
�سيا�سي ًا
ورية
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�س ّ
ّ
تدريجياً.
�سورية
يف
ال�رصاع
ذاكرة
ملحو
ّ
ت�صور انتهاء ال�رصاع
أهلي» :ينطلق هذا ال�سيناريو من ّ
♦ ♦�سيناريو كبت «ال�رصاع ال ّ
احلدودية ,وعودة الهدوء �إىل املناطق ال�ساخنة ,دون
الع�سكري �أو انح�ساره �إىل املناطق
ّ
ّ
الفردية
ال�سورية ,و اعتبارها يف �إطار احلوادث
أهلي من احلكومة
الإقرار بوجود
ٍ
ّ
ّ
�رصاع � ٍّ
املجتمعي,
الوطنية و االن�سجام
التي ال ته ّدد وحدة املجتمع ,واالكتفاء ب�شعارات الوحدة
ّ
ّ
أحداث م�شابهةٍ م�ستقبالً...
وهو ما يه ّدد كيان املجتمع ويجعله عر�ض ًة ل ٍ

نتائج البحث:
أهلية» املمت ّدة
1 .1بد�أ ال�رصاع امل�سلح يف �سورية ي�أخذ �شكل ال�رصاعات
االجتماعية» ال ّ
ّ
ال�سوري.
مكونات ال�شعب
ّ
بني ّ
أهلي» يف �سورية يف الأمد القريب وتراوح
2 .2من غري املتوقع انتهاء «ال�رصاع ال ّ
نظرية «احل�سم
البحثية بني  12 - 10عاماً ,نتيجة تب ّني �أطراف ال�رصاع
التقديرات
ّ
ّ
تنظيمات
الداخلي ,مع وجود
اخلارجي لك ّل من �أطراف ال�رصاع
الع�سكري» وتوافر الدعم
ٍ
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سية للأزمة ,مبعنى:
معنية بجهود الت�سوية
ال�سورية غري
إرهابيةٍ تعمل على الأر�ض
�
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطني لل�رصاع يف �سورية.
انهيار الإطار
ّ
وال�سلوكية,
اللفظية
وجتلياته
ال�سوري ح ّدة لغة العنف و�أ�شكاله
3 .3تزايدت يف املجتمع
ّ
ّ
ّ
ّ
مكونات
الطائفية ,وتنامي م�شاعر الكراهية
الهوية
و لع ّل �أبرزها القتل على
ّ
ّ
ّ
الطائفية بني ّ
وري الواحد.
ال�س ّ
املجتمع ّ
أهليةٍ يف �سورية ,فبعد م�ضي ع ّدة �أعوام على احلراك
4 .4من غري املتوقع اندالع ٍ
حرب � ّ
فردية.
معينة و�ضمن
ٍ
حاالت ّ
أهلي حم�صوراً مبناطق ّ
يف �سورية ما زال العنف ال ّ

توصيات الباحث:
أهلي» الناجت عن �رصاع البيئات احلا�ضنة
1 .1عدم اخللط بني مفهوم «ال�رصاع ال ّ
أهلية.
و�سيا�سياً ...والذي قد ينتج عنه بع�ض املظاهر
(ثقافي ًا
العنفية )...وبني احلرب ال ّ
ّ
ّ
ّ
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الوطنية يف �سورية �أمنوذج ًا ميكن اعتماده و البناء عليه
ُ 2 .2تع ّد جتربة امل�صاحلة
ّ
أهلي
العمليات
يف �إنهاء
الع�سكرية يف بع�ض املناطق ,ولك ّنه غري ٍ
ّ
ّ
كاف لإنهاء ال�رصاع ال ّ
داخلياً,
م�سببات هذه الأزمة
بحوار
ما مل ي�ستكمل
ٍ
ّ
وطني ي�ضع خارطة طريق لإزالة ّ
ٍّ
االجتماعي ل�صالح حتقيق
مبكونه
التدخالت
وكيفية حت�صني البلد من
ّ
ّ
ّ
اخلارجية و العبث ّ
ّ
(نف�سي ًا
إ�سرتاتيجي ٌة وا�ضح ٌة لإزالة �آثار هذه الأزمة
ودوليةٍ ي�ضاف �إليها �
إقليميةٍ
ّ
ّ
ّ
م�صالح � ّ
وثقافياً. )....
واقت�صادي ًا
ّ
ّ
ورية.
3 .3العمل على تر�سيخ مفهوم
ال�س ّ
ورية يف املناهج ال ّد ّ
ال�س ّ
ّ
را�سية ّ
الهوية الوطنية ّ
الت�رشيعية ,مبا يتنا�سب مع
ين وم� ّؤ�س�ساته وتطوير بنيته
4 .4تعزيز مفهوم املجتمع املد ّ
ّ
االجتماعية وتكاف�ؤ
ورية� ,إ�ضاف ًة �إىل مكافحة الف�ساد و حتقيق العدالة
امل�صلحة
ّ
ال�س ّ
ّ
الوطنية ّ
دي ال�سليم.
الفر�ص ,فهي تع ّد مداخل �
أ�سا�سي ًة لبناء املجتمع التع ّد ّ
ّ
يتعرف من خاللها
إعالمي ًا
وطنيةٍ متع ّدد ًة (�
حكومي ًا على برامج
5 .5العمل
ّ
ّ
ّ
ّ
ودرا�سياًّ )...
الدينية ,مبا ي�سهم يف �إزالة جدران العزل
الثقافية و
ال�سوريون على بع�ضهم بخ�صائ�صهم
ّ
ّ
ال�سوري.
مكونات املجتمع
الثقا ّ
ّ
يف بني ّ

189

األهلي في األزمة السوريّة
الصراع
ّ
ديناميّاته وضوابطه وجتليّاته

أ .سومر منير صالح

اهلوامش:
.1

1حممد العلي ”,ال�رصاع االجتماعي”,جريدة اليوم ال�سعودية ,الدمام ,ال�سبت  5جمادى
الآخرة � 5 - 1435أبريل (ني�سان) � ,2014ص.10

.2

�2أمل يازجي ”,القانون الدويل الإن�ساين وقانون النزاعات امل�سلحة بني النظرية والواقع”,
جملة جامعة دم�شق للعلوم االقت�صادية والقانونية( ,دم�شق :جامعة دم�شق ,املجلد ,20
العدد الأول�, )2004 ,ص .137

3 .3للمزيد حول التعداد العام لل�سكان يف �سورية ,انظرwww. cbssyr. sy :
.4

“4ركود التحول الدميوغرايف باجتاه مرحلة التوازن ال�سكاين يف �سورية -م�شكلة تباط�ؤ
ال�سوري( ,Appendix3,دم�شق:
تراجع معدل اخل�صب ال�سكاين»,رئا�سة جمل�س الوزراء ّ
ال�سورية ل�ش�ؤون الأ�رسة � , )2011,ص.2
الهيئة ّ

.5

�5سعد الدين �إبراهيم”,املجتمع و الدولة يف الوطن العربي” ,حمرر( ,بريوت :مركز
درا�سات الوحدة العربية ,ط�, )2005 ,3ص.252

.6

6حليم بركات ,املجتمع العربي املعا�رص -بحث ا�ستطالعي اجتماعي( ,بريوت :مركز
درا�سات الوحدة العربية ,ط � , )2008 ,8ص.17

.7

7ماجد ملحم �أبو حمدان »,طرائق التن�شئة االجتماعية الأ�رسية وعالقتها مبدى م�شاركة
ال�شباب يف اتخاذ القرار داخل الأ�رسة (درا�سة ميدانية على عينة من �شباب جامعة
دم�شق – كلية الآداب)  ,جملة جامعة دم�شق للعلوم االقت�صادية والقانونية( ,دم�شق:
جملة جامعة دم�شق ,املجلد  ,27العدد الثالث+الرابع � , )2011 ,ص.374

.8

8ناظم عبد اهلل اجلا�سور ,مو�سوعة علم ال�سيا�سة( ,عمان :دار جمدالوي للن�رش والتوزيع,
ط� , )2004 ,1ص .116

.9

9حليم بركات,املجتمع العربي املعا�رص -بحث يف تغري الأحوال و العالقات( ,بريوت:
مركز درا�سات الوحدة العربية ,ط�, )2008 ,1ص.40

احلزب القائ ُد يف املجتمع والدولة ،ويقود جبه ًة
* "حزب البعث العربي اال�شرتاكي هو
ُ
طاقات جماهري ال�شعب وو�ضعِها يف خدمة �أهداف الأمة
وطني ًة تقدمي ًة تعمل على توحيد
ِ
العربية» .
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«م�رشكة» من النا�س  ,كانوا منذ التاريخ و�أغلبهم من الفر�س الإيرانيني
4141هم طائفة
ّ
والهنود وبالد �رشق �آ�سيا  ,حيث عبد الفر�س قوى الطبيعة املتنوعة كال�شم�س والأر�ض
والقمر والريح ،كما عبدوا املاء والنار والأجرام ال�سماوية وبع�ض احليوانات ،وكان
يقوم بهذه الطقو�س كهنة ي�سمون (ماجى) �أي املجو�س ،قال اهلل تعاىل�} ”,إِ َّن ا َّلذِي َن

و�س َوا َّلذِي َن َ�أ�شرْ َكُوا �إِ َّن َهّ
اللَ َي ْف ِ�ص ُل
ال�صا ِب ِئ َ
�آ َمنُوا َوا َّلذِي َن َها ُدوا َو َّ
ني َوال َن َّ�صا َرى َوالمْ َُج َ
َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة �إِ َّن َهّ
اللَ َعلَى ُك ِ ّل �شَ ْيءٍ �شَ ِهي ٌد{ احلج .17ملزيد من التفا�صيل انظر:

http:// ar. wikipedia. org/ w/ index. php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%AC%D9%88%D8%B3&oldid=12410058
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و حكم بعده ابنه طهما�سب ,و�صلت الدولة ال�صفوية �أق�صى قوتها يف عهد [عبا�س
الأول] ،و بعدين بد�أت يف اال�ضمحالل بعد موته لغاية ما ق�ضى عليها نادر �شاه يف 26
�شباط  .1736امل�صدر:
http:// arz. wikipedia. org/ w/ index. php?title=%D8%B5%D9%81%D9%88%
D9%8A%D9%8A%D9%86&oldid=525476
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James D Fearon,” Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer Than4747
Others?”, Stanford University, July 12, 2002,p8
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MAX FISHER,” Political science says Syria’s civil war will probably last at4848
least another decade”,the washingtonpost,23/ 11/ 2013. link
http:// www. washingtonpost. com/ blogs/ worldviews/ wp/ 2013/ 10/ 23/ political- science- says- syrias- civil- war- will- probably- last- at- least- anotherdecade

4949حممد �أبو رمان ,الإ�سالميون و الدين والثورة يف �سورية( ,عمان :م�ؤ�س�سة فريدر�ش
ايربت� , )2013,ص.15
ال�سورية” �ضد «نظام الرئي�س
دولية تدعم ما ت�سميه «االنتفا�ضة
ّ
* جمموعة ات�صال ّ
ب�شار الأ�سد” ،تتكون املجموعة من  70بلداً �أبرزها الواليات املتحدة و معظم البلدان
العربية تتزعمهم املغرب باعتباره ع�ضو مبجل�س الأمن ،وبلدان االحتاد الأوربي و�أمريكا
ّ
العربية.
دولية كجامعة الدول
ّ
وتركيا وع ّدة هيئات ومنظمات ّ
Barbara F. Walter ,”The Four Things We Know About How Civil Wars5050
End”, POMEPS Briefings 22, The Project on Middle East Political Science, the Middle East Channel, December 18, 2013,p29.
. The previous reference5151
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5252نارميان عامر ,بدرخان علي,حممد �سامي,حممد ديبو« ,عوامل ال�سلم ال ّ
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ملخص:
يو�ضح العمل البحثي �أهمية تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ) ،(GISودور �أدوات
برنامج  ArcGis10يف التحليل املكاين املتعددة للطبقات اجلغرافية ،وا�ستخدام �أ�ساليب
علمية يف التحليل والتخطيط لإدارة موارد البيئة الطبيعية لتحقيق �أف�ضل فوائد للمجتمع،
لذا اعتمد البحث على بناء قاعدة بيانات جغرافية متعددة الطبقات لبناء منوذج يعتمد على
موارد بيئة لواء املزار اجلنوبي ،لتحديد املكان الأمثل لال�ستعمال العمراين ل�سكان منطقة
الدرا�سة �ضمن معايري قيا�سية حمددة م�سبقاً.
ونتج عن التحليل املكاين املتعدد للطبقات اجلغرافية ،خريطة تو�ضح املوقع الأمثل
لال�ستعمال العمراين ،وت�ؤكد وجود قرية واحدة فقط على م�ستوى منطقة الدرا�سة تقع �ضمن
املوقع الأمثل ،وبقية القرى تقع يف �أماكن غري منا�سبة لال�ستعمال العمراين ،وت�ؤكد خ�سارة
�سكان بلدة م�ؤتة  5ماليني دوالر منذ عام 1970م ب�سبب البناء يف مناطق ال تتوافق مع
املعايري القيا�سية لال�ستعمال العمراين.
و�أثبت البحث قيمة قواعد البيانات اجلغرافية ،والتحليل املكاين املتعدد للطبقات ،عند
بناء قرارات تنعك�س على احلياة احلالية وامل�ستقبلية ل�سكان املنطقة على املدى الق�صري
والطويل ،وبالتايل ننتقل من العمل الع�شوائي �إىل التنظيم والتخطيط العلمي القائم على
بيانات ومعايري قيا�سية ح�سب نوع اال�ستعمال للأر�ض.
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Employment of Multiple Spatial Analyses in GIS Software
to Determine the Optimal Location for Urban Use in South Mazar.

Abstract:
The research is devoted to show the importance of the applications of
Geographic Information System (GIS) and the role of the tools of one of its
related software, namely, the ArcGis10 through its multi- spatial analyses
of the geographic layers. The software enables the utilization of scientific
procedures to analyze and plan well for the optimization of the natural and
environmental recourses to achieve the best for the benefit of the society.
Such research is based on multi- spatial analyses in order to build model
using a database comprising of the environmental resources data of Southern
Mazar region. The model in use is determined for the optimal location for
residential usage of the area based on predefined criteria.
The multi- spatial analyses of the geographic layers resulted in a map
that shows the optimal location for residential usage. Out of many villages
covered by the study, only one village fitted into the optimal location. The
analyses reveal that only one village fitted into the optimal location, while
the remaining existing villages are located in inappropriate places, which
confirm that the residents of Muta town have lost $ 5 million since 1970, due
to the construction in areas not fit with the urban usage standards.
The work proved the virtue of the geographic databases and the multispatial analyses whenever decisions are taken in a way that is very much
reflected on the welfare of the residents whether now or in the future. It is
found that it is indispensable to avoid the haphazard routines that lead to
catastrophic outcomes. People should rely on scientific organization and
planning that are based on standards appropriate for the optimal usage
of the land.
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مقدمة:
ُيعاين الأردن من م�شكلة القرارات احلكومية التي يتم بنا�ؤها بطريقة ع�شوائية،
وبخا�صة يف جمال ا�ستعماالت الأرا�ضي ،حيث ت�شري �آخر الدرا�سات �أن امل�ساحات املزروعة
يف حمافظة الكرك تقل�صت من � 228ألف دومن عام � 1990إىل � 160ألف دومن عام 2013
على ح�ساب اال�ستعمال العمراين ،ما زاد يف انخفا�ض ن�سبة االكتفاء الذاتي من �إنتاج القمح
يف الأردن �إىل  ،%0.02بينما يتم ا�ستثمار الأرا�ضي يف لواء املزار اجلنوبي بطريقة
ع�شوائية� ،أ�سهمت يف خ�سارة �أبناء اللواء بخا�صة وحمافظة الكرك بعامة �أخ�صب الأرا�ضي
الزراعية ،وت�ستثمر الأرا�ضي ال�صاحلة للإنتاج الزراعي لأغرا�ض العمران ،مع �أنها �أرا�ض
�سهلية تتميز برتب طينية حمراء ي�صل عمقها �إىل � 5أمتار ،ومعدل مطر ي�صل �إىل  350ملم
يف املو�سم املطري ،وت�ستثمر جل امل�ساحة الأخرى للزراعة يف مناطق تربتها �صفراء عمقها
ن�صف مرت ،وي�سقط عليها  110ملم يف مو�سم املطر ،و�إذا ما علمنا ب�أن  %75من �أرا�ضي
بناء على بيانات علمية
الأردن مملوكة للدولة ،ما يتيح املجال للحكومات باتخاذ قراراتها ً
قائمة على درا�سات ملوارد البيئة الطبيعية با�ستخدام �أحدث التقنيات والربجميات اخلا�صة
بنظم املعلومات اجلغرافية ،مثل خا�صية التحليل املكاين املتعدد ) (MSAمن خالل
برجمية  ،ArcGis10وبناء منوذج لتحليل الطبقات اجلغرافية املتعددة لتحديد املوقع
الأمثل لال�ستعمال العمراين من خالل معايري قيا�سية حمددة م�سبق ًا للنظام.
املوقع الفلكي واجلغرايف ملنطقة الدرا�سة :تقع منطقة الدرا�سة بني خطي طول
)˭� (35̊.49ˉ.30˭) (35̊.36ˉ.30رشق ًا ودائرتي عر�ض )˭(31̊.10ˉ.30˭) (30̊.52ˉ.30
�شماالً ،وتتبع �إداري ًا ملحافظة الكرك يف الأردن �إىل اجلنوب من مدينة الكرك على بعد 13
كم على الطريق النافذ �إىل حمافظة الطفيلة جنوباً ,حيث تنتهي �أرا�ضي منطقة الدرا�سة
من اجلهة اجلنوبية عند وادي احل�سا الذي يع ّد احلد الطبيعي الفا�صل بني حمافظة الكرك
والطفيلة.
وتتكون منطقة الدرا�سة من مدينة م�ؤتة ومدينة املزار اجلنوبي التي تتوزع يف
املنطقة اجلبلية ،بالإ�ضافة �إىل  24قرية منها قرية الطيبة والعراق التي تقع يف الأجزاء
ال�شفا غورية املطلة على البحر امليت ،وقرية حمي و�أم حماط يف الأجزاء ال�رشقية� ،أما بقية
القرى فتقع يف الأجزاء اجلبلية من منطقة الدرا�سة ال�شكل (. )1

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية الدرا�سة من �أهمية الأرا�ضي ك�إحدى املوارد الطبيعية التي حباها اهلل
الإن�سان ،ال�ستثمارها بالطريقة العلمية ال�صحيحة ح�سب نوع اال�ستعمال و�إمكانات الأر�ض،
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يحمل املواطن الأردين كلف بناء عالية فوق ترب ال ت�صلح لال�ستعمال العمراين
ومبا ال ّ
ما ي�سبب خ�سائر مبعدل  5000دوالر لكل م�سكن نتيجة البناء يف مناطق تربها طينية
ي�صل عمقها �إىل � 6أمتار ،بالإ�ضافة �إىل زحف عمراين وا�ضح على الأرا�ضي الزراعية حتديداً
يف املنطقة اجلبلية ممثلة مبناطق م�ؤتة واملزار وذات ر�أ�س وم�ؤاب التي متثل جل م�ساحة
املناطق التي تنت�رش فيها الرتبة الطينية احلمراء ،وينعك�س مبا�رشة على فاتورة ا�سترياد
القمح حيث ال ينتج الأردن �سوى  %0.02من حاجته ال�سنوية من حم�صول القمح وهذا
ينطبق على غريه من املحا�صيل كال�شعري وغريها (وزارة الزراعة الأردنية. )2013 ،
الشكل ()1
موقع منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

مشكلة الدراسة:
بناء على مقوماتها
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف انعدام التخطيط ال�ستعماالت الأر�ض ً
الطبيعية ،والع�شوائية يف ا�ستغالل �إمكانات الأر�ض وعدم بناء القرار احلكومي على �أ�س�س
علمية ،بحيث ت�ستخدم الأر�ض الزراعية اخل�صبة التي يتجاوز معدل �أمطارها ال�سنوية 350
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ملم �إىل ا�ستعماالت عمرانية ،بينما تزرع الأرا�ضي ال�رشقية من منطقة الدرا�سة مبحا�صيل
حقلية كالقمح وال�شعري مبعدل �أمطار �سنوية ال تتجاوز  110ملم.

أهداف الدراسة:
1 .1درا�سة اخل�صائ�ص اجلغرافية ،وحتديد واقع اال�ستعمال العمراين احلايل ،واجتاه
توزيعه يف منطقة الدرا�سة.
2 .2تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف ا�ستنباط خرائط حتدد التوزيع الأمثل
بناء على معايري قيا�سية حمددة م�سبقاً.
ال�ستعماالت الأر�ض العمرانية يف اللواء ً
3 .3توظيف النماذج �أداة  Modelsالتي تتوفر يف بيئة برنامج  Arcgis10بحيث نقوم
بالتحليل املكاين املتعدد  MSAمن قاعدة البيانات اجلغرافية ال�ستنباط اخلرائط اخلا�صة
يف اال�ستعمال الأمثل للأرا�ضي العمرانية.

مربرات الدراسة:
1 .1عدم توفر درا�سات �سابقة تتناول حتديد اال�ستثمار الأمثل للأرا�ضي العمرانية يف
منطقة الدرا�سة والأردن بعامة.
�2 .2أهمية الدرا�سة يف توجيه �أنظار املخططني و�صناع القرار �إىل وجود طرق حديثة
ميكن ا�ستثمارها يف التخطيط ال�ستعماالت الأرا�ضي يف الأردن وفق ًا لقواعد البيانات
اجلغرافية.
3 .3تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف الدرا�سات التي متكن �صناع القرار من اتخاذ
قراراتهم بطريقة علمية.

الدراسات السابقة:
�سناء �ضيف اهلل اجلعافره2004( :م) ،بعنوان.الأبعاد ال�سكانية يف لواء املزار اجلنوبي.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة م�ؤتة ،كلية العلوم االجتماعية ،ق�سم اجلغرافيا.
تناولت الدرا�سة خ�صائ�ص ال�سكان والعوامل امل�ؤثرة يف توزيعهم اجلغرايف ،و�أثر معدل
النمو ال�سكاين يف التخطيط للخدمات ،وحتديد الأبعاد ال�سكانية يف لواء املزار اجلنوبي من
خالل �إعداد التوقعات ال�سكانية امل�ستقبلية و�أثرها على تلك الأبعاد.كما اهتمت الدرا�سة
بالأثر البارز للنمو ال�سكاين على القطاع اخلدمي وامل�شاريع التنموية ،من خالل �إعداد
توقعات م�ستقبلية با�ستخدام الأ�سلوب الكمي حل�ساب تلك التوقعات للخدمات التعليمية
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وال�صحية وغريها.
وخل�صت الدرا�سة �إىل انخفا�ض يف ن�سبة الرتكز ال�سكاين يف لواء املزار اجلنوبي ،ناجت
عن �أثر العوامل الطبيعية ممثلة بالت�ضاري�س ،وموارد املياه ،والرتبة ،والعوامل الب�رشية
ممثلة بالهجرة يف توزيع ال�سكان بخا�صة مبدينة م�ؤتة واملزار ،و�أخرياً �أو�صت الباحثة يف
الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على معدالت النمو ال�سكاين و�أخذها بعني الإهتمام عند التخطيط
للخدمات وامل�شاريع التنموية لتجاوز كثري من امل�شكالت املوجودة يف م�ؤتة واملزار حتديداً،
بالإ�ضافة �إىل درا�سة الأرقام الورادة يف جزء التوقعات امل�ستقبلية عند ر�صد امليزانيات
والتخطيط للأعوام القادمة للواء املزار اجلنوبي.
عمر ح�سن ح�سني رواندزي2006( :م) ،بعنوان.التحليل املكاين والوظيفي للخدمات
التعليمية يف مدينة �سوران با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة �صالح الدين ،كلية الآداب ،ق�سم اجلغرافيا.
�سعت الدرا�سة �إىل درا�سة التوزيع املكاين للخدمات التعليمية ومدى مالءمتها ملعايري
التخطيط املكاين ،وحتديد م�شكالت التوزيع املكاين التي تعاين منها اخلدمات التعليمية
على م�ستوى منطقة الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاح بدائل لذلك التوزيع با�ستخدام التحليل
املكاين �ضمن منهجية علمية.
وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف النمو ال�سكاين امل�ضطرد امل�سبب لزيادة التو�سع العمراين،
ما يفر�ض تدني ًا يف كفاءة الأداء الوظيفي للخدمات و�سوء توزيعها ،لذا جاءت الدرا�سة
للتعرف على واقع التوزيع ومدى الكفاءة واملالئمة ملعايري التخطيط املكاين ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن تقدمي اخلدمات مع التو�سع العمراين غلب على التخطيط لتلك اخلدمات قبل
تقدميها للمواطن بحيث ظهر اخللل يف توزيع خدمات ريا�ض الأطفال واملدار�س الأ�سا�سية،
بحيث خلت كثري من الأحياء من وجودها ،وتركزت يف �أماكن حمددة ،و�أظهرت تقنيات
اجتاه التوزيع وحتليل اجلوار يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية كفاءة عالية يف عمليات
التحليل املكاين و�إنتاج اخلرائط.
لذا اقرتحت الدرا�سة �رضورة االعتماد على �أحدث التقنيات التي ت�ساعد �صانع القرار
يف التخطيط للخدمات بطريقة علمية ،وربط التطور العمراين بالنمو ال�سكاين عند التخطيط
للخدمات ،واالعتماد على ما مت �إنتاجه من خرائط للتوزيع الأمثل للخدمات التعليمية من
قبل اجلهات احلكومية املعنية.
�سحاب خليفه ال�سامرائي ،)2007( :بعنوان�.إعداد خريطة املالئمة البيئية لزراعة
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حم�صول القمح يف ق�ضاء �سامراء با�ستعمال نظم املعلومات اجلغرافية.بحث من�شور ،جامعة
تكريت ،كلية الرتبية ،ق�سم اجلغرافيا.
ركزت الدرا�سة على العوامل اجلغرافية امل�ؤثرة يف �إنتاج حم�صول القمح يف ق�ضاء
�سامراء ،لإنتاج خريطة املالئمة البيئية للمح�صول با�ستخدام �أدوات برنامج نظم املعلومات
اجلغرافية ،حيث مت بناء قاعدة بيانات جغرافية لإجراء التحليل من خاللها با�ستخدام
�أدوات الربنامج.
و�أثبتت الدرا�سة �أنه تتوفر متطلبات �إنتاج حم�صول القمح ،و�أن هناك ثالثة �أ�صناف
للمناطق ت�صلح للإنتاج بدرجات متفاوتة ،كما �أن نظم املعلومات اجلغرافية وفرت الدقة
العالية يف عمليات التحليل من قاعدة البيانات اجلغرافية ،و�أخرياً �أو�صت الدرا�سة ببناء
منظومة معلومات جغرافية متكاملة يف امل�ؤ�س�سات التي تدير الإنتاج الزراعي لأنها تخت�رص
اجلهد والوقت ،وتوفر للمزارع واملخت�ص واملراقب �أدق املعلومات عن املكان.
عهود عائ�ض الرحيلي2010( :م) ،بعنوان ،ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف
حتديد �أن�سب مواقع دفن النفايات باملدينة املنورة.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم
القرى ،كلية العلوم الإجتماعية ،ق�سم اجلغرافيا.
ركزت الدرا�سة على تقييم موقع مدفن نفايات املدينة املنورة واختيار موقع جديد،
باالعتماد على اعتبارات واتفاقيات دولية تتناول �أبعاد جيولوجية وجيومورفولوجية
واقت�صادية واجتماعية با�ستخدام التقنيات اجلغرافية احلديثة ،وجاء اختيار مو�ضوع
الدرا�سة لأهمية املدينة املنورة ،وتقييم واقع املدفن احلايل لتجنب امل�شكالت التي قد تظهر
من �سوء اختيار املكان احلايل للمدفن ،بالإ�ضافة �إىل توظيف التقنيات اجلغرافية يف حتديد
�أن�سب مكان ملوقع النفايات من خالل قاعدة بيانات جغرافية ميكن من خاللها �إدخال
املعايري و�إجراء التحليل املكاين.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن املدفن احلايل ذو مالءمة منخف�ضة ،لأنه حدد قدمي ًا يف
وقت مل تتوفر فيه الدرا�سات العلمية والأدوات التكنولوجية املتوفرة حاليا ،كما ا�ستطاعت
بناء على املعطيات املدخلة �إىل قاعدة البيانات
الدرا�سة حتديد مكان منا�سب لدفن النفايات ً
اجلغرافية يف الربنامج ،ما �أثبت قدرة النظام على حتديد �أن�سب موقع �إذا ما مت االعتماد عليه
م�ستقب ًال لغايات التخطيط من قبل �صناع القرار.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تفعيل برامج نظم املعلومات اجلغرافية حلماية البيئة،
و�رضورة االعتماد على املواقع املقرتحة ،ونقل مدفن النفايات �إىل �أحدها لتجنب م�شكالت
املدفن احلايل على بيئة املدينة املنورة ،و�رضورة اال�ستفادة من �إمكانات الباحثني
التكنولوجية لغايات التخطيط للمدن وامل�شاريع ذات البعد البيئي.
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علي عبا�س العزاوي و�سعد �صالح خ�رض ، )2012( :بحث بعنوان.منذجة التحليل
املكاين ال�ستعماالت الأر�ض الزراعية يف ناحية القيارة با�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد ونظم
املعلومات اجلغرافية.بحث من�شور ،جملة جامعة كركوك للدرا�سات الإن�سانية ،جامعة
كركوك ،جملد ( ، )7عدد (. )3
ا�ستخدمت الدرا�سة برامج نظم املعلومات اجلغرافية لنمذجة التوزيع املكاين
ال�ستعماالت الأر�ض الزراعية يف ناحية القيارة ،للو�صول �إىل حتليل دقيق و�شمويل وانتقاء
م�ساحة املحا�صيل ال�صيفية والب�ساتني.
حيث �أظهر البحث قدرة نظام املعلومات اجلغرايف يف درا�سة الغطاء النباتي و�إنتاج
اخلرائط اخلا�صة با�ستخدامات الأر�ض بدقة بلغت  ،%80و�أهمية النمذجة املكانية يف
ح�ساب ن�صيب الوحدات الزراعية من ا�ستخدامات الأر�ض يف ناحية القيارة لدعم القرار
احلكومي عند التخطيط لأي منطقة زراعية باالعتماد على قواعد البيانات اجلغرافية.
و�أو�صت الدرا�سة �رضورة اال�ستفادة من �إمكانات �أدوات التحليل الإح�صائي املكاين يف
الك�شف عن منط التوزيع املكاين ال�ستخدامات الأرا�ضي الزراعية ال�صيفية والب�ساتني.
Jiapei Chen: (2013) , GIS- based multi- criteria analysis for land use
suitability assessment in City of Regina in Canada.Article, Chen Environmental Systems Research, 3 (13) , Canada.

تناولت الدرا�سة �أهمية تقييم مالئمة ا�ستخدام الأر�ض ودورها يف عمليات التخطيط
و�صناعة القرار يف مدينة ريجينا بكندا و�ضواحيها ،ودور االحتياجات االقت�صادية
واالجتماعية يف عمليات تقييم ا�ستخدامات الأر�ض ،كما تناولت دور نظم املعلومات
اجلغرافية يف قراءة امل�شكالت وتف�سريها وحتليلها التخاذ قرار مكاين ور�سم اخلرائط
اخلا�صة باملدينة ،ودرا�سة �أثر املعايري املتعددة يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية على
بناء قرار �سليم وجتاوز م�شكالت املدن.
وبعد �إجراء التحليل املكاين با�ستخدام برنامج نظم املعلومات اجلغرافية تبني �أن
هناك خم�سة م�ستويات للمالئمة املكانية ،و�أن هناك فرق ًا بني واقع ا�ستخدام الأر�ض وما
مت التو�صل �إليه بعد عمليات التحليل املكاين ،مع �أن نتائج التحليل ال تع ّد مثالية حيث ميكن
م�ستقب ًال تطويرها مع الزمن ،كما �أظهرت الدرا�سة دور املعايري يف �صحة التحليل ومطابقته
للواقع وبخا�صة املعايري االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل دور اخلرباء و�أ�صحاب القرار يف حتديد
وزن املعايري التي تدخل يف عمليات التحليل املكاين ،و�أكدت الدرا�سة �أن التخطيط ال�ستخدام
الأر�ض يت�ضمن حماكاة الواقع الفعلي ودور التخطيط احلكومي.
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و�أو�صت الدرا�سة ب�أن تقييم مدى مالءمة ا�ستخدامات الأر�ض هي �أداة عملية جداً يف
�صناعة القرارات واحلفاظ على موارد الأر�ض يف مقاطعات الرباري يف كندا ،واالعتماد
على الدرا�سة التطبيقية ب�أدوات برامج نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل القرارات احلكومية
يف مدينة ريجينا ،والرتكيز على املعايري االجتماعية واالقت�صادية يف عمليات التحليل،
بالإ�ضافة �إىل دور تقييم املالءمة يف عمليات التخطيط احل�رضي مع االهتمام بنوعية
البيانات واملعلومات املوجودة يف قواعد البيانات اجلغرافية لتجنب الأخطاء التي ميكن
�أن تظهر يف �أثناء عمليات النمذجة.

منهجية الدراسة:
♦ ♦توظيف املنهج التحليلي التطبيقي من خالل �أدوات برنامج  Arcgis10لرتقيم
اخلرائط وبناء الطبقات ،وبناء منوذج لتحليل العالقات املكانية والتحليل املكاين املتعدد
 Multi Spatial Analysesوبالتحديد توظيف تطبيق )Multi Criteria analyses (MCA
) (Ronald, 2006من خالل ا�ستخدام �أداة بناء منوذج يف برنامج  ArcGis10وذلك لأن
�أغلب طبقات قاعدة البيانات اجلغرافية من نوع .Vector

وذلك ح�سب املراحل الآتية:

1 .1جمع البيانات ،واملعلومات ،وال�صور اجلوية واملكانية ،واخلرائط الورقية والرقمية
والدرا�سة امليدانية.
2 .2حتديد �إحداثيات خريطة الأ�سا�س املمثلة ب�صورة جوية ،وحتديد �إحداثياتها
وتعريفها  Georeferencingلربنامج  ،arcgis10وبناء الطبقات  Layersاخلا�صة
بالدرا�سة ،وربطها بجداول البيانات  Attribute fileاخلا�صة بكل طبقة بهدف بناء قاعدة
البيانات اجلغرافية املكانية (بظاظو� :2008 :ص. )7
3 .3تقييم واقع ا�ستعماالت الأرا�ضي ،وحتديد اجتاه توزيع اال�ستعمال العمراين من
خالل ربط البيانات الواقعية مبعطيات املكان على �أر�ض الدرا�سة.
4 .4بناء النموذج  Modelاخلا�ص بالتحليل املكاين املتعدد لتحديد املكان الأمثل
ال�ستخدام الأر�ض العمرانية ح�سب املعايري القيا�سية املحددة با�ستخدام �أداة بناء منوذج.
♦ ♦ا�ستخدام خريطة ) digital elevation model (DEMال�ستخدامها يف التحليل
املكاين املتعدد ،وحتديد �أن�سب املواقع املكانية لال�ستعمال العمراين يف منطقة الدرا�سة.
♦ ♦بناء خريطة الرتبة ملنطقة الدرا�سة وبياناتها باالعتماد على �أطل�س الرتبة الأردنية
لعام  ،1995وبيانات احلفر امليداين التي متت بالتعاون مع خمترب فح�ص الرتبة لإقليم
جنوب الأردن.
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أثر اخلصائص الطبيعية على استعماالت األراضي العمرانية يف منطقة الدراسة:
تعد اخل�صائ�ص الطبيعية ذات �أثر مبا�رش يف توزع ال�سكان على �سطح الأر�ض ،لأن
الإن�سان ي�ستثمرها ويوظفها ملنفعته تبع ًا لإمكاناته املادية والتنظيمية والفنية ،بالإ�ضافة
�إىل �أن للعامل الطبيعي �أثره على ا�ستثمار الإن�سان ملوارد الأر�ض (حزين� :2004 :ص)56
 ،وتظهر يف منطقة الدرا�سة بع�ض العوامل الآتية.
Ú Úاملوقع اجلغرايف :ي�ضع املوقع اجلغرايف ا�ستعمال الأر�ض يف املكان والزمان
مبواجهة مع ات�صال منطقة الدرا�سة بامل�ساحات املجاورة على �صعيد الأماكن الأخرى
بناء على
املجاورة ملنطقة الدرا�سة ،علم ًا ب�أن هناك ت�أثرياً متباد ًال بني ا�ستعمال الأر�ض ً
العالقات املكانية ،وبالتايل على حركة احلياة يف منطقة الدرا�سة والأماكن املجاورة لها
يف الإقليم ككل (ال�شامي� :1990 :ص  ، )69 - 66وي�ؤكد ال�شكل (� )2أثر الطريق النافذة �إىل
حمافظة الطفيلة بنمط توزيع ال�سكان اخلطي على طول الطريق وبالتايل على ا�ستعمال الأر�ض
يف املنطقة اجلبلية الذي تغري مبرور الزمن ،حيث كان الرتكيز على اال�ستعمال الزراعي.
الشكل ()2
المطابقة بين طبقات االستعمال العمراني والزراعي وطرق النقل والمواصالت.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.
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وطر�أ تغري وا�ضح يف ا�ستعماالت الأر�ض بعد �إن�شاء جامعة م�ؤتة �إىل اال�ستعمال
التجاري والعمراين ،وتراجع اال�ستعمال الزراعي يف املنطقة رغم �أنها �أخ�صب �أرا�ضي اللواء
ال�شكل ( ، )3و ُي�رشف اللواء من اجلهة اجلنوبية على وادي احل�سا الذي يع ّد احلد الطبيعي
الفا�صل بني حمافظة الكرك والطفيلة بالقرب من �سد التنور� ،أما اجلهة ال�شمالية فيظهر منط
اال�ستعمال احلريف والعمراين للأرا�ضي على ح�ساب اال�ستعمال الزراعي.
الشكل ()3
موقع جامعة مؤتة واالستعمال العمراني في مؤتة للفترة بين (. )2014 - 1985

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

Ú Úال�سكان :ت�شهد منطقة الدرا�سة زيادة �رسيعة يف حجم ال�سكان ،حيث بلغ معدل النمو
ال�سكاين يف اللواء  %3.6يف الفرتة بني ( )2014 - 1985وبخا�صة بعد القرار احلكومي
ب�إن�شاء جامعة م�ؤتة.وما ترتب عليه من زيادة معدل النمو ال�سكاين ب�سبب الهجرة املتزايدة
�إىل بلدة م�ؤتة حتديداً ،وت�ضاعف عدد �سكان اللواء بني عامي  1979 - 1961من 10042
ن�سمة �إىل  22729ن�سمة وت�ضاعف عدد ال�سكان يف اللواء بني عامي  2004 - 1979من
 22729ن�سمة �إىل  42248ن�سمة ،وقد و�صل التعداد العام ل�سكان اللواء يف عام 2013
حوايل  95448ن�سمه جلهم يف املنطقة اجلبلية ال�شكل ( )4وتعزى هذه الزيادة الكبرية بني
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عامي � 2013 - 2004إىل الهجرة املتزايدة لبلدة م�ؤتة وذلك لقربها من اجلامعة مقارنة
مبنطقة املزار (الإح�صاءات العامة الأردنية. )2013 ،
الشكل ()4
حجم وتوزيع السكان في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على بيانات قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

Ú Úالت�ضاري�س :كانت العوامل املحددة ال�ستعماالت الأرا�ضي يف منطقة الدرا�سة
قبل �إن�شاء جامعة م�ؤتة وجود ينابيع املياه يف املنطقة الغربية واجلنوبية كما يت�ضح
من مطابقة االرتفاعات املت�ساوية والينابيع ال�شكل ( ، )5ولكن بعد �إن�شاء جامعة م�ؤتة �إىل
ال�رشق من مدينة م�ؤتة حتديداً وجفاف كثري من الينابيع يف املنطقة الغربية واجلنوبية
ب�سبب توايل �سنوات اجلفاف ،و�ضعف اخلدمات يف قرى العراق والطيبة غرب ًا وقرى اخلر�شة
جنوباً ،جل�أ كثري من ال�سكان للرتكز يف املنطقة اجلبلية ممثلة مب�ؤتة واملزار وم�ؤاب وذات
ر�أ�س ،وبالتايل تغري منط ا�ستعمال الأر�ض من الزراعي �إىل العمراين وما تبعه من تو�سع
باخلدمات واال�ستعمال التجاري واحلريف.وعند النظر �إىل االرتفاعات على م�ستوى منطقة
الدرا�سة من ال�شكل ( )5تبني �أن �أعلى ارتفاع يف املنطقة اجلبلية بلغ 1225م عن م�ستوى
�سطح البحر ممثل بجبل �ضباب ،و�أقل ارتفاع يف منطقة ال�شفا باجتاه حفرة االنهدام غرب ًا
400م وجنوب منطقة الدرا�سة باجتاه املنطقة املطلة على وادي احل�سا بواقع 200م� ،أما
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اله�ضبة ال�رشقية فبلغ �أعلى ارتفاع 1000م ,كما �أن خطوط االرتفاعات املت�ساوية تتقارب
غرب ًا وتتباعد كلما اجتهنا �رشق ًا على م�ستوى منطقة الدرا�سة ما �أثر على ا�ستعماالت
الأرا�ضي ،بحيث ي�ستقر ال�سكان وي�ستثمرون الأرا�ضي يف املنطقة اجلبلية بتنوع �أكرث من
املناطق الأخرى� ،أما بالن�سبة �إىل املناطق ال�شفا غورية التي ال يتجاوز �أعلى ارتفاع فيها
عن 790م ممثلة بقرى الطيبة والعراق ،فت�شهد عزوف ًا عن ال�سكن رغم وجود ينابيع املياه.
الشكل ()5
مطابقة خطوط االرتفاعات المتساوية والينابيع في منطقة الدراسة.

صدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

وبالن�سبة للمنطقة ال�رشقية �شبه اجلافة التي ي�صل �أعلى ارتفاع فيها �إىل 1100م،
والتي ت�ساعد على اال�ستعمال العمراين خا�صة يف الأجزاء الغربية املحاذية متام ًا للمنطقة
اجلبلية ،ما �أ�سهم يف عدم ا�ستثمار �أرا�ضيها بال�شكل ال�صحيح �ضمن �إمكاناتها وبالطريقة
العلمية ،ويقوم �سكانها بزراعة الأرا�ضي التي تع ّد هام�شية مبحا�صيل كالقمح وال�شعري الذي
ال ت�ساعد �إمكانات �أرا�ضيها من نوع تربة �أو كمية �أمطار على �إنتاجه.
Ú Úاملناخ :يعد املناخ بجميع عنا�رصه من العوامل الأكرث �أهمية يف الت�أثري على
العامل الب�رشي والطبيعي ،وبالتايل على نوع ا�ستعماالت الأر�ض ،مع �أن الإن�سان قادر
على التعامل مع ظروف املناخ� ،إال �أن طريقة ا�ستخدام الإن�سان ملوارد البيئة هو من يحدد
العالقة امل�ستقبلية بني الطرفني (ال�شامي� :1990 :ص. )71
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Ú Úالت�ساقط :ي�صل �أعلى معدل �سنوي للأمطار يف اللواء �إىل  350ملم ال�شكل ( )6متثل
الثلوج جزءاً من كمية الت�ساقط (الأر�صاد اجلوية الأردنية ، )2013 ،ما ي�ؤكد �أن املنطقة
منا�سبة متام ًا للزراعة البعلية �سواء املحا�صيل احلقلية �أو زراعة اخل�رضاوات ال�صيفية وهذا
ما كان �سائداً حتديداً قبل اتخاذ القرار احلكومي ب�إن�شاء جامعة م�ؤتة يف قلب املنطقة
اجلبلية من منطقة الدرا�سة ،ما �أ�سهم يف حتول ا�ستعماالت الأر�ض فيها �إىل اخلدمات
والتجارة والأعمال احلرفية عو�ض ًا عن اال�ستعمال الزراعي ال�سائد �سابقاً.
وت�أتي الأجزاء ال�شفا غورية من منطقة الدرا�سة يف املرتبة الثانية من حيث كمية
الت�ساقط املطري التي يبلغ معدلها �إىل  150ملم ,ما ي�سهم �أي�ض ًا يف وجود ا�ستعمال عمراين
وزراعي لوال ن�سبة الت�رض�س العالية التي بلغت  5درجات ال�شكل ( )7والتي �أ�سهمت هي
ونق�ص اخلدمات الأ�سا�سية وجفاف عدد من الينابيع بهجرة كثري من �سكان املنطقة �إىل
خارج القرى ،وي�صل معدل الأمطار ال�سنوي يف املنطقة �شبه ال�صحراوية �إىل  100ملم
عام �إىل �آخر ,ما دفع
(الأر�صاد اجلوية الأردنية , )2013 ،بالإ�ضافة �إىل التذبذب من ٍ
املزارعني �إىل عدم زراعة بع�ض �أرا�ضيهم لأنها ال تنتج غالب ًا �سوى حم�صول ال�شعري.
الشكل ()6
توزيع معدالت األمطار السنوية للفترة بين (. )2014 - 1985

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

215

أ .سامر عبد الكرمي عودة الرواشدة
د .كمال الدين حسن محمد سعيد

توظيف التحليل املكاني املتعدد في برامج نظم املعلومات اجلغرافية
لتحديد املوقع األمثل لالستعمال العمراني في لواء املزار اجلنوبي

الشكل ()7
درجات االنحدار في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

Ú Úدرجات احلرارة :نظراً لعدم توفر بيانات تتعلق بدرجات احلرارة يف املنطقة ال�شفا
غورية واملنطقة �شبه ال�صحراوية فقد مت تقدير درجة احلرارة هناك اعتماداً على البيانات
املناخية التي يتم ر�صدها يف حمطة جامعة م�ؤتة التي تقع يف املنطقة اجلبلية.وقد مت

تقدير متو�سط درجات احلرارة ال�شهرية يف منطقة الدرا�سة من خالل العالقة الريا�ضية
التالية (العرود� :1997 :ص. )57
Tes = Tr + ΓΔz

)(1

 :Tesدرجة احلرارة ال�شهرية املقدرة ملنطقة الدرا�سة
 :Trمعدل درجة احلرارة ال�شهرية يف حمطة م�ؤتة املناخية
 :Γمعدل تغري درجة احلرارة يف البيئة
 :Δzالفرق يف االرتفاع (مرت)
وميثل  Γتغري درجة احلرارة مع االرتفاع يف طبقة الرتوبو�سفري ,ويبلغ متو�سطها
العام للأر�ض ككل حوايل °6.5م1000 /م.ويف الدرا�سة احلالية مت ح�ساب  Γاعتماداً على
البيانات املناخية التي مت ر�صدها يف حمطتي م�ؤتة حيث وجد �أن معدل تغري درجة احلرارة
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يف البيئة °0.7م100 /م (الروا�شده� :2004 :ص. )22
ويجب الإ�شارة هنا �إىل �أن مناطق الدرا�سة من ال�رشق �إىل الغرب ال يوجد بها تطرف
وا�ضح يف معدل درجات احلرارة بحيث ت�شكل عام ًال مميزاً لنوع حمدد من ا�ستعماالت
الأر�ض ،و�إمنا هناك تقارب وا�ضح يف معدل درجات احلرارة على م�ستوى املنطقة اجلبلية �أو
ال�شفا غورية �أو �شبه ال�صحراوية (الأر�صاد اجلوية ، )2013 ،حيث بلغ معدل درجة احلرارة
يف املنطقة اجلبلية  16درجة مئوية وال�شفا غورية  21درجة مئوية �أما �شبه ال�صحراوية
فبلغت  18درجة مئوية كما يف ال�شكل (� ، )8أما بالن�سبة لرتكز �سكان املناطق ال�شفا غورية
رغم ارتفاع درجات احلرارة فيها مقارنة ب�شبه ال�صحراوية ،فيعود �إىل توفر مياه الري من
خالل الينابيع التي ي�ستخدمها ما بقي من ال�سكان يف زراعة الأ�شجار املثمرة واخل�رضوات
يف كل من الطيبة والعراق.
الشكل ()8
معدل درجات الحرارة السنوية في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية.2014 ،

217

توظيف التحليل املكاني املتعدد في برامج نظم املعلومات اجلغرافية
لتحديد املوقع األمثل لالستعمال العمراني في لواء املزار اجلنوبي

أ .سامر عبد الكرمي عودة الرواشدة
د .كمال الدين حسن محمد سعيد

Ú Úرابعاً :الرتبة :ت�أتي �أهمية الرتبة هنا لأن الفرد يحتاج �إىل 800م 2من الأر�ض
لل�سكن واخلدمات الأخرى املرتبطة بال�سكن ،ما ي�شكل �ضغط ًا وا�ضح ًا على الأر�ضي الزراعية
املحدودة يف العامل والبالغة  8606هكتار ،لذا يجب ا�ستثمار الرتبة الزراعية للإنتاج
الزراعي فقط (�سليمان� :2004 :ص. )34وعند درا�سة بيانات �أطل�س الرتبة الأردين لعام
1995م ومطابقتها مع بيانات عينات احلفر التي مت عملها بالتعاون مع خمترب الرتبة
لإقليم جنوب الأردن.
الرتبة البنية احلمراء الطينية :من خالل ال�شكل ( )9يت�ضح انت�شار الرتبة الطينية
ذات اللون الأحمر الداكن يف املنطقة اجلبلية من املزار اجلنوبي ممتدة من مدينة م�ؤتة �شما ًال
وحتى قرية ذات ر�أ�س جنوب ًا مروراً بقرى املزار ،احل�سينية ،العمرية واخلالدية ،حيث يتميز
هذا النوع من الرتبة ح�سب عينات احلفر التي �أخذت من املنطقة اجلبلية ،وبيانات �أطل�س
الرتبة الأردين ،بعمق يرتاوح بني � 6 – 2أمتار مكون من الطني وال�سلت البني املحمر الطري
وبلغت كمية الطني ح�سب العينات �إىل  %50وما ي�ؤكد ارتفاع ن�سبة الطني من حمتوى هذه
الرتبة ت�شققها �صيف ًا يف ف�صل اجلفاف بحيث ي�صل عر�ض ال�شقوق �إىل �10سم ،بالإ�ضافة
�إىل انت�شار هذه الرتبة يف منطقة مناخية بيولوجية ب�سبب معدل املطر ال�سنوي الذي ي�صل
�إىل 350ملم ،ما ي�ؤكد �أن املنطقة اجلبلية ت�صلح لزراعة املحا�صيل احلقلية كالقمح وال�شعري
والأ�شجار املثمرة.
الشكل ()9
توزيع أنواع وعمق التربة في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على بيانات قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.
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الرتبة ال�صفراء املزيجية :من خالل ال�شكل ال�سابق ( )9يت�ضح انت�شار الرتبة
ال�صفراء املزيجية يف املنطقة احلدية التي تقع بني املنطقة اجلبلية واله�ضبة ال�رشقية،
بالإ�ضافة �إىل املنطقة احلدية بني املنطقة اجلبلية وال�شفا غورية ،ب�سبب اجتاه االنحدار
�رشق ًا وغرب ًا كلما ابتعدنا عن املنطقة اجلبلية ،ما يزيد من جريان مياه الأمطار واجنراف
الرتبة باجتاه تلك املناطق لتت�شكل الرتبة املزيجية التي تتفاوت �ألوانها بني الأ�صفر
والبني الفاحت ،ومييز هذا النوع من الرتبة وجود طبقة مزيجية �ضحلة ال يتجاوز �سمكها
� 50سم تتكون من الطمي والطني املخلوط ببع�ض ال�صخور اجلريية والبازلت بخا�صة
على �أكتاف الأودية.
الرتبة الكل�سية :من خالل ال�شكل ال�سابق ( )9يت�ضح انت�شار الرتبة الكل�سية ذات اللون
البني الفاحت املائل لل�صفرة والبيا�ض �أحيان ًا يف املنطقة �شبه اجلافة ممثلة يف منطقة
الدرا�سة بقرى �رشق حمي و�أم حماط حتديداً ،وتت�صف هذه الرتبة ب�سمك يرتاوح بني – 50
� 80سم ترب طينية م�شابهة ملوا�صفات ترب املنطقة اجلبلية وباقي عينة احلفر مكونة من
احلور اجلريي الأبي�ض املحمر ،بالإ�ضافة �إىل وجود الطني والغرين املختلط ببع�ض ال�صخور
يف جماري الأودية ب�سبب جريان مياه الأمطار ،وهذا النوع من الرتبة ال ميكن ا�ستثماره
يف منطقة الدرا�سة ب�سبب فقر الرتبة باملادة الع�ضوية وقلة الأمطار التي ال يتجاوز معدلها
ال�سنوي 110ملم.
تربة املنحدرات :من خالل ال�شكل ال�سابق ( )9يت�ضح وجود منطقة منحدرات متتد يف
غرب منطقة الدرا�سة وجنوبها ،ينت�رش فوق تلك املنحدرات ترب تتفاوت يف �سمكها ،حيث
تظهر ال�صخور وا�ضحة يف بع�ض املناطق كلما زاد االنحدار ،ب�سبب اجنراف الرتبة مع مياه
الأمطار وجتمعها يف مناطق �أخرى �أقل انحداراً ب�سمك يرتاوح بني � 25 - 0سم تقريباً،
وتتميز ترب املنحدرات بوجود الطني والغرين خملوط بال�صخور املتفاوتة يف �أحجامها،
وميكن ا�ستثمار هذه املنطقة مب�شاريع زراعة املنحدرات بالأ�شجار املثمرة واحلرجية التي
حتافظ على الرتبة من االجنراف.
Ú Úخام�ساً :الينابيع (املياه اجلوفية)  :يبلغ عدد الينابيع يف اللواء  51نبع ًا
امل�ستثمر منها  26نبعاً ،وتتك�شف مياه الينابيع يف املنطقة الغربية املطلة على حفرة
االنهدام لوجود �صدوع وادي العراق والطيبة غرب ًا واحل�سا جنوب ًا على ارتفاع 570م ،ما
�أ�سهم يف تركز ال�سكان وانت�شار اال�ستعمال الزراعي والعمراين ،حيث ا�ستقر ال�سكان قدمي ًا يف
الأردن بعامة ومنطقة الدرا�سة بخا�صة بالقرب من الينابيع ،وبقي هذا اال�ستعمال مييز هذه
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املناطق �إىل الآن ،مع تراجع يف منو قرى العراق والطيبة ب�سبب الهجرة نتيجة ل�ضعف يف
اخلدمات املقدمة ل�سكانها ،واختفاء قرى �أخرى مثل (خوخا� ،أم اخلنازير� ،إ�رصاره )....التي
ترتكز يف املنحدر اجلنوبي املطل على وادي احل�سا.

واقع استعماالت األراضي العمرانية يف منطقة الدراسة
لتحديد اال�ستعمال الأمثل لأرا�ضي لواء املزار اجلنوبي وحتديد �أن�سب املواقع
املكانية ال�ستعماالت الأرا�ضي ،يجب درا�سة واقع اال�ستعمال احلايل قبل االنتقال �إىل
التخطيط املكاين امل�ستقبلي لهذه اال�ستعماالت ،وحتديد املعايري التخطيطية العلمية لتلك
اال�ستعماالت ،فالبيانات هي املفتاح لعملية التخطيط والتحليل احلقيقي على الرغم من
�أنها حتتاج للوقت واجلهد ) ,(Sallehi: 2006: p16- 18حيث �إن برنامج نظم املعلومات
اجلغرافية يقدم لنا فر�صة النظر �إىل الطبقات والعالقات من خالل املطابقة بينها ور�ؤية
املكان بطريقة تكاملية ت�ساعدنا يف التحليل واال�ستنتاج العلمي املبني على معلومات
مكانية (. (Randolph: 2004: p16
واقع ا�ستعماالت الأرا�ضي للأغرا�ض العمرانية :ن�ستنتج من خالل ال�شكل ( )10ب�أن
�سكان منطقة الدرا�سة يرتكز جلهم يف املنطقة اجلبلية املمتدة من م�ؤتة �شما ًال �إىل ذات ر�أ�س
جنوب ًا مروراً باملزار واحل�سينية وغريها من القرى املجاورة ،بن�سبة و�صلت �إىل  %76وهم
يف تزايد م�ستمر يف م�ؤتة واملزار اجلنوبي حتديداً بني الأعوام 2014 - 1970م ال�شكل
(( )11بلدية م�ؤتة واملزار. )2014 ،
مع �أن املنطقة ال تتنا�سب مع اال�ستعمال العمراين ب�سبب اخل�سائر الكبرية التي تلحق
بالقاطنني فيها من كلف البناء املرتفعة ،حيث يحتاج املواطن هنا �إىل حفر �أ�سا�سات بناء
ت�صل �إىل � 3أمتار يف تربة طينية حمراء ي�صل عمقها يف كثري من املواقع �إىل � 6أمتار ح�سب
عينات احلفر التي �أخذت يف املنطقة اجلبلية ،ما زاد يف كلف البناء بفارق ي�صل �إىل � 5آالف
دوالر لكل بيت.وخ�سارة تربة طينية حمراء نتيجة تفريغ م�ساحة البناء علم ًا ب�أنها �صاحلة
للإنتاج الزراعي على مياه الأمطار (خمتربات اجلنوب لفح�ص الرتبة ، )2014 ،وعند
ح�ساب كلفة اخل�سائر يف بلدة م�ؤتة فقط للأعوام بني 2014 - 1970م مبعامل �رضب 5
�آالف دوالر للبيت الواحد ف�إن الرقم ي�صل �إىل  5ماليني دوالر فرق بني البناء يف منطقة
�صخرية �أو منا�سبة للبناء واملنطقة اجلبلية يف اللواء التي ال ت�صلح معظم �أرا�ضيها للبناء.
كما �أن املواطن هنا يتعر�ض �إىل خ�سائر �أخرى بعد فرتة من العمران يف املنطقة تتمثل
220

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

بهبوط �أ�سا�سات املبنى رغم جميع االحتياطات واال�ست�شارات الهند�سية يف �أثناء البناء،
ب�سبب خ�صائ�ص الرتبة الطينية ذات االمت�صا�ص العايل للماء يف املو�سم املطري ثم جفافها
من الرطوبة يف ف�صل ال�صيف ،ما ي�شكل �ضغط ًا كبرياً على تلك الأ�سا�سات ،لذا يجرب املواطن
على �إعادة �صيانة منزله نتيجة لهذه العملية امل�ستمرة بني املو�سم املطري واجلاف.من
هنا جاء االهتمام بالتزايد الكبري يف تركز ال�سكان يف املنطقة اجلبلية والزحف العمراين
املتزايد عليها من القرى املجاورة لها غرب ًا من املنطقة ال�شفا غورية و�رشق ًا من املنطقة
�شبه ال�صحراوية ،وترتب على هذا الزحف العمراين لل�سكان انت�شار الأبنية العمرانية واملحال
التجارية واخلدمية الأخرى التي توفرها الدولة من مدار�س ومراكز �صحية وحمطات �ضخ
للمياه و�شق للطرق.
الشكل ()10
المطابقة بين طبقات االستعمال العمراني والتضاريس.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.
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الشكل ()11
زيادة رخص البناء في مدينة مؤتة بعد إنشاء الجامعة عام .1985

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على بيانات الدوائر الحكومية2014 ،م.

و�إذا ا�ستمر الزحف العمراين والهجرة امل�ستمرة �إىل املنطقة اجلبلية ف�إنه ي�شكل تهديداً
وا�ضح ًا للأرا�ضي اخل�صبة ال�صاحلة للزراعة البعلية يف منطقة الدرا�سة ،وبالتايل يجب
على �صاحب القرار الوقوف واالعتماد على البيانات واتخاذ قرار م�صريي ي�ؤثر مب�ستقبل
الأجيال القادمة من �سكان اللواء.

اجتاه توزيع االستعمال العمراني:
�إن ا�ستمرار الزحف العمراين والهجرة امل�ستمرة �إىل املنطقة اجلبلية ي�شكل تهديداً
وا�ضح ًا للأرا�ضي اخل�صبة ال�صاحلة للزراعة على مياه الأمطار ،لذا يجب على �صاحب
القرار االعتماد على البيانات واتخاذ قرار م�صريي ي�ؤثر مب�ستقبل الأجيال ،ومن
خالل ا�ستخدام �أداة حتليل اجتاه توزيع اال�ستعمال العمراين يف بيئة برنام ج �Arc
 Gis10ال�شكل ( ، )12تبني من ال�شكل (� )13أن اجتاهات الزحف العمراين م�ستمرة على
املنطقة اجلبلية.
222

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

الشكل ()12
أداة اتجاه توزيع االستعمال العمراني في برنامج .ArcGis10

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على أدوات برنامج .ArcGis10

املعايري القياسية التخطيطية الستعماالت األراضي العمرانية:
يتمثل التحدي الذي يواجه التخطيط ال�ستعماالت الأرا�ضي هو كيفية حتقيق التوازن
بني اجتاهات التنمية الر�سمية ومتطلبات املكان واملجتمع (�أبو عمره� :2010 :ص، )29
�أما على م�ستوى منطقة الدرا�سة حتديداً ف�إن اخللل يرتكز بتوزيع اال�ستعماالت العمرانية
والزراعية لذا يجب الإ�شارة �إىل مواد نظام ا�ستعماالت الأرا�ضي يف الأردن لأنه يربط بني
العمران والزراعة ،ويتبني من خالل فقرات النظام ل�سنة  2007ال�صادر يف الأردن مبقت�ضى
قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية وحتديداً املادة � - 2أ واملادة � - 7أ منه:
الخريطة ()13
تحليل اتجاه توزيع االستعمال العمراني في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة الدراسة.2014 ،
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املعايري القيا�سية ح�سب نظام ا�ستعماالت الأر�ض يف الأردن :ي�سمح ب�إقامة مبنى
عمراين واحد �أو اثنني مل�ساحة زراعية تبلغ  4دومنات بحيث ال تزيد امل�ساحة امل�ستغلة
للعمران �أكرث من  %15من امل�ساحة الكلية للأر�ض ،لأن هذه الأرا�ضي يجب ا�ستثمارها
لغايات زراعة الأ�شجار املثمرة واملحا�صيل احلقلية بالإ�ضافة �إىل امل�شاتل الزراعية
وحظائر احليوانات ،بينما ال ي�سمح ب�إقامة املباين العمرانية وم�شاريع الإ�سكان اال�ستثمارية
وامل�شاريع ال�سياحية والأبنية احلكومية واخلدمية ،علم ًا ب�أن املنطقة اجلبلية من منطقة
الدرا�سة تقع �ضمن الأرا�ضي من فئة ) A (A1, A2وهي الأرا�ضي ال�سهلية و�شبه ال�سهلية
ال�صاحلة جلميع املحا�صيل الزراعية مع توفر الظروف املنا�سبة للزراعة يف املنطقة التي
تعاين الآن من الزحف العمراين على م�ستوى منطقة الدرا�سة ،والتي يتم تنظيم �أرا�ضيها
للعمران من قبل دائرة الأرا�ضي وب�شكل خمالف للقوانني اخلا�صة با�ستعماالت الأر�ضي يف
الأردن ،وذلك لعدم وجود خرائط حتدد نوع اال�ستعمال الأمثل للأرا�ضي ،و�إمنا يوجد خرائط
حتدد نوع اال�ستعمال احلايل فقط (نظام ا�ستعماالت الأر�ضي. )2007 ،
املعايري املناخية :يت�ضح هناك ارتباط بني اال�ستعمال الزراعي والعمراين يف منطقة
الدرا�سة حيث تنت�رش املراكز احل�رضية الرئي�سة م�ؤتة واملزار وم�ؤاب يف املنطقة املالئمة
للإنتاج الزراعي ،لذا �سيتم �إ�ضافة معايري قيا�سية تخطيطية مرتبطة باال�ستعمال الزراعي
حيث �سيت�ضمن النموذج االبتعاد عن املناطق التي ي�سقط عليها �أمطار مبعدل يرتاوح بني
 350 - 200ملم والتي تع ّد مالئمة لزراعة املحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة بالإ�ضافة
�إىل االبتعاد عن معدل درجات احلرارة �أقل من  20درجة مئوية لأنها درجات احلرارة املثلى
لزراعة املحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة (دائرة الأر�صاد اجلوية. )2014 ،
املعايري القيا�سية اخلا�صة باملياه اجلوفية :مبا �أن املناطق العمرانية يتبعها
ا�ستعماالت �أخرى قد ت�رض باملياه اجلوفية ،لذا �سيتم تزويد النموذج مبعايري قيا�سية خا�صة
بحماية املياه اجلوفية كاالبتعاد عن �آبار املياه اجلوفية يف �رشق منطقة الدرا�سة بالقرب
من قرية حمي م�سافة  2.5كم ،واالبتعاد �أي�ض ًا عن ينابيع املياه يف املنطقة الغربية املطلة
على حفرة االنهدام م�سافة  2.5كم (نظام حماية م�صادر املياه. )2011 ،
املعايري القيا�سية لأنواع الرتبة :تتمثل املعايري القيا�سية اخلا�صة بالرتبة بنوع
الرتبة وعمقها حيث �إن الرتبة احلمراء الطينية التي ي�صل عمقها �إىل � 6أمتار تع ّد من الرتبة
غري ال�صاحلة لال�ستعمال العمراين ،بينما تتوفر الرتبة ال�صاحلة لال�ستعمال العمراين كالرتبة
ال�صفراء التي ال يتجاوز عمقها1م (خمتربات اجلنوب لفح�ص الرتبة. )2014 ،
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املوقع الأمثل ال�ستعماالت الأرا�ضي العمرانية يف منطقة الدرا�سة� :إن توظيف
املعايري املتعددة يف �صناعة القرار احلكومي  MCDMمن خالل برامج نظم املعلومات
اجلغرافية ،ت�ساعدنا يف التقليل من الآثار امل�ستقبلية الناجتة عن القرار وانعكا�سات ذلك
على حياة النا�س وموارد الأر�ض ).(Alkubaisi: 2014: p214

املوقع األمثل الستعماالت األرض العمرانية:
بنا ًء على املعايري القيا�سية التي مت حتديدها م�سبقاً �سيكون النموذج
لتحديد �أن�سب موقع لال�ستعمال العمراين على �أرا�ضي منطقة الدرا�سة كالآتي:

()Model

منوذج التحليل املكاين املتعدد لتحديد �أن�سب مكان ي�صلح لال�ستعمال العمراين يف
منطقة الدرا�سة=
1 .1اختيار طبقة الرتبة من قاعدة البيانات اجلغرافية ،وحتديد املكان الذي يكون فيه
عمق الرتبة �أقل من  2مرت يف �أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال
العمراين.
2 .2اختيار طبقة املياه اجلوفية واالبتعاد عن مواقع الآبار اجلوفية م�سافة  2.5كم يف
�أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
3 .3اختيار طبقة الينابيع واالبتعاد عن موقع كل نبع من املياه م�سافة  2.5كم يف
�أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
4 .4اختيار طبقة معدالت الأمطار ،وحتديد املكان الذي ي�سقط عليه معدل �أمطار �أقل
من  150ملم يف �أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
5 .5اختيار طبقة معدالت درجات احلرارة ،وحتديد املكان الذي يتعر�ض �إىل معدل
درجة حرارة �أكرث من  20درجة مئوية يف �أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان
لال�ستعمال العمراين.
6 .6اختيار طبقة جماري الأودية ،واالبتعاد عن جمرى الوادي م�سافة  350مرت يف
�أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
7 .7اختيار طبقة درجات االنحدار لالبتعاد عن درجة انحدار �أكرث من  4درجات.

وبالن�سبة للغة الربنامج ح�سب �أداة بناء منوذج � Modelسيتم تعريف قاعدة
البيانات اجلغرافية على املعايري ال�سابقة بالطريقة التالية:
1 .1ا�ستخدام �أداة اختيار

)(Select

من �صندوق �أدوات الربنامج
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و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي تنت�رش فيه ترب بعمق �أقل من  2مرت.
2 .2ا�ستخدام �أداة احلرم ) (Bufferمن �صندوق �أدوات الربنامج ،و�إعطاء �أمر لالبتعاد
عن مواقع �آبار املياه اجلوفية م�سافة  2.5كم.
3 .3ا�ستخدام �أداة احلرم من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر لالبتعاد عن مواقع الينابيع
م�سافة  2.5كم.
4 .4ا�ستخدام �أداة اختيار من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي ي�سقط
عليه معدل �أمطار �أقل من  150ملم.
5 .5ا�ستخدام �أداة اختيار من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي يتعر�ض
�إىل معدل درجة حرارة �أكرث من  20درجة مئوية.
6 .6ا�ستخدام �أداة احلرم من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر لالبتعاد عن جماري الأودية
م�سافة  350مرتاً.
7 .7ا�ستخدام �إدارة اختيار من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي ترتفع
فيه درجة االنحدار عن  4درجات.
ومن خالل ال�شكل ( )14تت�ضح الأدوات ال�سابقة يف برنامج ) (ArcGis10وامل�ستخدمة
يف التحليل املكاين املتعدد يف الربنامج.
الشكل ()14
أداة ( )Selectوأداة ( )Bufferالمستخدمة في التحليل المكاني المتعدد في برنامج (. )ArcGis10

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على برنامج .ArcGis10
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ومت تعريف برنامج ) (ArcGis10باملعايري القيا�سية ال�سابقة لإجراء حتليل مكاين
متعدد من خالل الطبقات اجلغرافية املتوفرة بقاعدة البيانات اجلغرافية يف النظام
با�ستخدام النموذج ) (Building Modelكما يو�ضح ال�شكل (. )15
الشكل ()15
استخدام أداة النموذج ( )Model builderللتحليل المكاني المتعدد من قاعدة البيانات الجغرافية
لتحديد أنسب موقع إلنشاء محطات ضخ المياه في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على أداة النموذج وقاعدة البيانات الجغرافية في برنامج .ArcGis10

وبعد حتديد املعايري القيا�سية التخطيطية ال�ستعماالت الأرا�ضي العمرانية يف منطقة
الدرا�سة ،مت بناء النموذج القيا�سي ) (Model Builderلتعريف برنامج ) (Arcgis10بتلك
املعايري ،وحتليل الطبقات ) (layersمن خالل قاعدة البيانات اجلغرافية ،وذلك ال�ستنباط
اخلرائط اجلديدة التي حتدد لنا املكان الأمثل ال�ستعماالت الأرا�ضي العمرانية كما يف ال�شكل
( ، )16وبالتايل ي�ستطيع �صانع القرار االعتماد على تلك اخلريطة لبناء قراراته امل�ستقبلية
املتعلقة باخلدمات التي تتبع املناطق العمرانية ،لأنها تراعي كثرياً من املعطيات املكانية
اخلا�صة مبوارد الأر�ض الطبيعية التي �إذا ما مت التخطيط للم�ستقبل باالعتماد عليها� ،سوف
نتجنب جميع املعيقات والتحديات التي تظهر عادة عند عدم وجود التخطيط امل�سبق ،ومت
هنا بناء النموذج على �أ�س�س علمية ح�سب �إمكانات �أرا�ضي منطقة الدرا�سة.
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الشكل ()16
بناء على المعايير القياسية المزودة للنموذج
أنسب موقع لالستعمال العمراني في منطقة الدراسة ً
في برنامج .ArcGis10

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة الدراسة.2014 ،

ويت�ضح من ال�شكل (� )17أن املنطقة التي تنت�رش فيها �أكرث التجمعات ال�سكانية من
م�ؤتة �إىل ذات ر�أ�س مروراً بقرى ق�ضاء م�ؤاب ،جميعها �أرا�ض ت�صلح للإنتاج الزراعي
باملحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة ،وجميع امل�ساكن املوجودة خمالفة متام ًا للمعايري
القيا�سية التخطيطية املوجودة بالنموذج ،بالإ�ضافة �إىل املناطق العمرانية يف غرب منطقة
الدرا�سة حيث ت�صلح لزراعة اخل�رضاوات والأ�شجار املثمرة ،وبقية املناطق منحدرة جداً
ت�صلح كمدرجات لزراعة الأ�شجار املثمرة �أي�ضاً ،وي�سمح فقط ببناء بيت ريفي �صغري خلدمة
الأر�ض الزراعية ،كما �أن املنطقة ال�رشقية املمتدة من قرية �أم حماط �إىل �رشق قرية حمي
هي �أرا�ض ال ت�صلح لزراعة املحا�صيل احلقلية ،و�إمنا يجب ا�ستثمارها لغايات العمران مع
الأخذ بعني االعتبار االبتعاد عن �آبار املياه اجلوفية حلمايتها من التلوث ،كما يت�ضح �أي�ض ًا
�أن قرية حمي تقع يف مكان غري منا�سب للعمران ب�سبب قربها من �آبار مياه حمي ،فهي تقع
فوق حو�ض املياه مبا�رشة ومنوها العمراين م�ستقب ًال يهدد مياه احلو�ض املائي بالتلوث.
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الشكل ()17
مقارنة موقع االستعمال العمراني الحالي مع الموقع األمثل لمكان لالستعمال العمراني
بناء على المعايير القياسية بالنموذج في برنامج .ArcGis10
ً

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة الدراسة.2014 ،

النتائج:
1 .1تبني بعد تطبيق منوذج املعايري القيا�سية ب�أن مواقع القرى ال تتطابق مع معايري
اال�ستعمال العمراين.
2 .2يرتكز اجتاه توزيع اال�ستعمال العمراين على الأرا�ضي الزراعية ال�صاحلة للإنتاج
الزراعي بخا�صة يف م�ؤتة واملزار وم�ؤاب.
3 .3تغري ا�ستعماالت الأرا�ضي الزراعية �إىل اال�ستعمال العمراين والتجاري يف م�ؤتة
واملزار.
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4 .4تراجع امل�ساحات املزروعة مبح�صول القمح بن�سبة  %9ب�سبب الزحف العمراين
على الأرا�ضي الزراعية.
5 .5كفاءة برنامج  ArcGis10يف �إجراء التحليل املكاين املتعدد ،وا�ستنباط اخلرائط
اخلا�صة مبنطقة الدرا�سة.
�6 .6إن�شاء جامعة م�ؤتة يف موقعها احلايل �أ�سهم يف زيادة الزحف العمراين على
الأرا�ضي الزراعية.

التوصيات:
1 .1تطبيق خريطة املوقع الأمثل لال�ستعمال العمراين ،وتوجيه الزحف العمراين
باجتاه املوقع الأمثل من خالل التوقف عن تنظيم الأر�ضي الزراعية ،وتنظيم الأرا�ضي
�رشق ًا باجتاه املنطقة املقرتحة يف الدرا�سة لتجنب زيادة اخل�سائر املرتتبة على
اال�ستعمال احلايل.
2 .2ا�ستكمال العمل على قاعدة البيانات اجلغرافية اخلا�صة باللواء لت�شمل طبقات فيها
بيانات ومعلومات �أخرى.
3 .3اال�ستفادة من قاعدة البيانات اجلغرافية يف بناء قرارات حكومية على �أ�س�س
علمية مع الرتكيز على �إمكانات وموارد البيئة الطبيعية قبل اتخاذ قرار تنموي �أو
ا�ستثماري.
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ُّ
اخلاصة
التعسف يف استعمال امللكية العقارية َّ
يف التَّشريع اجلزائري

أ .دغيـش أمحـد

تاريخ التسليم2014 /4 /5 :م ،تاريخ القبول2014 /7 /27 :م.
أستاذ محاضر /كلية الحقوق والعلوم السياسية /جامعة بشار /الجزائر.
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اخلاصة في التَّشريع اجلزائري
التعسف في استعمال امللكية العقارية
َّ
ُّ

أ .دغيـش أحمـد

ملخص:
امل�رشع
مما جعل
تباينت �آراء فقهاء القانون ب�ش�أن ت�أ�صيل
ِّ
التع�سف يف ا�ستعمال احلقَّ ،
ُّ
يتدخل مبوجب ال َّتعديل الوارد على القانون املدين ،ال�صادر بالقانون ،10 - 05
اجلزائري َّ
التع�سف يف ا�ستعمال احلق هو �أحد �صور
امل�ؤرخ يف ،2005 /06 /20 :و�أكَّ د �رصاحة ب� َّأن
ُّ
التو�سع يف معايريه ،و�أدرجه �ضمن الق�سم املتعلِّق بامل�س�ؤولية عن
اخلط�أ التق�صريي ،مع
ُّ
مكرر منه.
الأفعال ال�شخ�صية ،مبقت�ضى املادة َّ 124
امل�رشع
قرر
ِّ
انطالق ًا من تقرير مبد�أ الوظيفة االجتماعية للملكية العقارية اخلا�صةَّ ،
العقاري �إلزام املالكني با�ستغالل عقاراتهم الفالحية وعدم تركها بوراً ،ل َّأن عدم ا�ستثمارها
املت�ضمن
تع�سف ًا يف ا�ستعمال احلق ،تطبيق ًا لن�ص املادة  48من قانون ،25 - 90
ِّ
ُي�شكِّل ُّ
التوجيه العقاري ،امل� َّؤرخ يف.1990 /11 /18 :
التع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية الفالحية اخلا�صة ،من خالل �إلزام
يتج�سد قيد
ُّ
َّ
امل�رشع ملالك الأر�ض الفالحية ،بعدم تغيري طابعها الفالحي �أو التقلي�ص يف م�ساحتها،
ِّ
نتيجة لطبيعة املعامالت الواردة عليها� ،إعما ًال لن�ص املادة 55من قانون ،25 - 90
جزاء قانوني ًا خا�ص ًا تطبيق ًا لن�ص املادة  56من نف�س القانون.
و ُي�سلَّط على املخالِف ً
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(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

The Abuse of Using Private Property
and Its Ownership in the Legislation in Algeria

Abstract:
Opinions differ about the abuse of the right and Algerian legislature
intervenes under the amendment on Civil Law, Law No. 05- 10, dated:
20/ 06/ 2005, which emphasized explicitly that the abuse of the right is a
forms of the error under Article 124. Based on the report of the principle
of the social function of ownership of real estate, the legislator decided
to compel the owners of agricultural land to use them because the lack of
investment is considered an abuse of the right under Article 48 of Law 9025, dated: 11. 18. 1990. The legislator requires the owner not to change
the land’s characteristics or reduce it uner Article 55 of Law 90- 25, and
Article 56 of the same law.
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مقدمة:
امل�رشع املدين اجلزائري ،من خالل ن�ص املادة  674ق م ج� ،إىل � َّأن امللكية بوجه
�أ�شار
ِّ
الت�رصف يف الأ�شياء ،من منقوالت
عام ،تتم َّثل يف حق التم ُّتع (اال�ستعمال واالنتفاع)  ،وحق
ُّ
ال�سلطات �إ�ستعما ًال تحُ ِّرمه القوانني والأنظمة،
وعقارات ،ب�رشط �أن ال ُت�ستعمل هذه احلقوق �أو ُّ
فاال�ستعمال املمنوع هنا ،قد يطال كل �سلطات امللكية ،وهي :االنتفاع واال�ستعمال
امل�رشع املدين ي َّتجه تدريجي ًا �إىل تقييد حق امللكية بوجه عام ،وهو
والت�رصف ،حيث بد�أ
ِّ
ُّ
امل�رشع �رصاحة ،يف قانون التوجيه العقـاري
ده
ماج�س
ِّ
َّ
 ،25 - 90ب�ش�أن ا�ستعمال حق امللكية العقارية اخلا�صة ،تطبيق ًا لن�ص املادتني27 :
امل�رشع �رضورة ا�ستعمال امللكية العقارية ،وفق طبيعتها �أوغر�ضها،
و 28منه� ،إذ ا�شرتط
ِّ
مبعنى عدم االنحراف باملِلكية العقارية عن طبيعة ا�ستعمالها ،وعن الأهداف والغايات
فن�صت املادة  27من قانون التوجيه العقاري ،قائلة:
وامل�صالح التي ُمنِحت من �أجلهاَّ ،
والت�رصف يف املال العقاري ،و� /أو احلقوق
» امللكية العقارية اخلا�صة هي حق التم ُّتع
ُّ
العينية ،من �أجل ا�ستعمال الأمالك وفق طبيعتها �أو غر�ضها».
مرة �أُخرى على وجوب ا�ستعمال امللكية العقارية اخلا�صة،
ثم �أكَّ د
َّ
ّ
امل�رشع العقاري َّ
قررها القانون (م
التي
العامة،
بامل�صلحة
ِطة
ب
املرت
أهدافها
�
و
خ�صائ�صها
حتقيق
لأجل
َّ
 2 /28من قانون التوجيه العقاري)  ،ويقرتب هذا املعنى �إىل ح ٍّد ما ،من م�ضمون ن�ص
املادة  690ق م ج ،بقولها » :يجب على املالك �أن ُيراعي يف ا�ستعمال ح ِّقه ،ماتق�ضي به
الت�رشيعات اجلاري بها العمل ،واملتعلِّقة بامل�صلحة العامة� ،أو امل�صلحة اخلا�صة» ...
حق امللكية العقارية اخلا�صة ،مل يمُ نح ل�صاحبه لي�ستعمله
مما �سبق ي َّت�ضح جلي ًا ب� َّأن ّ
َّ
على �إطالقه ،بل ُف ِر�ضت عليه جمموعة من القيود القانونية ،التي حت ُّد من �سلطاته ،بغية
حتقيق امل�صالح العامة �أوامل�صالح اخلا�صة يف املجتمع ,ومن بني تلك القيود الواجب
�سواء �أكانت عينية �أم �شخ�صية ،مطلقة
مراعاتها ،جند القيد العام املفرو�ض على كل احلقوقً ،
امل�رشع املدين،
احلق ،ويع ّد � ّأول قيد تناوله
�أم تقديرية� ،أال وهو قيد
التع�سف يف ا�ستعمال ّ
ِّ
ُّ
�ضمن القيود الواردة على حق امللكية العقارية اخلا�صة ،من خالل ن�ص املادة 1 /691
ي�رض بمِ ِلك اجلار».
يتع�سف يف ا�ستعمال ح ِّقه� ،إىل ح ٍّد ُّ
ق م ج ،قائلة » :يجب على املالك �أ َّال َّ
التع�سف يف ا�ستعمال احلق عموم ًا ح�سب وجهة نظرنا ،هو كل عمل �أو�سلوك �أو
� َّإن
ُّ
احلق يف �إطار احلدود املر�سومة قانون ًا حل ِّقه ،ودون جتاوز
جمرد امتناع ُين�سب ل�صاحب ّ
َّ
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لل�شخ�ص العادي يف ا�ستعمال ح ِّقه ,ب�سبب �إ�رضاره
ال�سلوك امل�ألوف َّ
لها� ،إ َّال �أ َّنه انحرف عن ُّ
باحلقوق اخلا�صة للأفراد �أو بامل�صالح العامة للمجتمع ،نتيجة ذلك اال�ستعمال �أو االمتناع
مما ي�ستوجب م�ساءلته قانون ًا عن ذلك ال�رضر،
عن اتخاذ �سلوك �إيجابي ا�ستلزمه
ِّ
امل�رشعَّ ،
لي�س لأ َّنه خرج عن نطاق امل�رشوعية القانونية ،وجتاوز حدود ح ِّقه ،بل لأ َّنه �أ�ساء ا�ستعمال
انحراف عن الغايات والأهداف التي من
ح ِّقه ،عندما ح�صل منه ذلك ال�رضر ،وجنم عنه
ٌ
�أجلها تمُ نح احلقوق.
�إذ اليجب �أن ُت�ستخدم احلقوق مطية لإيذاء الغري ،وتهديد راحتهم و�أمنهم ،والإعتداء
على امل�صالح امل�رشوعة للأفراد واملجتمع ،حتت غطاء م�رشوعية ا�ستعمال احلق ،وعدم
وبحجة � َّأن من ا�ستعمل ح َّقه دون خروجه عن تلك
جتاوز حدوده املر�سومة له قانوناً،
َّ
�سيئ ال ِّنية
احلدود ،ال ُيع ُّد مرتكِب ًا خلط�أ تق�صريي ،ولو�أن�ش�أ عمله �رضراً للغري ،ح َّتى ولو كان ِّ
خول للفرد ا�ستعمال ح ِّقه ب�صفة
يف ا�ستعمال ح ِّقه ،تطبيق ًا ملبادئ املذهب الفردي ،الذي َّ
مطلقة دون تقييد ،بخالف املذهب اجلماعي ،حيث يرى ب�رضورة كبح ِجماح احلق وعدم
جمرد وظيفة اجتماعية،
�إطالقه ،حفاظ ًا على كيان املجتمع وخدمة مل�صاحله،
ّ
فاحلق هو َّ
التمَ نح �صاحبها امتيازاً ،و�إنمَّ ا تفر�ض عليه التزام ًا (. )1
تطرفا يف ال ِّدفاع عن وجهة نظرهما ،ف�أحدهما ُيق ِّد�س
نالحظ ب� َّأن �أن�صار كِ ال املذهبني َّ
حقوق الفرد على ح�ساب م�صالح اجلماعة ،والآخر ُيق ِّد�س حقوق اجلماعة ،واليعرتف للفرد
جمرد وظيفة اجتماعية حم�ضة� .إ َّال � َّأن هناك فِكراً
بح ِّقه اخلا�ص ،بل يرى ب� َّأن احلق ماهو �إ َّال َّ
و�سط ًا بني هذا وذاك ،يمُ ِّثل مذهب العدل واالعتدال ،ويتما�شى مع مبادئ العدالة والإن�صاف،
ال�شخ�صية ومتطلَّباته اليومية ،مع تقييدها
�إذ ُيق ُِّر للفرد حقوقه اخلا�صة ،لتلبية حاجياته َّ
مبا التتعار�ض مع م�صالح املجتمع ،ويف حدود عدم �إحلاق ال�ضرَّ ر مب�صالح الأفراد الأخرى.
فلوتعار�ضت م�صالح الفرد مع م�صالح اجلماعةُ ،ق ِّدمت الأخرية على الأُوىل ،لأ َّنها �أَ ْوىل
أ�رض بالغري� ،أوا�ستعمل ح َّقه
بالرعاية من غريها ،بحيث ال ُيع ُّد �صاحب احلق اخلا�ص الذي � َّ
ِّ
تع�سفه يف ا�ستعمال ح ِّقه.
ا�ستعما ًال غري م�رشوع� ،أه ًال حلماية القانون حل ِّقه ،ب�سبب ُّ
للتع�سف يف
وعلى هذا ال َّنهج �سارت بع�ض مذاهب الفقه الإ�سالمي يف تقريرها
ُّ
ا�ستعمال احلق ،مت َّثلت يف املذهبني املالكي واحلنبلي ،بينما رف�ضه ال�شافعية واحلنفية ،وقد
تو�صلت
ت�أ َّثرت نظرية
التع�سف يف ا�ستعمال احلق يف �صورتها احلديثة بدرجة كبرية ،مبا َّ
ُّ
الروماين يف
الرغم من �أ�سبقية القانون ُّ
�إليه بع�ض �أبحاث املذاهب الفقهية املذكورة ،على َّ
ال�ضيق فقط ،عندما ي�ستعمل ال�شخ�ص ح َّقه بق�صد الإ�رضار بالغري،
وجودها ،لكن يف �إطارها
ِّ
()2
دون �رسيانها على باقي ال�صور الأخرى .
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التع�سف بوجه عام يف مفهوم القائلني به من املذهبني املالكي
ال�صدد ُع ّد
ويف هذا َّ
ُّ
واحلنبلي ،ب�أ َّنه ا�ستعمال احلق لتحقيق م�صلحة غري مق�صودة �رشعاً� ،أوللإ�رضار بالغري،
مقيد بالأ�صول التي قامت عليها
ال�شارع من �شرَ ْ ِع
ِّ
احلق ،ل َّأن َّ
فوت مق�صود َّ
احلق َّ
َّ
مما ُي ِّ
مب َنى الأحكام يف ال�رشيعة
هي
امل�رشوعة
امل�صالح
أن
�
و
ما
ال�سي
امل�صالح،
وهي
القوانني،
َّ
ْ
َّ
فثم
الإ�سالمية ،و ُي ِّ
دعمها قول ابن ِّ
القيم اجلوزية رحمه اهلل ( :أ� َّنه حيثما ُو ِجدت امل�صلحة َّ
التقيد يف
�رشع اهلل) � ،إذ ُي�ؤ ِّدي ال َّتالزم بني احلقوق وامل�صالح على هذا ال َّنحو �إىل �رضورة ُّ
ْ
ُ
الرقابة
ا�ستعمال احلقوق بامل�صالح التي �أنيطت بها ،لذا ُع ّد عمل نظرية
ُّ
التع�سف مبثابة َّ
على ا�ستخدام احلقوق ،خ�شية �أن ُت َّتخذ م�صدراً للإ�رضار بالغري ،ولأ َّنه «ال�رضر وال�ضرِ ار»
يف ال�رشيعة الإ�سالمية« ،وال�ضرَّ ر ُيزال»« ،وال�رضرالأعلى ُيدفع بال�رضر الأدنى» ،وغريها
التع�سف يف
من القواعد الفقهية التي متنع الإ�رضار بالغري ،وبالتايل جندهم ُيطلِقون على
ُّ
(امل�ضارة يف احلقوق) (. )3
احلق م�صطلح:
َّ
بالرجوع لآراء فقهاء القانون الو�ضعي ،جند كثرياً منهم ،يرى ب�أ َّنه لكل حق غر�ض
لكن ُّ
اجتماعي ي�سعى �إليه ،وحاجة اجتماعية يق�صد �إ�شباعها ،فلو خرج ا�ستعمال احلق عن ذلك فال
التع�سف يف ا�ستعمال احلق ( ، )4باعتبارها
حمل لوجوده ،وعلى هذا الأ�سا�س ظهرت نظرية
ُّ
نظرية عامة ،ت�رسي على جميع �أنواع احلقوق� ،شخ�صية كانت �أو عينية ،وح َّتى �شمولها
التع�سف يف ا�ستخدام حق
احلريات العامة ،يف نظر جانب معترب من الفقهاء ،فنجد
ُّ
لبع�ض ِّ
والتع�سف يف الطالق،
والتع�سف يف ا�ستعمال حق الإي�صاء،
ال َّتقا�ضي ،وحق ف�سخ عقد العمل،
ُّ
ُّ
والتع�سف يف
ال�سيما يف وقتنا احلا�رض،
ويمُ كن �أن ُن�ضيف �إليه
التع�سف يف اخللع �أي�ضاًَّ ،
ُّ
ُّ
التع�سف يف احلقوق.
توجيه اليمني احلا�سمة للخ�صم ،وغريها من �صور
ُّ
ال�صورة متام ًا على حق امللكية عموماً ،وامللكية العقارية اخلا�صة
وينطبق الأمر بهذه ُّ
خ�صو�صاً ،ف�إذا كان احلق الأخري يع ّد �رضورة مل�صالح الأفراد واجلماعة معاً ،ف�إ ّنه يمُ تنع
�سواء
ا�ستخدامه ل�رضب م�صالح املجتمع ،بل يتعينَّ ا�ستعماله مبا ي َّتفق مع تلك امل�صالحً ،
�أكانت ذات طابع اقت�صادي �أم اجتماعي ،وهو ما ُيعرف بالوظيفة االقت�صادية واالجتماعية
ال�سيما ملكية العقارات الفالحية ،نظراً ملا ُتق ِّدمه للمجتمع من
للملكية العقارية اخلا�صةَّ ،
أهمها حتقيق االكتفاء الغذائي ال َّذاتي لهْ � ،إن �أح�سن
فوائد اقت�صادية واجتماعية جليلةُّ � ،
مالكو العقارات الفالحية ا�ستعمالها ،لترُ يح ال َّدولة من عبء ا�سترياد الأغذية ال�ضرَّ ورية،
و ُت َوفِّر للخزينة العمومية تكلفة تدعيمها ،ناهيك عن تدعيم القدرة ال�رشائية لعموم �أفراد
املجتمع ،نتيجة انخفا�ض �أ�سعار املواد الغذائية وا�ستقرارها يف الأ�سواق املحلِّية ،ب�سبب
وفرة املنتوجات الفالحية ،وهذا اليت�أ َّتى �إ َّال با�ستغالل كل م�ساحات الأرا�ضي الفالحية،
�سواء �أكانت تابعة للدولة �أم اخلوا�ص ،مع ا ِّتباع �سيا�سة فالحية محُ كَمة.
ً
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املتخ�ص�صني يف مو�ضوعنا فهي قليلة جدا يف
� َّأما الدرا�سات ال�سابقة ال�صادرة من
ِّ
اجلزائر� ،إ َّال تلك الأبحاث التي اعتمدت عليها يف بحثي ،نظراً حلداثة تخ�ص�ص الدرا�سات
العقارية عندنا ،كما �أن مو�ضوع بحثي مرتبط �أ�سا�س ًا بقانون التوجيه العقاري ،الذي ُيع ّد
حديث الن�ش�أة هو الآخر ،باملقارنة مع القوانني الأخرى التي �صدرت مبا�رشة بعد ا�ستقالل
اجلزائر �سنة � ،1962إذ �صدر قانون التوجيه العقاري بتاريخ ،1990 /11 /18 :وبقي
جمهو ًال لدى كثري من الباحثني يف القانون� ،إ َّال بعد �سنة  1998عندما بد�أت بع�ض
الدرا�سات العقارية تنت�رش تدريجي ًا يف اجلزائر ،لكن ب�شكل متوا�ضع جداً باملقارنة مع
الدرا�سات القانونية الأخرىُ ،ي�ضاف �إليه قلة الباحثني امل�ؤهلني يف جمال �إعداد الأبحاث
العقارية الذين لديهم تكوين خا�ص يف تخ�ص�ص القانون العقاري ،كما اليوجد يف اجلزائر
ق�ضاة متخ�ص�صون يف القانون العقاري ،بل يتم اللجوء لق�ضاة عاديني للف�صل يف الق�ضايا
العقارية ،على الرغم من ا�ستحداث الق�ضاء اجلزائري للأق�سام والغرف العقارية على م�ستوى
ابتداء من �سنة  .1994الأمر الذي
اجلهات الق�ضائية املختلفة ،للنظر يف النزاعات العقارية،
ً
�أ َّدى �إىل تفاقم �أزمة العقار يف اجلزائر املوروثة عن اال�ستعمار الفرن�سي ،وعدم وجود حلول
مما �أ َّثر �سلب ًا على التنمية الإقت�صادية بعامة وعلى اال�ستثمار الفالحي بخا�صة.
عاجلة لهاَّ ،
اعتمدت يف عر�ض بحثي على املنهج التحليلي ،من خالل حتليل الن�صو�ص القانونية
اجلزائرية ذات ال�صلة باملو�ضوع و�رشحها ،و�إبداء وجهة نظري كلَّما اقت�ضى الأمر ذلك ،كما
ا�ستعنت باملنهج املقارن يف حاالت حمدودة ،متا�شي ًا مع طبيعة بحثي ،وجت ُّنب ًا للإطالة يف
ال�سيما الإ�شارة باخت�صار �إىل موقف بع�ض مذاهب الفقه الإ�سالمي من نظرية
املو�ضوعَّ ،
التع�سف ،ومقارنة التع�سف يف القواعد العامة بالتع�سف الوارد يف قانون التوجيه العقاري،
ُّ
باعتباره ت�رشيع ًا عقاري ًا خا�صاً.

التع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية
وبنا ًء عليه �سنقوم مبعاجلة مو�ضوع
ُّ
اخلا�صة يف الت�رشيع اجلزائري ،وفق النقاط الآتية:
بالتع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية اخلا�صة يف قانون
♦ ♦�أوالً :املعايري اخلا�صة
ُّ
التوجيه العقاري.
♦
♦

للتع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية اخلا�صة.
♦ثانياً :تطبيقات خا�صة
ُّ

التع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية اخلا�صة.
♦ثالثاً :اجلزاء املرت ِّتب على
ُّ

بالتع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية اخلا�صة يف
● ●�أوالً :املعايري اخلا�صة
ُّ
قانون التوجيه العقاريُ :يق�صد باملعايري هنا ،ال�ضوابط واملبادئ التي يتعينَّ االعتماد
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ثم انتقلت بعد ذلك �إىل
التع�سف ،وهي معايري فقهية بال َّدرجة الأوىلَّ ،
عليها بغية حتديد حاالت ُّ
الت�رشيعات احلديثة ،وا�ستقر العمل بها على م�ستوى الق�ضاء املعا�رص ،وهي معايري �صاحلة
للتطبيق على احلقوق بعامة ،وعلى حق امللكية العقارية بخا�صة على وجه اخل�صو�ص،
التع�سف مبثابة قيود ت ِرد على ا�ستعمال حق امللكية العقارية اخلا�صة ،غري
و ُتع ُّد معايري
ُّ
موحد ميكن االعتماد
� َّأن فقهاء القانون قدمي ًا وحديثاً ،تباينت �أقوالهم ب�ش�أن اقرتاح معيار َّ
التع�سف ( . )5ومن بني تلك املعايري ،جند املعيار الغائي الذي اعتمد
عليه لتحديد حاالت
ُّ
عليه �رصاحة قانون التوجيه العقاري � ،25 - 90أو ما ُيعرف مبعيار االنحراف باحلق عن
وجت�سد ذلك جلي ًا يف معيار الوظيفة االقت�صادية واالجتماعية مللكية
غايته االجتماعية،
َّ
امل�رشع العقاري مالِك الأر�ض الفالحية ،ب�رضورة ا�ستغاللها
الأرا�ضي الفالحية ،عندما �ألزم
ِّ
متع�سف َا يف ا�ستعمال
�أو ا�ستثمارها ،و�إ َّال ُيع ُّد �صاحب حق امللكية العقارية الفالحية هنا،
ِّ
التع�سف
احلق ،تطبيق ًا لن�ص املادة  48منه .وقريب ًا من املعيار الأخري ،جند معيار ارتباط
ُّ
امل�رشع اجلزائري يف قانون
احلق باملبادئ االجتماعية� ،إذ اعتمد عليهما
يف ا�ستعمال
ِّ
ِّ
التوجيه العقاري ،دون االعتماد على بقية املعايري الفقهية الأخرى.

ِّ
باحلق عن غايته االجتماعية :انتقل الفقيه
 .أاملعيارالغائي� ،أو االنحراف
الر�أي ،وقد
 ،Josserandيف كتابه ال�شهري » :يف روح القوانني ون�سبيتها» �إىل اعتماد هذا َّ
تعر�ضه لبع�ض االنتقادات ،ويقوم هذا املعيار على
ا�شتهر هذا املعيار كثرياً بعد ذلك ،رغم ُّ
حق غايته االجتماعية التي ُمنِح من �أجل حتقيقها ،وعلى �صاحب احلق �أن
�أ�سا�س� ،أ َّنه لكل ٍّ
يمُ ا ِر�س ح َّقه يف خدمة املجتمع ،ويمَ تنِع عن كل مامن �ش�أنه الإ�رضار بامل�صالح االجتماعية،
مبا�شرِ ة كانت �أم غري مبا�شرِ ة ،وي�صل � Josserandإىل القول :ب�أ َّنه لكل حق وظيفة اجتماعية
متع�سف ًا يف ا�ستعمال
ي�سعى �إليها ،ويتعينَّ على �صاحب احلق �أ َّال ينحرف عنها ،ح ّتى ال ُيع ُّد
ِّ
ح ِّقه .وان ُتقِد هذا املعيار ،على �أ�سا�س �أ َّنه ي�صعب تطبيقه من الناحية العملية ،ل�صعوبة حتديد
الغاية االجتماعية لكل حق من احلقوق على حدة ،فهو معيار غري من�ضبطُ ،ي�ؤ ِّدي �إىل حتكُّم
الق�ضاة ،وكرثة الآراء املختلفة وت�ضاربها (. )6
للم�رشع �أن ي�أخذ بهذا املعيار ،مع الأخذ مبحا�سن املعايري
ونحن نرى ،ب�أ َّنه ميكن
ِّ
ال�سيما يف امللكية العقارية اخلا�صة ،ب�رشط �أن
الأخرى ،يف ا�ستعمال كثري من احلقوق،
َّ
امل�رشع اجلزائري ،عندما ح َّدد
ُيح ِّدد غاياتها �أو وظيفتها االجتماعية املبا�شرِ ة ،كما فعل
ِّ
الوظيفة االجتماعية مللكية الأرا�ضي الفالحية ،من خالل قانون التوجيه العقاري 90
ال�سيما ن�ص املادة  48منه ،وما بعدها .حيث ن�صت املادة الأخرية على �أنه» :
 ،25َّ
تع�سفي ًا يف ا�ستعمال احلق ،نظراً �إىل الأهمية
ي�شكِّل عدم ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية فع ًال ُّ
االقت�صادية والوظيفة االجتماعية املنوطة بهذه الأرا�ضي.
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ويف هذا الإطار ُي�شكِّل اال�ستثمار الفعلي واملبا�رش �أو غري املبا�رش واجب ًا على كل
مالك حقوق عينية عقارية �أو حائزها ،وعلى كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ميار�س حيازة
ذلك عموماً».
يرى بع�ض الباحثني املخت�صني يف اجلزائر ،يف �سياق تعليقه على ن�ص املادة 48
من قانون التوجيه العقاري ،ب�أن هذه املادة جاءت مبفهوم جديد مغاير لنظرية التع�سف
يف ا�ستعمال احلق املن�صو�ص عليه يف املادة  124مكرر من القانون املدين اجلزائري،
حيث ع ّدت عدم ا�ستثمار الأر�ض تع�سف ًا يف ا�ستعمال احلق ،و ُيعد ذلك خروج ًا على ماجاء
املقررة ب�أن التع�سف يف ا�ستعمال احلق �أ�سا�سه
يف القواعد العامة املنظمة لنظرية التع�سفِّ ،
نية الإ�رضار بالغري �أو احل�صول على فائدة غري م�رشوعة� ،أو �إذا كان يرمي �إىل احل�صول
على فائدة قليلة بالنظر حلجم الأ�رضار الالحقة بالغري .و ُيعد هذا موقف ًا جديداً للم�رشع
التو�سع يف تطبيق نظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلق يف جمال الأرا�ضي
اجلزائري� ،أ َّدى �إىل
ُّ
الفالحية ،واالجتاه الأخري �أملته الوظيفة االجتماعية لهذا النوع من الأرا�ضي� ،إذ مل يعد
املالك حراً يف تقرير كيفية االنتفاع مبلكيته العقارية (. )7
� َّإن ن�ص املادة  48من قانون التوجيه العقاريُ ،يعد يف نظرنا بداية لرت�سيخ املفهوم
املعا�رص لنظرية التع�سف يف ا�ستعمال احلق ،يف جمال امللكية العقارية اخلا�صة ،بحيث
و�سواء تعلق الأمر
�أ�صبح ي�شمل فعل التع�سف ك ًال من ال�سلوك ال�سلبي والإيجابي معاً،
ً
باال�ستعمال �أو اال�ستغالل يف جمال العقارات الفالحية ،والأمر راجع لقيمة هذا النوع من
العقارات يف املجتمع و�أهميته ،وعالقته بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ومتا�شي ًا
مع جهود الدولة يف توفري الأمن الغذائي ملواطنيها ،واحلد من التبعية للخارج يف جمال
احل�صول على الغذاء ،الأمر الذي �أرهق كاهل اخلزينة العمومية ،من خالل �سيا�سة تدعيم
املواد الغذائية الأ�سا�سية.
وبناء عليه �أ�صبح لزام ًا على كل مالك �أو حائز حلقوق عينية عقارية فالحية� ،أن
ً
يقوم با�ستثمارها �أو ا�ستغاللها ا�ستغال ًال فالحي ًا فعلي ًا بطريق مبا�رش �أو غري مبا�رش،
ب�شكل م�ستمر دون انقطاع حفاظ ًا على حق املجتمع وحتقيق ًا مل�صاحله اال�سرتاتيجية،
فالغذاء �أ�سا�س احلياة و�ضمان ا�ستمرارية الأجيال يف امل�ستقبل ،لذا ف�إن �إهمال الأر�ض
الفالحية برتكها بوراً وعدم ا�ستغاللها� ،أو التغيري يف طابعها الفالحي �أو الت�أثري �سلب ًا
تع�سف ًا يف
على مردودها وقدرتها االنتاجيةُ ،يع ُّد تع ِّدي ًا على حقوق املجتمع� ،أو بالأحرى ُّ
ا�ستعمال احلق مبفهومه احلديث.
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التع�سف يف ا�ستعمال احلق باملبادئ االجتماعية :يرى هذا
.بمعيار ارتباط
ُّ
االجتاه الفقهي ،وعلى ر�أ�سه الفقيه  ،Campionب�أ َّنه �إ�ضافة للحدود املو�ضوعية للحق،
يوجد له �أي�ض ًا حدو ٌد ت َّت�صل بغايته االجتماعية ،التي من �أجلها ُمنِح احلق ،وعليه يتعينَّ على
�صاحب احلق �أن ي�ستعمل ح َّقه على نح ٍو ي َّتفق مع م�صالح املجتمع ،مبراعاة م�س�ألة توازن
يتم تقدمي امل�صالح االجتماعية املبا�رشة �أو العامة
امل�صالح االجتماعية ،فعند تعار�ضها ُّ
الر�أي ،كل من ي�ستعمل
على امل�صالح غري املبا�رشة �أو اخلا�صة ،لهذا ُيع ُّد
ِّ
متع�سف ًا يف نظر هذا َّ
ح َّقه �ض َّد م�صالح املجتمع وا�ستقراره االجتماعي .وقد و�صل به�ؤالء الفقهاء� ،إىل القول
ال�صالح العام االجتماعي،
ب� َّأن َّ
احلق ماهو �إ َّال وظيفة اجتماعية �أوحم�ض واجب لتحقيق َّ
دون تقديرهم للجانب الفردي �أو اخلا�ص للحق ،مع � ِّأن لهذا الأخري �صفة مزدوجة ،فردية
ال�صفتني (. )8
واجتماعية ،ونظرية
التع�سفُ ،و ِجدت �أ�سا�س ًا لتحقيق التوازن بني هاتني ِّ
ُّ
للتع�سف يف ا�ستعمال احلق ،امل�شار
امل�رشع اجلزائري ،ت�أ ّثر باملعيار الفقهي
نرى ب� َّأن
ِّ
ُّ
�إليه يف الفقرة الأخرية ،رغم اعتماده على املعايري الأخرى� ،إذ جنده اعتمد �رصاحة يف
واملتمم ،على فكرة الوظيفة االجتماعية
قانون التوجيه العقاري ،رقم  ،25 - 90املع َّدل
َّ
حلق امللكية العقارية الفالحية اخلا�صة ،وع ّدها ت�أ�صي ًال خا�صاً ،ويف ذات الوقت معياراً
للتع�سف يف ا�ستعمال حق ملكية الأرا�ضي الفالحية ،بحيث ي َّتخذ املالك هنا �سلوك ًا
جوهري ًا
ُّ
ا�ستثناء من نطاق
�سلبياً ،من خالل �إهمالها وتركها بوراً ،دون ا�ستغاللها فعلياً ،و ُيعد هذا
ً
امل�رشع اجلزائري
نظرية التع�سف القائمة على ال�سلوك الإيجابي لفعل التع�سف� ،إذ ع ّد
ِّ
تع�سفي ًا يف ا�ستعمال احلق ،حيث ُي�شكِّل ذلك
�رصاحة ،عدم ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،فع ًال ُّ
ال�سلبي انحراف ًا عن غاية احلق �أو وظيفته االجتماعية املح َّددة بو�ضوح ،مبوجب
ال�سلوك َّ
ُّ
()9
ن�ص املادة  48ومابعدها من قانون 25 - 90املذكور  ،وعليه يتعينَّ على مالك العقار
الفالحي يف اجلزائر �أن ي�ستعمل عقاره بالكيفية التي تخدم م�صالح املجتمع وتتما�شى مع
ال�سيما الن�صو�ص التي تلزمه
مبادئه ،و�رضورة احرتام ن�صو�ص قانون التوجيه العقاريَّ ،
با�ستغالل عقاره ا�ستغال ًال فالحي ًا فعلياً ،منها ن�ص املادتني  48و 49منه.
وبناء عليه ،تعد �أر�ض ًا غري م�ستثمرة يف مفهوم قانون التوجيه العقاري  ،25 /90كل
ً
قطعة �أر�ض تثبت ب�شهرة علنية �أنها ُت ِركت بوراً ومل ت�ستغل ا�ستغال ًال فالحي ًا مل َّدة مو�سمني
فالحيني متعاقبني على الأقل ،تطبيق ًا لن�ص املادة  49من القانون الأخري .ل َّأن تركها بوراً
لأكرث من مو�سم فالحي �سي�ؤدي �إىل ح�صول �أ�رضار اقت�صادية واجتماعية يف الدولة ،ب�سبب
ارتفاع تكلفة املواد الغذائية الأ�سا�سية ذات امل�صدر الفالحي ،ب�سبب ندرتها يف الأ�سواق
وزيادة الطلب عليها مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع �أ�سعارها حملياً ،الأمر الذي يدفع بالدولة
ال�سترياد املواد الغذائية من اخلارج لتلبية االحتياجات ال�شعبية املتزايدة من الغذاء.
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للتع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية اخلا�صة:
● ●ثانياً -تطبيقات خا�صة
ُّ

احلرية
الأ�صل � َّأن َّ
حر يف ممار�سة �سلطات ملكيته العقارية� ،أوعدم ذلك ،وتلك ِّ
ال�شخ�ص ٌّ
تكفلها له ال َّد�ساتري احلديثة عامة ،مبا فيها الد�ستور اجلزائري احلايل ،كما �أكَّ د قانون
التوجيه العقاري  ،25 - 90على ذلك ،من خالل ن�ص املادة  1 /28منه ،بقولها » :امللكية
اخلا�صة للأمالك العقارية واحلقوق العينية العقارية ي�ضمنها ال ُّد�ستور ،وتخ�ضع للأمر
رقم  ،58 - 75امل�ؤرخ يف � 26سبتمرب �سنة  ،1975املذكور �أعاله» .فيرت َّتب على هذا
حر يف �أن
الأ�صل بطبيعة احلالَّ � ،أن �صاحب امللكية العقارية الفالحية اخلا�صة يف اجلزائرٌّ ،
ي�ستعمل وي�ستغل ملكيته� ،أو ُيحجم عن ذلك ،وله �أن ي�ست ِغلَّها بالطريقة التي يراها منا�سبة،
مبا يتما�شى مع تلبية حاجياته اخلا�صة امل�رشوعة.
امل�رشع العقاري اجلزائري خرج على هذا اال�صل العام ،يف ا�ستعمال حق امللكية
�إ َّال � َّأن
ِّ
وقرر وجوب ا�ستغالل �أوا�ستثمار الأرا�ضي الفالحية ،ل ُيعتبرَ هذا الإلزام
العقارية الفالحيةَّ ،
قيداً �أ�سا�سياً ،يرد على حق امللكية العقارية الفالحية اخلا�صة� ،سواء �أتعلَّق الأمر بحق
امل�رشع العقاري �رصاحة ،ب� َّأن عدم ا�ستغالل
الت�رصف �أم اال�ستعمال �أم اال�ستغالل� ،إذ ع ّد
ِّ
ُّ
تع�سفيا يف ا�ستعمال احلق ،تطبيق ًا لن�ص املادة  48من
الأرا�ضي الفالحية ،ي�شكِّل فعال ُّ
()10
 ،يرى ب�أن ن�ص املادة
قانون التوجيه العقاري .وهو ماجعل بع�ضهم يف اجلزائر
التع�سف يف ا�ستعمال احلق ،الواردة يف
 48املذكورة ،جاءت مبفهوم جديد مغاير لنظرية
ُّ
التع�سف ،من �رشوطه �أن يقوم على نية الإ�رضار بالغري� ،أو
القانون املدين ،ذلك � َّأن هذا
ُّ
احل�صول على فائدة غري م�رشوعة� ،أو �إذا كان يرمي �إىل احل�صول على فائدة قليلة بال َّنظر
�سببه للغري.
لل�ضرَّ ر الذي ّي ِّ
كيف تلك ال�رشوط ،على �أ�سا�س � َّأن عدم ا�ستغالل
لك َّننا نقول ،ب�أن
امل�رشع العقاري َّ
ِّ
ال�سلبي على وظيفتها االقت�صادية واالجتماعية،
الأرا�ضي الفالحية ،يعني بال�رضورة الت�أثري َّ
امل�رشع العقاري نف�سه ،بعبارة
وبال َّتايل تعطيل امل�صلحة العامة يف املجتمع� ،أوكما و�صفها
ِّ
«الفائدة العامة التي �أقرها القانون» ،عندما �ألزم �صاحب امللكية العقارية اخلا�صة ،ب�رضورة
ا�ستغاللها ب�شكل يتوافق مع طبيعتها وخ�صائ�صها ،املرتبطة بتلك الفائدة ،ا�ستناداً لن�ص
املادة  2 /28من قانون التوجيه العقاري ،قائلة » :ويجب �أن يوافق ا�ستغالل اخل�صائ�ص
التع�سف يف هذه ال�صورة احلديثة،
أقرها القانون» .ووجه
ُّ
املرتبطة بها الفائدة العامة التي � َّ
يكمن يف ا�ستعمال احلق �سلبا ً ،باالمتناع عن ا�ستغاللها �أو ا�ستثمارها فعلياً ،خالل م َّدة
مو�سمني
تع�سف ًا للإ�رضار باجلماعة ،وانحراف ًا
َّ
فالحيني متتاليني� ،إذ ُيع ُّد االمتناع هنا ُّ
أقرتها له ال َّت�رشيعات احلديثة ،ونادى بها
باحلق عن غايته ووظيفته االجتماعية ،التي � َّ
فقهاء القانون وال�رشيعة الإ�سالمية قدمي ًا وحديثاً.
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للتع�سف يف ا�ستعمال حق
جاء قانون التوجيه العقاري يف �سنة  ،1990بقيد خا�ص
ُّ
امللكية العقارية اخلا�صة ،لأجل املحافظة على وحدة امل�ستثمرة الفالحية ،وعدم جتزئتها،
�إ َّال يف �إطار احرتام معايري حتديد امل�ساحات املرجعية ،املعتمدة مبوجب املر�سوم ال َّتنفيذي
رقم  ،490 - 97املح ِّدد ل�رشوط جتزئة الأرا�ضي ( ، )11و ُبغية امل�ساهمة يف رفع الطاقة
االنتاجية للم�ستثمرات الفالحية ،وت�شجيع االنتاج الفالحي ،نظراًّ للتدهور اخلطري الذي
فن�صت املادة  33منه،
�شهده القطاع الفالحي فى بالدنا ،منذ الثمانينات �إىل يومنا هذاَّ ،
على �أ َّنه » :يجب �أن ُي�سهم كل ن�شاط� ،أو تقنية �أو �إجناز يف ارتفاع الطاقة الإنتاجية يف
ال�صنف القانوين الذي تنتمي �إليه الثرَّ وات العقارية
امل�ستثمرات الفالحية ،ب�رصف ال َّنظر عن ِّ
املعنية»� .إذ ي�ؤ ِّدي اال�ستغالل الأمثل للعقار الفالحي �إىل حتقيق الأمن الغذائي ،من خالل
توفري االكتفاء ال َّذاتي الغذائي يف جمال اال�ستهالك الإن�ساين واحليواين ،ويمُ كن الو�صول �إىل
�سيما �إذا انتهجت ال َّدولة
مرحلة ت�صدير املنتوجات الفالحية الوطنية يف الأمد املتو�سط ،ال َّ
و�سائل قانونية و�إدارية ف َّعالة لتنظيم العقار الفالحي.
وبناء علية �أ�صبح ا�ستثمار الأرا�ضي الفالحية واجب ًا قانونياً ،يقع على عاتق كل مالك
ً
�أو حائز لعقار فالحي ،وعند �إهماله وعدم ا�ستثماره �أوا�ستغالله ،تقوم الدولة مببا�رشة
جمموعة من الإجراءات القانونية والإدارية ،قد ت�صل �إىل ح ّد انتزاع ملكية العقار الفالحي
من مالكه ،جرباً عليه ،تطبيق ًا لنظام ال�شفعة الإدارية ،مل�صلحة الدولة.
تتدخل يف مواجهة مالك العقار ،ومن تعامل معه �أي�ضاً،
كما يحق للدولة �أي�ضاً� ،أن َّ
يف حالة �إبرام معامالت عقارية خمالفة مل�ضمون املادة  55من قانون التوجيه العقاري،
وتقوم با ِّتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف ذلك ،من خالل قيامها با�سرتداد حق امللكية
العقارية من مالك العقار ،الذي خالف م�ضمون ن�ص املادة  55من القانون الأخري ،والعمل
على نقل ملكيته �إىل الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،الذي يمُ ِّثل الدولة ،وذلك بعدما
قررت املادة  56من القانون نف�سه ،بطالن � ِّأي معاملة عقارية على الأرا�ضي الفالحية� ،إذا
َّ
كانت خمالفة لأحكام املادة  55من قانون التوجيه العقاري ،ب�أن �أ َّدت تلك املعامالت �إىل
تغيري طابعها الفالحي� ،أو �أ�سهمت يف ت�شكيل �أرا�ض تتعار�ض بحجمها مع مقايي�س التوجيه
مما ُي�ؤ ِّدي �إىل الإ�رضار بقابلية تلك الأرا�ضي لال�ستثمار ،و�إ�ضعاف
العقاري وبراجمهَّ ،
قدراتها الإنتاجية ،ك�أن يتم جتزئتها �إىل قطع �صغرية التتوافق مع ال�رشوط القانونية
التقيد
لإجناز عمليات جتزئة الأرا�ضي الفالحية� ،أو يتم حتويلها �إىل عقارات �سكنية ،دون ُّ
بالإجراءات القانونية والإدارية يف هذا املجال.
1 .1الَّرقابة الإدارية لل َّدولة ،عند االمتناع عن ا�ستغالل العقار الفالحيُ :تع ُّد
التع�سف ،ال�صادرة من مالك الأر�ص الفالحية� ،ض َّد
رقابة ال َّدولة مبثابة عالج حلالة
ُّ
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م�صالح املجتمع ب�أكمله ،نتيجة �إنحرافه عن الوظيفة االقت�صادية واالجتماعية مللكية
امل�رشع با�ستحداث و�سائل
العقار الفالحي ،ولتنفيذ ذلك العالج على �أر�ض الواقع� ،سمِح
ِّ
قانونية و�إن�شائها على �شكل �أجهزة �إدارية ،وبخا�صة لهذا الغر�ض ،ولأجل حماية
الأرا�ضي الفالحية واملحافظة على وحدة م�ستثمراتها ،وحت�سني مردوديتها ،مبا يتوافق
مع الوظيفة االقت�صادية واالجتماعية ،املنوطة بالعقار الفالحي ،وتتمثل هذه الأجهزة
الإدارية فيما ي�أتي:
 .أجلنة �إثبات عدم �إ�ستغالل الأرا�ضي الفالحية� :أ�شارت املادة  50ق ت ج� ،إىل هذه
اللجنة بقولها« :عدم اال�ستثمار الفعلي للأرا�ضي الفالحية املن�صو�ص عليه يف املادتني 48
و � 49أعاله ُتعايِنه هيئة معتمدة خا�صة يحدد تكوينها و�إجراء تطبيق املعاينة عن طريق
التنظيم» .وفعال جاء هذا التنظيم من خالل املر�سوم التنفيذي رقم  484 /97امل�ؤرخ يف:
()12
ن�صت املادة الأوىل من هذا املر�سوم بقولهـا « :تطبيقا للمادة
 ، 1997 /12 /15وقد َّ
 50من القانون رقم  25 - 90امل�ؤرخ يف� :أول جمادي عام  1411املوافق  18نوفمرب
�سنة  1990واملذكور �أعاله ،ي�ضبط هذا املر�سوم ت�شكيلة الهيئة اخلا�صة وكذلك �إجراءات
�إثبات عدم ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية.
ت�سمى الهيئة اخلا�صة يف مفهوم هذا املر�سوم جلنة �إثبات عدم ا�ستغالل الأرا�ضي
الفالحية ،وتدعى يف �صلب الن�ص « اللجنة «».
�إ َّال �أ َّنه ما يالحظ على هذه اللجنةَّ � ،أن عملها يقت�رص فقط على معاينة حالة الأرا�ضي
الفالحية غري امل�ستغلَّة ،التابعة للخوا�ص ،دون الأرا�ضي الفالحية التابعة للأمالك الوطنية
اخلا�صة ,حيث ي�رسي على هذه الأخرية ،املر�سوم التنفيذي رقم 51 - 90 :امل�ؤرخ يف:
 1990 /02 /06طبقا لن�ص املادة  02من املر�سوم  484 - 97امل�شار �إليه يف الفقرة
الأخرية .ومن خالل ن�صو�ص املر�سوم الأخري ،جند ب� َّأن هده اللجنة ُت� َّؤ�س�س على م�ستوى كل
والية من واليات الوطن بعد تعيني �أع�ضائها ،بقرار من وزير الفالحة ملدة ثالث �سنوات،

وتت�شكل من:

 مدير امل�صالح الفالحية بالوالية رئي�سا.
يعينه رئي�سه.
 ع�ضو من الغرفة الفالحية بالوالية ِّ
 ع�ضو من املجل�س ال�شعبي الوالئي ُيختار من طرف رئي�سه ،كما ميكن �أن ت�ست�شري
اللجنة �أي �شخ�ص ترى فيه فائدة من اال�ستعانة بر�أيه .وح�سب املادة  04من هذا املر�سوم،
ف�إن اللجنة جتتمع مرة واحدة يف ال�شهر يف دورة عادية ،بناء على ا�ستدعاء من رئي�سها
وهذا لزوما ،كما ميكن �أن جتتمع كلَّما دعت احلاجة �إىل ذلك يف دورات ا�ستثنائية.
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 � َّأما بال ِّن�سبة لن�شاطها ف ُتكلَّف هذه اللجنة ،مبعاينة حالة عدم ا�ستغالل الأرا�ضي
الفالحية� ،سواء �أكان عدم اال�ستغالل راجع للمالك �أم امل�ست�أجر ،وتبا�شرِ اللجنة عملها من

خالل اخلطوات الآتية:

�أ - 1 -فتح حتقيق ب�ش�أن واقعة عدم اال�ستغالل :ويتم هذا � َّإما مببادرة �أع�ضائها� ،أو
بطلب من طرف م�صالح الفالحة على م�ستوى الوالية� ،أو بناء على تبليغ من � ِّأي �شخ�ص
طبق ًا لن�ص املادة  05من املر�سوم نف�سه.
�أ - 2 -حترير حم�رض املعاينة لزوما بعد �إجراء عملية التحقيق :ويف حالة �إثبات عدم
اال�ستغالل ُتر�سل ن�سخة من املح�رض لكل من الوزير املكلف بالفالحة ،وكذا الوايل املخت�ص
�إقليميا.
�أ - 3 -الإنذار :تقوم اللجنة مبا�رشة بعد حترير حم�رض املعاينة ،ب�إنذار املالك �أو
امل�ست�أجر ب�رضورة ا�ستغالل الأر�ض الفالحية ،وتحُ ِّدد �أج ًال له ،يتنا�سب مع نوعية الترُّ بة
والظروف املناخية للمنطقة التي توجد بها الأر�ض الفالحية ،دون �أن يتجاوز هدا الأجل مدة
� 06أ�شهر من تاريخ تبليغ الإنذار ،طبق ًا للمادة  06من املر�سوم نف�سه .وبعد انتهاء الأجل
ال�سابق ،ويف حالة عدم اال�ستجابة من املعني للإنذار ،يتم �إنذاره للمرة الثانية والأخرية،
على �أن يمُ َهل م َّدة �سنة واحدة بعد الإنذار الأخري ،من �أجل �أن ي�ست�أنف ا�ستغالل الأر�ض
الفالحية ،وخالل هذا الإعذار الأخري ،يتعينَّ على اللجنة� ،أن تطلب من املعنى بالأر�ض
الفالحية ،عر�ض الأ�سباب �أو التو�ضيحات التي منعته من ا�ستغالل الأر�ض الفالحية.
�أ - 4 -بعد انتهاء املدة الأخرية ،وعند عدم اال�ستجابة للإنذار الأخري ،تقوم اللجنة
املقررة وفقا للمادتني 51
ب�إبالغ الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،لتطبيق التدابري
َّ
و 52ق ت ع.
امل�رشع �أعطى �صالحيات وا�سعة للإدارة
اجلزائريني ،ب� َّأن
يرى بع�ض الباحثني
ِّ
ِّ
ل�ضمان املحافظة على الوجهة الفالحية للأر�ض و�رضورة ا�ستغاللها يف املجال الفالحي،
امل�رشع اجلزائري ت� َّأخر يف �إن�شاء الهيئات الإدارية التي ن�ص عليها يف قانون التوجيه
لكن
ّ
ال�سيما تلك الهيئات التي �أ�سندت �إليها مهمات نزع ملكية الأرا�ضي الفالحية التي
العقاريَّ ،
()13
فعاليته من الناحية التطبيقية .
مما �أفقد الن�ص ّ
مل يتم ا�ستغاللهاَّ ،
.بال ِّديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية :يف حالة عدم االمتثال للإجراءات القانونية
كمل عمل اللجنةُ ،يطلق عليها
ال�سابقة ،تقوم هيئة عمومية �أخرى م�ؤهلة لهذا الغر�ض ل ُت ِّ
بالديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،وجاءت تطبيقا لأحكام املادتني  51و 52ق ت ع،
واملتمم (. )14
من خالل ما جاء به املر�سوم التنفيذي رقم ،87 /96 :املع َّدل
َّ
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� َّإن املر�سوم امل�شار �إليه يف الفقرة الأخرية ،منح �صالحيات وا�سعة لهذه الهيئة
العمومية ،تمُ ار�سها على الأرا�ضي التابعة للخوا�ص ،والأرا�ضي التابعة للأمالك الوطنية،
فيتعينَّ على الديوان ،عند عدم ا�ستغالل الأمالك الأخرية ،من طرف �صاحب حق االمتياز،
�أن ُيخطِ ر �إدارة الأمالك الوطنية ،لأجل ف�سخ عقد االمتياز بالطرق الإدارية ،نتيجة �إخالل
امل�ستثمِر بالتزاماته القانونية ،وهي :عدم ا�ستغالل العقار الفالحي خالل م َّدة �سنة واحدة،
�أو تغيري طابعه الفالحي� ،أوت�أجريه من الباطن� ،أوعدم دفع �إتاوة اال�ستغالل ،بعد مرور
�سنتني ( )2متتاليتني ،تطبيق ًا لن�ص املادة  29من قانون رقم  ،03 - 10امل� َّؤرخ يف:
 ،2010 /08 /15املح ِّدد ل�رشوط وكيفيات ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية التابعة للأمالك
يحق للديوان �أن يقوم بالبيع وال َّت�أجري ،وح َّتى اال�ستغالل املبا�رش
اخلا�صة للدولة .كما ُّ
ال�شفعة ،ل�صالح الدولة ،عند التنازل عن
للأر�ض الفالحية ،ويجوز له �أي�ض ًا ممار�سة حق ُّ
حق االمتياز ،املمنوح لأع�ضاء امل�ستثمرة الفالحية ،اجلماعية �أو الفردية ،تطبيق ًا لن�ص
املادة  20من املر�سوم ال َّتنفيذي ،رقم  ،326 - 10امل� ّؤرخ يف ،2010 /12 /23 :املح ِّدد
لكيفيات تطبيق حق االمتياز ال�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،ال َّتابعة للأمالك اخلا�صة للدولة
( . )15وعم ًال كذلك بن�ص املادة  15من قانون رقم  ،03 - 10امل� َّؤرخ يف/08 /15 :
 ،2010املح ِّدد ل�رشوط وكيفيات ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،التابعة للأمالك اخلا�صة
لل َّدولة (. )16
خمو ًال قانون ًا بتطبيق التنظيم
� َّإن ال ِّديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،و�إن كان َّ
ال�سيا�سة العقارية ،عم ًال باملر�سوم التنفيذي رقم  ،87 - 96امل� َّؤرخ يف:
العقاري وتنفيذ ِّ
ال�سيما ن�ص املادة  04منه� ،إ َّال � َّأن
واملتمم،
 ،1996 /06 /24املع َّدل
املت�ضمن �إن�شاءهَّ ،
ِّ
َّ
جزءاً من �صالحياته يبقى نظرياً ،مامل ُت�ص َّنف الأر�ض ح�سب خ�صوبتها ،ت�صنيف ًا علمي ًا
توفَّر له الو�سائل الالزمة للقيام مبهامه (. )17
دقيقاً ،وما مل َ
 � َّأما بال ِّن�سبة ل�صالحيات ال ِّديوان امل�شار �إليها يف الفقرة الأخرية ،فهي كمايلي:
يبا�رش الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية عمله ،لتنفيذ �أحكام ن�ص املادة  51من قانون
التوجيه العقاري ،عرب اخلطوات الآتية:
ب 1 -يتدخل ال ِّديوان ك�أول خطوة له بو�ضع الأر�ض حيز اال�ستثمار :وهذا حل�ساب
وعلى نفقة املالك �أو احلائز الظاهر� ،إذا كان املالك احلقيقي غري معروف .والن�ص مل ي�رش
حلالة عدم اال�ستغالل التي ترجع للم�ست�أجر ،غري � َّأن بع�ض الباحثني يرى ب�رضورة ف�سخ عقد
الإيجار من طرف املالك امل� ِّؤجر ،وبال َّتايل يكون طلب الف�سخ هنا �إلزامي ًا على املالك ،الذي
قد يتغا�ضى عن ذلك ،طاملا � َّأن امل�ست�أجر يدفع له بدل الإيجار بانتظام (. )18
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حيز
ُيالحظ من خالل ن�ص املادة  52من قانون التوجيه العقاريَّ � ،أن و�ضع الأر�ض ِّ
خم�ص�ص للحاالت التي يكون فيها املالك لأ�سباب قاهرة ،عاجزا
اال�ستثمار �أو الت�أجري،
َّ
املعنية ،و�إ َّال تلج�أ الهيئة العمومية ،املتم ِّثلة
عجزا م�ؤ َّقت ًا على ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية
َّ
ال�شفعة ،طبق ًا لن�ص
يف ال ِّديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،لإجراء البيع �أو ا�ستعمال حق ُّ
حيز اال�ستثمار ،هل
املادة  2 /52ق ت ع ،كما � َّأن
امل�رشع مل ُيح ِّدد م َّدة و�ضع الأر�ض ِّ
ِّ
الراجح هو �أن تكون
ت�ستغرق مو�سم ًا فالحي ًا �أو �أكرث ،وهل تكون م�ؤ َّقتة �أو م� َّؤبدة؟ � .إ َّال � َّأن َّ
تلك امل َّدة م�ؤ َّقتة ولي�ست على �سبيل الت�أبيد ،ل َّأن ذلك يتعار�ض تعار�ض ًا كلِّي ًا مع القواعد
تو�ضع بها الأر�ض
العامة للملكية� .إ�ضافة �إىل � َّأن
امل�رشع مل ُيبينِّ الكيفية القانونية التي َ
ِّ
حيز اال�ستثمار ،هل تتم مبنح اال�ستغالل لفالَّحني جماورين� ،أم ي�أخذ الديوان الوطني على
ِّ
عاتقه عملية اال�ستثمار ،حل�ساب املالك وعلى نفقته ،وهذا احلل الأخري هو الأن�سب والأكرث
ف َّعالية من ال َّناحية العملية.
ب - 2 -عر�ض الأر�ض لل َّت�أجري :وهي حالة اختيارية يلجا �إليها الديوان الوطني
للأرا�ضي الفالحية ،انطالقا من حرف «�أو» الوارد يف ن�ص املادة  51ق ت ع ،حيث يقوم
بت�أجري الأر�ض غري امل�ستغلة لفالَّح له كفاءة يف امليدان العملي ،وذلك كلَّما ثبت وجود
امل�رشع متى يلج�أ
قوية منعت املالك �أو احلائز من اال�ستثمار املبا�رش .ومل يبينِّ
ِّ
�أ�سباب ِّ
لل�سلطة التقديرية
الديوان �إىل احلالة الأوىل ،ومتى يلج�أ �إىل احلالة الثانية ،بل الأمر مرتوك ُّ
لهذه الهيئة العمومية ،مبا يتما�شى مع حتقيق الفائدة العامة ال�ستغالل الأر�ض الفالحية.
ميز �أحد الباحثني
ب - 3 -عر�ض االر�ض للبيع� ،إذا كانت خ�صبة جدا �أو خ�صبة :لقد َّ
اجلزائريني بني فر�ضني ملعاجلة هذه احلالة كما ي�أتي ( : )19الفر�ض ال َّأول :يقف املالك
موقفا �سلبي ًا من الإنذار ،وهنا يقوم الديوان بالبيع اجلربي للأر�ض ،عن طريق املزاد العلني،
ال�شفعة.
غري �أ َّنه اليمُ كنه يف هذه احلالة قانونا ممار�سة حق ُّ
يقرر املالك بيع الأر�ض ،ويف هذه احلالة يقوم املالك ب�إحدى الأمرين:
الفر�ض الثاينِّ :
� َّإما بعر�ض الأر�ض على الديوان ،وبعد االتفاق على الثمن يتم البيع ل�صاحله� ،أو ب�إيجاد م�ش ٍرت
ل�رشاء الأر�ض ،وهنا يجب على املالك (البائع) وامل�شرتي ،ح�سب قواعد الإجراءات الواردة
يف القانون املدين ،من خالل ن�صو�ص ال�شفعة� ،أن يقوما بتحرير ت�رصيح بنية البيع ،و ُيبلَّغ
للديوان الذي له اخليار يف ا�ستعمال حق ال�شفعة �أم ال .وهذا على �أ�سا�س � َّأن ا�ستعمال حق
ال�شفعة هنا من طرف الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية� ،إنمَّ ا هو �أمر جوازي واختياري،
بن�ص الفقرة الثانية من املادة  52ق ت ع.
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3 .3تدخل الدولة عند �إبرام معامالت عقارية خمالِفة للمادة  55ق ت ع:
ن�ص ُّب على الأرا�ضي
نجز املعامالت العقارية التي َت َ
تن�ص املادة  55على �أ َّنهُ « :ت َ
الفالحية يف �شكل عقود ر�سمية ،ويجب �أال ُتلحِ ق هذه املعامالت �رضرا بقابلية الأر�ض
تت�سبب يف تكوين �أرا�ض قد تتعار�ض
لال�ستثمار ،وال ت�ؤدي �إىل تغيري وجهتها الفالحية ،وال َّ
بحجمها مع مقايي�س التوجيه العقاري وبراجمه ،ويتم ذلك مع مراعاة تطبيق �أحكام املادة
� 36أعاله وممار�سة حق ال�شفعة املن�صو�ص عليه يف املادة � 52أعاله» .وقريب من هذا
امل�رشع العقاري ،على هذه الأحكام� ،ضمن املادتني 22 ،و  23من القانون
ن�ص
ِّ
ال�سياقَّ ،
ِّ
()20
رقم ،16 - 08
املت�ضمن التوجيه الفالحي .
ِّ
التع�سف واجلزاء القانوين املنا�سب لها ،وتلك
�أبرز الن�ص الأخري بو�ضوح ،حاالت
ُّ
احلاالت اع ُتربت كقيود واردة على املعامالت العقارية يف الأرا�ضي الفالحية� ،سواء �أكانت
تابعة للخوا�ص �أم الأمالك الوطنية� ،إ َّال � َّأن املعامالت العقارية املق�صودة هنا ،بال ِّن�سبة لهذا
ال ّنوع الأخري من الأرا�ضي ،تقت�رص فقط على حق االمتياز ،املمنوح لأع�ضاء امل�ستثمرات
الفالحية اجلماعية والفردية ،على اعتبار � َّأن نظام عقد االمتياز هو ال َّنمط الوحيد ،املعتمد
بناء على
حالي ًا يف منح حق ا�ستغالل العقار الفالحي ،التابع للأمالك الوطنية اخلا�صةً ،
دفرت �رشوط خا�ص ،ومل َّدة �أق�صاها �أربعون (� )40سنة ،قابلة لل َّتجديد ،مقابل دفع �أتاوة
�سنوية لل َّدولة ،تطبيق ًا لن�ص املادتني 3 :و ،4ومابعدهما ،من قانون رقم  ،03 - 10املح ِّدد
ل�رشوط وكيفيات ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،التابعة للأمالك اخلا�صة لل َّدولة ،خ�صو�ص ًا
امل�رشع العقاري احلايل ،ع ّد حق االمتياز قاب ًال لل َّتنازل وال َّتوريث واحلجز ،طبق ًا لأحكام
و� َّأن
ِّ
ال�سيما املواد 13 :و 14و 15منهَّ � .أما الرقابة فتبقى دائم ًا مِ لك ًا
قانون  ،03 - 10املذكورَّ ،
للدولة وحدها ،كما تخ�ضع �أي�ض ًا الأرا�ضي الفالحية الوقفية ،مل�ضمون ن�ص املادة  55من
عاما ،ي�رسي على كل �أ�صناف الأرا�ضي الفالحية.
قانون التوجيه العقاري ،باعتباره ن�صًّ ا ًّ

التع�سف ،الواردة يف ن�ص املادة  55من قانون  ،90 - 25هي كالآتي:
� َّإن حاالت
ُّ

 .أالإ�رضار بال ِوحدة الع�ضوية للم�ستثمرة الفالحية :ومنها عدم احرتام امل�ساحة
قرره املر�سوم التنفيذي رقم ،490 - 97املح ِّدد ل�رشوط جتزئة الأرا�ضي،
املرجعية وفق ًا ملا َّ
حيث تن�ص املـادة الثانية منه « :يجب �أن تتم كل عملية جتزئة �أر�ض فالحية يف حدود
م�ساحة امل�ستثمرة الفالحية املرجعية كما هي حمددة �أدناه» .وجاء املر�سوم بجدول بياين
يو�ضح فيه امل�ساحات املرجعية للم�ستثمرة الفالحية (. )21
ِّ
كما �أكّ د قانون التوجيه الفالحي  16 /08على نف�س الفكرة الواردة يف الفقرة الأخرية،
وهي وجوب احرتام احلد الأدنى من م�ساحات الأرا�ضي الفالحية امل�سموح بها قانوناً ،يف
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حال القيام ب� ّأي ت�رصف عليها جتنب ًا لتكوين م�ستثمرات فالحية ذات م�ساحات �أقل من تلك
احلدود الدنيا املق ّدرة قانوناً ،لأن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على املردود الفالحي لتلك امل�ستثمرات،
وقرر الن�ص املذكور بطالن كل ت�رصف يقع
تطبيق ًا لن�ص املادة  23من القانون الأخريَّ ،
على الأرا�ضي الفالحية وي�ؤدي �إىل ت�شكيل م�ستثمرات مب�ساحات �أقل من احلدود امل�سموح
به قانوناً.
مان�ص
امل�رشع العقاري امل�ستثمرة الفالحية يف ع َّدة ت�رشيعات عقارية� ،آخرها
عرف
ِّ
َّ
َّ
عليه مبوجب املادة  46من قانون التوجيه الفالحي ،16 - 08 ،بقولها » :امل�ستثمرة
الفالحية وحدة �إنتاجية تت�شكَّل من الأمالك املنقولة وغري املنقولة ،ومن جمموع قطعان
املوا�شي والدواجن ،واحلقول والب�ساتني واال�ستثمارات املُنجزة ،وكذا القيم غري املا ِّدية ،مبا
فيها العادات املحلِّية».
ربمة �أن ت�ؤ ِّدي �إىل تغيري ال ِوجهة الفالحية للأر�ض:
.ب�إذا كان من �ش�أن املعاملة امل َ
� َّإما بتغيري نوعية الترُّ بة� ،أو تغيري طبيعتها القانونية� ،أو �إنتاجها ،دون ترخي�ص� ،أوحتويلها
�إىل �أر�ض عمرانية ( ، )22ب�إحداث بنايات عليها دون �إجازة القانون لذلك� ،أو �إتالف الآالت
�سيما عندما يتعلق
الفالحية وهدم املن�ش�آت الزراعية� ،أو
الت�رصف فيها دون ا�ستبدالها ،وال َّ
ُّ
تخت�ص بالإنتاج
الأمر بامل�ستثمرة اخلا�صة ب�إنتاج احليوانات ،ل َّأن امل�ستثمرة الفالحية
ُّ
ال ِّزراعي (احلبوب ،اخل�رض ،الفواكه ، )...وكذا الإنتاج احليواين مبختلف �أنواعه� ،أو بتغيري
القيم غري املادية ،مبا فيها العادات الفالحية املحلِّية ،تطبيق ًا لن�ص املادة  46من قانون
املت�ضمن ال َّتوجيه الفالحي ،ال�صادر يف.2008 /08 /03 :
،16 - 08
ِّ

ت�صب كلُّها يف اجتاه �رضورة
جاء قانون التوجيه الفالحي الأخري بقواعد قانونية عدة
ُّ
ا�ستثمار الأرا�ضي الفالحية وعدم تغيري طابعها الفالحي �إ َّال وفق ماي�سمح به القانون،
امل�رشع اجلزائري
بغ�ض النظر �إن كانت تابعة للخوا�ص �أو كانت تابعة للدولة ،وعليه منع
ِّ
كل ا�ستعمال غري فالحي للأرا�ضي الفالحية مهما كانت درجة ت�صنيفها ،عم ًال بن�ص املادة
 14من قانون  ،16 - 08قائلة« :يمُ نع مبوجب �أحكام هذا القانون ،كل ا�ستعمال غري
فالحي لأر�ض م�ص َّنفة ك�أر�ض فالحية �أو ذات وجهة فالحية» .كما �أكَّ د القانون املذكور
نف�سه على فكرة عدم تغيري الطابع الفالحي للأرا�ضي الفالحية نتيجة الت�رصفات الواقعة
�سواء �أكانت ت�رصفات مادية �أم قانونية ،تطبيق ًا لن�ص املادة  22من القانون الأخري،
عليهاً ،
الت�رصفات الواقعة على الأرا�ضي الفالحية والأرا�ضي ذات الوجهة
بقولها« :يجب �أ َّال تف�ضي
ُّ
الفالحية �إىل تغيري وجهتها الفالحية».
250

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

ت�رصف على
امل�رشع اجلزائري �أ�صحاب احلقوق العينية العقارية ،القيام ب� ِّأي
منع
ِّ
ُّ
الأرا�ضي الفالحية �إ َّال بعد مبا�رشة �إجراءات القيد الإداري �ضمن فهر�س العقارات الفالحية،
وكذا الت�سجيل يف خريطة حتديد الأرا�ضي الفالحية ،بغية �ضمان عدم تغيري وجهتها
التقيد بالإجراءات املذكورة �إىل بطالن
الفالحية بعد �إجراء الت�رصف املعني� ،إذ ي�ؤ ِّدي عدم ُّ
ت�رصف يقع على الأرا�ضي الفالحية ،عم ًال بن�ص املادة  21من قانون التوجيه الفالحي
� ِّأي ُّ
ن�صت على �أنه« :مع مراعاة �أحكام الت�رشيع املعمول به ،الميكن
 16 - 08املذكور ،التي َّ
حتت طائلة البطالن القيام بالت�رصفات التي مو�ضوعها الأرا�ضي الفالحية والأرا�ضي ذات
الوجهة الفالحية� ،إ َّال بعد �إمتام �إجراءات الت�سجيل يف الأدوات امل� َّؤ�س�سة مبوجب املادة 13
من هذا القانون» .وبالرجوع لن�ص املادة  13من القانون نف�سه ،جندها تعني بالأدوات
امل�ؤ�س�سة امل�شار �إليها يف الن�ص الأخري ،ما ُيعرف بالفهر�س املح ِّدد لقدرات ممتلكات العقار
الفالحي ،وخريطة حتديد الأرا�ضي الفالحية والأرا�ضي ذات الوجهة الفالحية.
امل�رشع العقاري اجلزائري �ضمانات قانونية �أ�سا�سية ،للحفاظ على الطابع
قرر
ِّ
َّ
الفالحي للأرا�ضي الفالحية مبختلف �أ�صنافها امل�شار �إليها �ضمن املادة  05من قانون
جت�سدت يف و�ضع ن�صو�ص قانونية متنع حتويل الأرا�ضي
التوجيه العقاري َّ ،25 /90
ال�سيما �إذا
الفالحية �إىل �صنف الأرا�ضي القابلة للتعمري� ،إ َّال بعد ترخي�ص قانوين �رصيحَّ ،
كانت الأر�ض الفالحية خ�صبة �أو خ�صبة جداً ،عم ًال بن�ص املادة  36من القانون الأخري،
التي جاء فيها على �أن« :القانون هو الذي يرخ�ص بتحويل �أي �أر�ض فالحية خ�صبة جداً �أو
خ�صبة �إىل �صنف الأرا�ضي القابلة للتعمري.» ...
امل�رشع لأجل ال�سماح بتغيري الطابع الفالحي لأ�صناف الأرا�ضي الفالحية
بينما ا�شرتط
ِّ
الأخرى� ،رضورة ا�ست�صدار مر�سوم ُي َّتخذ يف جمل�س الوزراءُ ،يجيز �إلغاء طابعها الفالحي،
ونعني بالأ�صناف الأخرى للأرا�ضي الفالحية ،الأرا�ضي متو�سطة اخل�صب و�ضعيفة
امل�رشع تبع ًا ل�ضوابط علم الرتبة والإنحدار واملناخ والقابلية لل�سقي.
اخل�صب� ،إذ �ص َّنفها
ِّ
امل�رشع على احلكم الأخري من خالل ن�ص املادة  15من قانون التوجيه الفالحي /08
و�أكَّ د
ِّ
 ،16بقولها » :دون الإخالل بالأحكام املتعلِّقة بتحويل الأرا�ضي الفالحية اخل�صبة جداً �أو
اخل�صبة املن�صو�ص عليها يف املادة  36من القانون رقم  25 - 90امل�ؤرخ يف  18نوفمرب
 1990واملذكور �أعاله ،الميكن �إلغاء ت�صنيف الأرا�ضي الفالحية الأخرى �إ َّال مبر�سوم ُي َّتخذ
يف جمل�س الوزراء».
.ت�إذا �أ َّدت املعامالت العقارية لتكوين �أرا�ض قد تتعار�ض بحجمها مع مقايي�س
التوجيه العقاري و براجمه :ونحن نرى ب� َّأن هذه احلالة ،ما هي �إ َّال تكملة للحالة الثانية
الواردة يف ن�ص املادة  ،55وهي عدم الإ�رضار بقابلية الأر�ض لال�ستثمار ،واملُعبرَّ عنها
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«بالإ�رضار بالوحدة الع�ضوية للم�ستثمرة الفالحية» ،ذلك � َّأن نظام قانون التوجيه العقاري
يهدف �أ�سا�س ًا �إىل اال�ستغالل الأمثل للعقار الفالحي ،وحت�سني هيكل امل�ستثمرات الفالحية،
وهذا اليت�أ َّتى �إ َّال بتجميع العقارات الفالحية املج َّز�أة ،ومنع جتزئة العقارات الفالحية،
دون مراعاة معايري حتديد امل�ساحات املرجعية ،امل�شار �إليها يف املر�سوم التنفيذي،
مما ُي�ضعِف من
رقم ،490 - 97 :ال�سابق ذكره ،جت ُّنبا لزيادة االرتفاقات والأعباء عليهاَّ ،
ال�سري احل�سن ال�ستغاللها.
�إنتاجها و ُيعرقل َّ

التع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية اخلا�صة:
● ●ثالثاً :اجلزاء املرت ِّتب على
ُّ

التع�سف يف ا�ستعمال احلق ،ي َّتخذ ع َّدة �أ�شكال،
� ّإن اجلزاء يف نظام امل�س�ؤولية عن �أعمال
ُّ
الرغم من �أوجه اال ِّتفاق
على خالف اجلزاء املعروف يف نظام امل�س�ؤولية التق�صريية ،على َّ
�سواء �أتعلق الأمر باجلزاء العالجي ،املتم ِّثل يف التعوي�ض عن
احلا�صلة بني ال ِّنظامني،
ً
ال�رضر الالحق بالغري� ،أم اجلزاء الوقائي الذي يعمل على منع وقوع ال�رضر �أ�صالً ،من خالل
التع�سف عن
تع�سفياً ،وهو مايمُ ِّيز فكرة
منع �صاحب احلق
ً
ُّ
ابتداء من ا�ستعمال ح ِّقه ا�ستعما ًال ُّ
فكرة امل�س�ؤولية التق�صريية.
�إ�ضافة ملا �سبق الإ�شارة �إليه ،لدينا �أ�شكال �أخرى خمتلفة من اجلزاءُ ،ت َّتخذ بح�سب
املتع�سف فيه وطبيعته ،ومتا�شي ًا مع ماتقت�ضيه ال ُّن�صو�ص القانونية اخلا�صة
ظروف احلق
َّ
ال�سيما تلك املوجودة يف بع�ض الت�رشيعات
بتطبيقات نظرية
التع�سف يف ا�ستعمال احلقَّ ،
ُّ
الت�رصف القانوين� ،أو عدم نفاذه ،عندما ينطوي ذلك
العقارية اخلا�صة ،كاحلكم ب�إبطال
ُّ
تع�سفية .وهناك
تع�سف� ،أو احلرمان الكلِّي �أو اجلزئي ٍّ
ُّ
حلق ا�س ُتعمِل ب�صورة ُّ
الت�رصف على ُّ
جزاءات ذات طابع اجتماعي ،ترمي �إىل �إزالة �آثار الإخالل بال ِّنظام االجتماعي ،وهي يف
�شكل عقوبات ،منها :الغرامات ال�رضيبية ،والغرامات املدنية ،وقد ت�صل �إىل ح ِّد ت�سليط
املتع�سف ،كالغرامة الب�سيطة �أو احلب�س (. )23
عقوبات جزائية على
ِّ
التع�سف يف ا�ستعمال هذا احلق ،وكذا احلكم
الت�رصف ،نتيجة
� َّإن احلكم ببطالن
ُّ
ُّ
تع�سفي ،جند لهما تطبيق ًا يف ن�صو�ص قانون
باحلرمان الكلِّي �أو اجلزئي ٍّ
حلق ا�س ُتعمِل ب�شكل ُّ
بالتع�سف يف ا�ستعمال حق ملكية الأرا�ضي
التوجيه العقاري  ،25 - 90عندما يتعلَّق الأمر
ُّ
الفالحية ،عن طريق ا�ستعمال احلق �سلب ًا باالمتناع عن ا�ستغاللها �أو ا�ستثمارها فعلياً،
تع�سف ًا للإ�رضار باجلماعة،
خالل م َّدة مو�سمني
َّ
فالحيني متتاليني� ،إذ ُيع ُّد االمتناع هنا ُّ
وانحراف ًا باحلق عن غايته ووظيفته االجتماعية ،تطبيقا للمادتني 48 :و  52من قانون
املتع�سف ب�صفة نهائية ،عقاب ًا له
التوجيه العقاري ،لي�صل الأمر �إىل ح ِّد نزع ملكيتها من
ِّ
تع�سفه �ضد م�صالح املجتمع .واحلكم نف�سه ينطبق على مالك الأر�ض الفالحية ،الذي
على ُّ
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أوالت�رصف ،و�أبرم معاملة عقارية غيرَّ ت من طابعها الفالحي،
�أ�ساء ا�ستعمال حق الإدارة �
ُّ
مما يرت َّتب عنه �إ�ضعاف قدرتها على
و�أحلقت �رضراً بقابلية الأر�ض لال�ستثمار الفالحيَّ ،
ال�شفعة الإدارية ،وكذا
الإنتاج ال ِّزراعي� ،إذ يحق حينها للدولة �أن تلج�أ �إىل ا�ستخدام نظام ُّ
ح ّقها يف طلب مبا�رشة �إجراءات اال�سرتداد ،وقيامها بنقل ملكية الأر�ض الفالحية مو�ضوع
التع�سف لفائدتها ،عن طريق الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،عم ًال بن�ص املادتني 55
ُّ
و ،56من قانون التوجيه العقاري .25 - 90
املن�صبة
يندرج اجلزاء املذكور �ضمن �آثار القيود الواردة على املعامالت العقارية
َّ
على الأرا�ضي الفالحية ،ويظهر هذا اجلزاء من خالل املقطع الأخري لن�ص املادة  55بقولها:
ال�شفعة املن�صو�ص عليه يف
« ...مع مراعاة تطبيق �أحكام املادة � 36أعاله وممار�سة حق ُّ
املادة � 52أعاله» .كما يتجلَّى هذا اجلزاء �أي�ضا من خالل ن�ص املادة  56ق ت ع بقولها« :
متت بخرق �أحكام املادة � 55أعاله باطلة وعدمية الأثر .وميكن يف هذه احلالة
كل معاملة َّ
املوافقة على نقل امللكية ،الذي حت ِّققه هذه املعاملة �إىل الهيئة العمومية بدفع ثمن عادل».
امل�رشع العقاري حالي ًا جزاءات ذات طابع جنائي ،مبوجب ن�ص
�إ�ضافة ال�ستحداث
ِّ
املادة  87من قانون التوجيه الفالحي ،16 - 08 ،امل� َّؤرخ يف� ،2008 /08 /03 :إذ
ن�صت على �أ ّنهُ » :يعاقب باحلب�س من �سنة �إىل خم�س �سنوات ،وبغرامة من مائة �ألف دينار
َّ
( 100.000دج) �إىل خم�سمائة �ألف دينار ( 500.000دج)  ،كل من ُيغيرِّ الطابع الفالحي
لأر�ض م�ص َّنفة فالحية �أوذات وجهة فالحية ،خالف ًا لأحكام املادة  14من هذا القانون».
تقرر �رصاحة منع كل ا�ستعمال
بالرجوع لن�ص املادة  14من قانون  16 /08جندها ِّ
غري فالحي لأر�ض فالحية �أو ذات وجهة فالحية ،لذا جاء ن�ص املادة  87من القانون
الأخري لتحقيق احلماية اجلزائية الالزمة لهذا ال�صنف من الأرا�ضي ،و�ضمان ف َّعالية
امل�رضة بطابعها الفالحي و�أكَّ دت على
الن�صو�ص القانونية التي منعت كل الت�رصفات
َّ
�رضورة ا�ستثمارها ا�ستثماراً فالحي ًا ب�صفة م�ستمرة دون انقطاع.
امل�رشع اجلزائري �إىل �إمكانية م�ساءلة ال�شخ�ص املعنوي جزائي ًا عن اجلرائم
�أ�شار
ِّ
عيني التابعني له ،طاملا ن�ص القانون
املرتكبة حل�سابه من طرف �أجهزته �أو ممثليه ال�شرَّ ِّ
()24
على ذلك ،عم ًال بن�ص املادة  51مكرر 1 /من قانون العقوبات اجلزائري  ،بقولها» :
با�ستثناء الدولة واجلماعات املحلية والأ�شخا�ص املعنوية اخلا�ضعة للقانون العام ،يكون
ال�شخ�ص املعنوي م�س�ؤو ًال جزائي ًا عن اجلرائم التي ُترتكب حل�سابه من �أجهزته �أو مم ِّثليه
ال�رشعيني عندما ين�ص القانون على ذلك» .وبالفعل �أجازت املادة  89من قانون التوجيه
ِّ
الفالحي  16 /08حما�سبة ومتابعة ال�شخ�ص املعنوي جزائي ًا �إن هو ارتكب �إحدى اجلرائم
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املن�صو�ص عليها �ضمن القانون الأخري ،ومنها جرمية تغيري الطابع الفالحي لأر�ض م�ص َّنفة
فالحية �أو ذات وجهة فالحية ،امل�شار �إليها يف املادة  87من من القانون نف�سه.
املقرر ملخالفة ن�ص املادة  55من قانون التوجيه العقاري
� َّأما بال ِّن�سبة للجزاء املدينَّ ،
ال�ص َورالآتية:
 ،25 /90فيتمثَّل يف ُّ

الت�رصف :عم ًال بن�ص املادة  56من القانون الأخري ،ف�إ َّنه يقع باطالً ،كل
1 .1بطالن
ُّ
ت�رصف على �أر�ض فالحية ي�ؤ ِّدي �إىل تغيري طابعها الفالحي� ،أو �إحلاق ال�رضر بقابليتها
ُّ
لال�ستثمار الفالحي �أو الإنقا�ص من طاقتها الإنتاجية� ،أو ي�ؤدي �إىل ت�شكيل م�ستثمرات
فالحية ذات م�ساحات �أقل من احلدود الدنيا املح َّددة عن طريق التنظيم� ،إ َّال يف �إطار
الت�رصف احلا�صل على الأر�ض الفالحية منعدِماً ،وك�أ َّنه
ماي�سمح به القانون ،بحيث ي�صبح
ُّ
مل يكن �أ�صالً.

2 .2نقل امللكية العقارية يف �إطار ن�ص املادة  52ق ت ع :وهو ما �أ�شارت �إليه املادة
 55نف�سها من القانون الأخري ،مبعنى ا�ستعمال حق ال�شفعة بطبيعته الإدارية ،خروجا عن
القواعد العامة ح�سب القانون املدين ،فيحل الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،حمل مقتني
العقار الفالحي ،املُ�ستبعد من ال�صفقة ،باعتباره طرف ًا يف املخالفات الواردة يف املادة 55
ال�شفعة ال جتوز �إ َّال يف املعامالت التي ت�أخذ �شكل عقود البيع ،بن�ص
بالرغم من �أن ُّ
ق ت عَّ ،
املادة  794من القانون املدين اجلزائري ،التي جاء فيها« :ال�شفعة رخ�صة تجُ يز احللول
حمل امل�شرتي يف بيع العقار ، )25( » ...ول َّأن لفظ «املعاملة» الوارد يف ن�ص املادة  55جاء
ال�شفعة الإدارية هنا
مطلقا دون تقييد ،وهو ن�ص خا�ص بال ِّن�سبة للقانون املدين ،فكانت ُّ
خروج عن الأ�صل العام يف الأخذ
كعقاب �ضد خمالِف �أحكام املادة  55ال�سابقة ،ويف هذا
ٌ
بال�شفعة.
ُّ
3 .3نقل امللكية العقارية ،تطبيق ًا لن�ص املادة  56من قانون التوجيه العقاري:
يكون نقل امللكية ح�سب الن�ص املذكور ،ل�صالح الهيئة العمومية ،امل َُم َّثلة يف ال ِّديوان
الوطني للأرا�ضي الفالحية ح�سب املر�سوم  87 /96امل�شار �إليه �سابقا ،مع االلتزام بدفع
ثمن عادل ،وهو عادة الثمن نف�سه الذي دفعه م�شرتي العقار الفالحي �أواملتعامل ب�صفة
الت�رصف باط ًال ح�سب املادة  55ق ت عَّ � .أما
يتم �إ َّال �إذا كان
ُّ
عامة ،ونقل امللكية هنا ،ال ُّ
بال ِّن�سبة للأ�سا�س القانوين الذي ُينقِل ملكية العقار �إىل الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية،
امل�رشع لعالج هذا التطبيق
طبقا للمادة  56ق ت ع ،فرنى ب�أنه نظام عقابي ،ا�ستحدثه
ِّ
التع�سف يف ا�ستعمال حق امللكية العقارية اخلا�صة� ،إذ اليمُ كن اعتباره �شفعة
اخلا�ص من
ُّ
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والم�صادرة ،بل هو نظام خا�ص �شبيه بنظام نزع امللكية للمنفعة العامة من جهة ،و�شبيه
�أي�ض ًا بنظام اال�سرتداد من جهة �أخرى ،ولو �أ َّنه �أقرب �إىل هذا الأخري من غريه.
� َّإن املنفعة العامة ،امل�شار �إليها يف الفقرة الأخرية ،تتمثل يف مراعاة الوظيفة
االقت�صادية واالجتماعية التي قررها قانون التوجيه العقاري ،لكن ب�إجراءات قانونية
فامل�رشع هنا لو كان يرغب يف
عما هو وارد يف قانون نزع امللكية للمنفعة العامة،
ِّ
تختلف َّ
ح�صول نقل امللكية طبقا لنظام ال�شفعة لكان قد �أحال �إىل املادة  52كما فعل يف املادة 55
امل�شار �إليها �سلفا ,ولو كان يريد اللجوء لإجراءات نزع امللكية ،لكان قد �أحال �إليها �أي�ضاً.
كيفت هذا ال ِّنظام العقابي،
وبناء عليه مل يبق لنا �إ َّال ترجيح ِوجهة ال َّنظر الفقهية ،التي َّ
ً
ب�أ َّنه عبارة عن �إ�سرتداد ،وبال َّتايل يرت َّتب على احلكم ببطالن املعاملة العقارية� ،إذا كانت
ناقلة للملكية ،تطبيق ًا لن�ص املادة  56من قانون  ،25 - 90حلول الديوان الوطني للأرا�ضي
الفالحية حمل املتنازل له عن ملكية الأر�ض الفالحية املعنية ب�أثر رجعي ،من تاريخ �إبرام
الحظ � َّأن �إجراء اال�سرتداد يف هذه
املعاملة ،مع دفع مقابل عادل للمالك اجلديد املُ�ستبعد .و ُي َ
ال�شفعة ،فيتم اللجوء �إليها قبل
طبق بعد انتقال امللكية �إىل املالك اجلديد ،بخالف ُّ
احلالةُ ،ي َّ
ال�شفعة
�إمتام �إجراءات البيع وانتقال امللكية ،وهو مايمُ ِّيز اال�سرتداد ك�إجراء عقابي عن حق ُّ
الرجعي حللول الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،حمل املالك
الإدارية .ويرت َّتب على الأثر َّ
لذمة الديوان على نف�س احلالة التي كانت عليها� ،أثناء
اجلديد ،مايلي -:تنتقل ملكية العقار َّ
الر�سمي
�إبرام املعاملة حمل �إجراء اال�سرتداد -.كما يحق للديوان الوطني ،باعتباره املالك َّ
اجلديد� ،أن ي�ستفيد من جميع التح�سينات ،احلا�صلة من املالك املُ�ستبعد ،وذلك يف �أثناء
ملكيته للعقار املعني ب�إجراء اال�سرتداد (. )26
مما �سبق بيانه ،نرى ب� َّأن الإجراءات الواردة يف هذا اجلزء الأخري من بحثنا،
�إنطالق ًا َّ
امل�رشع العقاري من طبيعة امللكية العقارية يف مفهوم الفقه الإ�سالمي ،باعتبارها
ا�ستلهمها
ِّ
ملكية ن�سبية وغري مطلقة ،و ُت�ؤ ِّثر فيها ال َّنزعة اجلماعية ،وحتقيق امل�صلحة االجتماعية،
ولوعلى ح�ساب امل�صالح اخلا�صة .والأمثلة عديدة يف هذا ،منها ماورد يف املذهب احلنبلي،
لل�سكن يف بيت غري م�شغول لإن�سان ما ،واليجدون �سواه ،فال يمُ كنه
�أ َّنه �إذا
ا�ضطر �أ�شخا�ص َّ
َّ
لل�سكن .ومنها �أي�ض ًا
منازعتهم ،مع اختالف احلنابلة يف وجوب دفع الأجرة على
امل�ضطر َّ
ِّ
()27
ثم �أهملها ،فت�صري مِ لك ًا ملن �أحياها بعده � ،إنطالق ًا
تقرير �إ�سقاط ملكية من �أحيا �أر�ض ًا َّ
ميتة فهي له» .والأر�ض املَيتة هي التي لي�ست ملك ًا
من القاعدة امل�شهورة« ،من �أحيا �أر�ض ًا ِّ
لأحد ولي�ست حمل ا�ستثمار �أو ا�ستغالل ،وتكون عادة بال زرع ل ِّأي �سبب كان ،لكنها قد تكون
مت �إحيا�ؤها (، )28
يف �شكل غابات و�أدغال مهملة ،وهي الت�صبح حمل ملكية حقيقية �إ َّال �إذا َّ
مبعنى زراعتها وا�ستغاللها وعدم تركها بوراً.
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امل�رشع العقاري احلايل ،بقانون الثورة ال ِّزراعية ،ال�صادر بالأمر- 71
�إ�ضافة لت�أ ُّثر
ِّ
 ،73املُلغى بقانون التوجيه العقاري نف�سه ،حيث فر�ض قانون الثورة ال ِّزراعية مبادئ
جديدة مللكية الأر�ض الفالحية وا�ستغاللها ،كمبد�أ اال�ستغالل ال�شخ�صي واملبا�رش ،وتكري�س
املبد�أ ال�شهري» الأر�ض ملن يخدمها» ،وال ُب َّد من ممار�سة احليازة االنتفاعية الدائمة والكاملة
على الأر�ض الفالحية ،حتت طائلة �سقوط حق امللكية ،عند �إهمالها من طرف املالك� ،أو
احلائز ( . )29وهو ما ُيقابل الإجراءات املو�ضوعة من طرف قانون التوجيه العقاري ،ب�ش�أن
حراً يف عدم ا�ستغاللها،
عدم ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،العتبار � َّأن مالك الأر�ض لي�س ّ
حتت طائلة احلكم بفقدها� ،إعما ًال ملبد�أ » :متليك الأر�ض بالإعمار وجتريدها بالإهمال»،
للر�سالة االجتماعية التي يلتزم بها مالك الأر�ض الفالحية� ،إذ ُيوفِّر القانون حماية
نظراً ِّ
مللكيته العقارية� ،إن �أح�سن �أداءها ،و ُترفع عنه تلك احلماية� ،إذا ق�صرَّ يف ح ِّقها و�أهملها،
يحق للدولة �أن ترفع يده عنها (. )30
وبال َّتايل ُّ
للتع�سف امل�شار �إليه يف الفقرات
يرى �أحد الباحثني يف اجلزائر ( ، )31ب�أن اجلزاء القانوين
ُّ
ال�سابقة ،ي�ؤ ّدي �إىل تقييد حق امللكية ،ويف كثري من احلاالت يرتتب عن ا�ستعماله فقدان حق
تع�سفاً ،تهديداً حقيقي ًا ملبد�أ
امللكية متام ًا و�إلغا�ؤه ،كما ُيعد عدم ا�ستثمار الأر�ض الفالحية ُّ
حرية التعاقد وكذا ا�ستقرار املعامالت .وح�سب هذا الر�أي ،ف� َّإن اجلزاء املذكور غري متنا�سب
املقررة يف قانون التوجيه
مع القواعد العامة ،فهو مبالغ فيه ،وبالتايل فالأحكام اخلا�صة َّ
العقاري ته ِّدد حق امللكية يف �صميمه .حيث مزجت تلك القواعد اخلا�صة بني النزعة الفردية
والنزعة اجلماعية حلق امللكية ،مانحة الوظيفة االجتماعية حلق امللكية العقارية الفالحية،
ثم جتاوزت ذلك �إىل اعتبار حق امللكية يف حد ذاته وظيفة اجتماعية ،الأمر الذي ي�ؤ ِّثر
�سلب ًا على الو�ضعية القانونية ملالك العقار الفالحي ،باعتباره مل يعد �صاحب حق ملكية،
بل جمرد موظف �أو وكيل للم�صلحة العامة ،املتم ِّثلة يف وجوب ا�ستغالل الأر�ض الفالحية
والعمل على رفع طاقتها الإنتاجية.

خامتة:
تو�صلنا من خالل هذا البحث �إىل النتائج والتو�صيات الآتية:
َّ

1 .1نتائج البحث:
التع�سف يف ا�ستعمال احلق �إىل
�Ú Úأوالً :انق�سمت �أقوال فقهاء القانون ب�ش�أن ت�أ�صيل
ُّ
التع�سف ،ماهو �إ َّال �صورة من �صور اخلط�أ
أ�سا�سيني ،ال َّأول :تقليدي ،يرى ب� َّأن
اتجِّ اهني �
َّ
ُّ
الر�أي ال َّثاين:
التق�صرييُ ،يعالَج يف دائرة امل�س�ؤولية التق�صريية والعمل غري امل�رشوعَّ � ،أما َّ
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التع�سف يقع خارج امل�س�ؤولية التق�صريية والعمل غري امل�رشوع،
وهو اتجِّ اه حديث ،يرى ب� َّأن
ُّ
امل�رشع اجلزائري �رصاحة ،ب� َّأن
وي�ستقل بنظرية عامة ،ترتبط بفكرة احلق ذاته .وقد ع ّد
ِّ
بالر�أي ال َّأول التقليدي ،ومعتمداً
ُّ
التع�سف يف ا�ستعمال احلقُ ،ي�شكِّل خط�أً تق�صريياً ،مت�أ ِّثراً َّ
التع�سف يف ا�ستعمال
الر�أي نف�سه ،التي ترى ب� َّأن
ُّ
�أي�ض ًا على �إحدى االتجِّ اهات الفقهية داخل َّ
مكرر
احلق ُيع ُّد م�ساوي ًا للخط�أ التق�صريي ،وهو ماجنده ظاهراً من منطوق ن�ص املادة َّ 124
من القانون املدين اجلزائري.
التع�سف يف ا�ستعمال
Ú Úثانياً� :أوجد الفقه خم�سة معايري �أ�سا�سية ،لتحديد حاالت
ُّ
احلق ،وهي :معيار اخلط�أ التق�صريي ،واملعيار الق�صدي( ،نية الإ�رضار بالغري)  ،ومعيار
تخلُّف امل�صلحة امل�رشوعة ،واملقارنة بني امل�صالح ،واملعيار الغائي( ،معيار الغاية
الإقت�صادية والإجتماعية للحق)  ،واملعيار احلمائي( ،معيار االعتداء على حق الغري يف
وامل�رشع اجلزائري اعتمد على معيار اخلط�أ التق�صريي ،كمبد�أ
ال�سالمة املادية واملعنوية) .
ِّ
َّ
عام وب�صفة �أ�سا�سية ،مع �أخذه باملعايري الفقهية الأخرى ،لتدعيم عمل القا�ضي يف �سبيل
التع�سف يف ا�ستعمال احلق.
الك�شف عن خمتلف حاالت
ُّ
Ú Úثالثاً :ت�أ َّثر قانون التوجيه العقاري  ،25 - 90باملعيار الغائي� ،أوما ُيعرف مبعيار
وجت�سد ذلك جلي ًا يف معيار الوظيفة االقت�صادية
االنحراف باحلق عن غايته االجتماعية،
َّ
امل�رشع العقاري مالك الأر�ض
واالجتماعية مللكية الأرا�ضي الفالحية ،عندما �ألزم
ِّ
الفالحية ،ب�رضورة ا�ستغاللها �أوا�ستثمارها ،وعدم تغيري طابعها الفالحي� ،أوجتزئتها �إىل
قطع �صغرية ،دون مراعاة ل�رشوط التق�سيم ،من حيث احلد الأدنى حلجم امل�ستثمرة الفالحية،
متع�سف ًا يف ا�ستعمال احلق ،ل ُيتابع وفق
ومعايري التوجيه العقاري وبراجمه ،و�إ َّال اعتُبرِ
ِّ
�إجراءات قانونية و�إدارية ،قد ت�صل به �إىل ح ّد حرمانه من حق امللكية على العقار الذي كان
تع�سف ،تطبيق ًا لن�صو�ص املواد من � 48إىل غاية  ،56من قانون التوجيه العقاري.
حم َّل ُّ
مكرر من القانون املدين اجلزائريَّ � ،أن
Ú Úرابعاً :ي َّت�ضح من خالل ن�ص املادة َّ 124
مقررة يف الن�ص القدمي امللغى (م 41ق
امل�شرِّ ع انتقل من ح�رص حاالت
ُّ
التع�سف ،التى كانت َّ
التع�سف يف ثوبها احلديث� ،أال وهي تعميم
م ج) � ،إىل تقرير فكرة جديدة ،تقوم عليها نظرية
ُّ
ال�سلطة التقديرية لقا�ضي
التع�سف يف ا�ستعمال احلق على كل احلاالت املمكنةً ،
بناء عل ُّ
ُّ
التع�سف ،الواردة يف ن�ص
املو�ضوع ،ولو اقت�ضى الأمر خروج القا�ضي عن جمال حاالت
ُّ
تقيده بها ،لأ َّنها �أ�صبحت واردة على �سبيل املثال ،ولي�س احل�رص،
مكرر ،وعدم ُّ
املادة َّ 124
امل�رشع اجلزائري احتفظ بها يف الن�ص اجلديد ،لإعانة القا�ضي املخت�ص ،و�إر�شاده
فيبدو � َّأن
ِّ
ال�سيما �إذا كان
تع�سف ًا يف ا�ستعمال احلقَّ ،
يف تكييف بع�ض �سلوكات الأ�شخا�ص ،التي ُت�شكِّل ُّ
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مما يعني � َّأن
�سلوك ُم�ستعمِل احلق ،يندرج �ضمن �إحدى احلاالت ال َّثالث ،املن�صو�ص عليهاَّ ،
تع�سف �أخرى ،غري تلك املوجودة يف ن�ص املادة
القا�ضي ب�إمكانه� ،أن يعتمد على حاالت ُّ
مكرر ق م ج.
َّ 124

واملتمم ،بقيود جديدة،
Ú Úخام�ساً :جاء قانون ال َّتوجيه العقاري  ،25 - 90املع َّدل
َّ
التع�سف يف
أهمها قيد
�أُدخلت على ممار�سة حق امللكية العقارية الفالحية اخلا�صةُّ � ،
ُّ
امل�رشع العقاري ،مالك الأر�ض الفالحية وحائزها ،ب�رضورة
ا�ستعمال احلق� ،إذ مبوجبه �ألزم
ِّ
أقرها
ا�ستغاللها ب�شكل يتوافق مع طبيعتها وخ�صائ�صها ،املرتبطة بالفائدة العامة التي � َّ
القانون ،وخدمة لل�صالح العام ،ومتا�شي ًا مع وظيفتها االقت�صادية واالجتماعية� ،إذ ع ّد
تع�سف ًا يف ا�ستعمـال احلق( ،م  48من
ِّ
امل�رشع العقاري ،ب� َّأن االمتناع عن ا�ستغاللها ،يع ّد ُّ
قانون التوجيه العقاري)  ،الأمر الذي مل يكن معهوداً يف القواعد العامة الواردة يف القانون
املدين قبل جميء قانون التوجيه العقاري �سنة .1990
التع�سف يف ال�صورة احلديثة ،امل�شار �إليها يف الفقرة الأخرية ،يكمن
�Ú Úساد�ساًَّ � :إن وجه
ُّ
يف ا�ستعمال احلق �سلباً ،باالمتناع عن ا�ستغالل الأر�ض الفالحية� ،أوا�ستثمارها فعلياً ،خالل
تع�سفاً ،للإ�رضار باجلماعة ،وانحراف ًا
م َّدة مو�سمني
َّ
فالحيني متتاليني� ،إذ ُيع ُّد الإمتناع هنا ُّ
أقرتها له ال َّت�رشيعات احلديثة ،ل َّأن احلقوق
ِّ
باحلق عن غايته ووظيفته االجتماعية ،التي � َّ
مامنِحت �إ َّال لتحقيق م�صالح اجتماعية م�رشوعة ،وبال َّتايل اليمُ كن ب� ِّأي حال من الأحوال،
ُ
ال�سيما و� َّأن
مطي ًة ل�رضب م�صالح املجتمع ،مهما كانت الأ�سباب والدوافعَّ ،
�أن ُت َّتخذ احلقوق َّ
امل�صلحة العامة مق َّدمة دائم ًا على امل�صلحة اخلا�صة عند التعار�ض.

�Ú Úسابعاًُ :يالحظ على ن�ص املادتني 51 :و  52من قانون التوجيه العقاري ،ب� َّأن
حيز اال�ستثمار ،هل تتم مبنح
امل�رشع ،مل ُيبينِّ الكيفية القانونية التي َ
تو�ضع بها الأر�ض ِّ
ِّ
اال�ستغالل لفالَّحني جماورين� ،أم ي�أخذ الديوان الوطني على عاتقه عملية اال�ستثمار ،حل�ساب
املالك وعلى نفقته ،و�إن كان احلل الأخري ،هو الأن�سب والأكرث ف َّعالية من ال َّناحية العملية.

الن�صني امل�شار �إليهما يف الفقرة الأخرية ،ب�أ َّنه
Ú Úثامناًُ :يعاب على
ِّ
امل�رشع ،من خالل َّ
حيز اال�ستثمار ،هل ت�ستغرق مو�سم ًا فالحي ًا �أو �أكرث ،وهل تكون
مل ُيح ِّدد م َّدة و�ضع الأر�ض ِّ
هوية
التعرف على َّ
الراجح هو اعتبار تلك امل َّدة م�ؤ َّقتة فقط� ،إىل حني ُّ
م�ؤ َّقتة �أم م� َّؤبدة؟ � ،إ َّال � َّأن َّ
املالك احلقيقي� ،أو احلائز الفعلي للعقار� ،إن كان غري معروف� ،أو �إىل حني زوال الأ�سباب
القاهرة� ،أو حالة العجز امل�ؤ َّقت ،التي حالت دون ا�ستغالل العقار الفالحي .فو�ضع هذا
اخلا�صة.
حيز اال�ستثمار امل� َّؤبد ،يتعار�ض تعار�ض ًا كلِّي ًا مع القواعد العامة للملكية
الأخري ِّ
َّ
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Ú Úتا�سعاًَّ � :إن عر�ض الأر�ض لل َّت�أجريُ ،تع ُّد طريقة اختيارية يلجا �إليها الديوان الوطني
للأرا�ضي الفالحية ،مبوجب ن�ص املادة  51ق ت ع ،حيث يقوم بت�أجري الأر�ض غري
قوية منعت
امل�ستغلة ،لفالَّح له كفاءة يف امليدان العملي ،وذلك كلَّما ثبت وجود �أ�سباب ِّ
امل�رشع مل يبينِّ بدقة ،متى يلج�أ
املالك �أو احلائز من اال�ستثمار الفعلي املبا�رش ،غري � َّأن
ِّ
حيز اال�ستثمار،
الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية� ،إىل االعتماد على طريقة و�ضع الأر�ض ِّ
ومتى يلج�أ �إىل طريقة عر�ض الأر�ض لل َّت�أجري ،وبال َّتايل ُيرتك الأمر لل�سلطة التقديرية لهذه
الهيئة العمومية ،مبا يتما�شى مع حتقيق الفائدة العامة ال�ستغالل الأر�ض الفالحية.
امل�رشع ،بخ�صو�ص تطبيق ن�ص املادة  56من قانون التوجيه
Ú Úعا�رشاًُ :يعاب على
ِّ
العقاري ،ب�أ َّنه مل ُيبينِّ �إطالق ًا الإطار القانوين الذي مبوجبه ،تنتقل ملكية العقار الفالحي،
حمل املعاملة الباطلة ،املُخالِفة لن�ص املادة  55من القانون الأخري ،كما �أ َّنه مل ُيح ِّدد
بد َّقة الإجراءات القانونية ،الواجب مراعاتها عند نقل ملكية العقار الفالحي املعني بتلك
املخالَفة ،فهل تنتقل تلك امللكية عن طريق �إجراءات نزع امللكية للمنفعة العمومية� ،أم وفق
ال�شفعة املعتادة� ،أم على �أ�سا�س قواعد و�إجراءات اال�سرتداد.
�إجراءات ُّ

2 .2التو�صيات:
�Ú Úأوالً :نو�صي ب�رضورة الن�ص يف قانون التوجيه العقاري على تكليف الديوان
الوطني للأرا�ضي الفالحية دون غريه ،ب�أن يقوم بعملية ا�ستثمار الأر�ض الفالحية غري
امل�ستغلة بعذر حل�ساب املالك وعلى نفقته ،ويجب �أن يقت�رص هذا العالج فقط على احلاالت
التي يكون فيها املالك عاجزاً عجزاً م�ؤقت ًا لأ�سباب قاهرة على ا�ستغالل �أر�ضه ا�ستغال ًال
فالحياً.
حيز اال�ستثمار
Ú Úثانياً :نو�صي ب�أن يقوم
امل�رشع اجلزائري بتحديد م َّدة و�ضع الأر�ض ِّ
ِّ
امل�شار �إليها يف ن�ص املادتني  51و  52من قانون التوجيه العقاري ،هل ت�ستغرق مو�سم ًا
فالحي ًا �أو �أكرث ،ل َّأن حتديد م َّدة اال�ستثمار الفالحي يدل على الطابع امل�ؤقت واال�ستثنائي
حيز اال�ستثمار،
لهذا الإجراء ،كما نو�صي ب�سن �إجراءات �أخرى الحقة لإجراء و�ضع الأر�ض ِّ
ال�سيما يف حالة انتهاء امل َّدة املح َّددة له دون زوال العذر �أو الأ�سباب القاهرة التي حالت
َّ
دون ا�ستغالل املالك لأر�ضه الفالحية ،حتى اليتم جتديد عقود اال�ستثمار ملدة طويلة �أو
ب�صفة دورية ودائمة ،دون �إرادة ورغبة املالك ،الأمر الذي يتنافى مع م�ضمون حق امللكية
وما ُيتيحه من �سلطات ل�صاحبه.
امل�رشع اجلزائري بو�ضع �إجراءات خا�صة تف�صيلية لتطبيق
Ú Úثالثاً :نو�صي ب�أن يقوم
ِّ
ال�سيما �إجراءات تطبيق ال�شفعة الإدارية ،نظراً
ن�ص املادة  52من قانون التوجيه العقاريَّ ،
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خل�صو�صية اللجوء لل�شفعة يف هذه احلالة ،باعتبار �أن ال�شفعة يف القواعد العامة الجتوز �إ َّال
�إذا قام املالك ببيع عقاره للغري ب�إرادته ،بينما هنا ُيرغم املالك على �إجراء البيع ،كجزاء
تع�سف ًا يف ا�ستعمال احلق.
لعدم ا�ستغالله ا�ستغال ًال فالحيا ،ل َّأن ذلك ُي�شكِّل ُّ
Ú Úرابعاً :نو�صي ب�رضورة و�ضع �إجراءات قانونية دقيقة و�آليات تنفيذية تكفل
التطبيق ال�صحيح لن�ص املادة  56من قانون التوجيه العقاري ،مع بيان الإطار القانوين
الذي مبوجبه تنتقل ملكية العقار الفالحي ،حمل املعاملة الباطلة املُخالِفة لن�ص املادة
 55من القانون نف�سه ،مبعنى بيان �إن كان انتقال ملكية الأر�ض يكون بطريق نظام
ال�شفعة املعروفة يف القواعد العامة� ،أو بوا�سطة ال�شفعة الإدارية التي جاءت بها الت�رشيعات
اجلزائرية اخلا�صة� ،أو بطريق �إجراءات نزع امللكية للمنفعة العامة� ،أو يتم االعتماد على
نظام اال�سرتداد ال�شبيه بنظام ال�شفعة.
املتخ�ص�صني يف القانون العقاري� ،أن يقوموا
Ú Úخام�ساً :نقرتح على الباحثني
ِّ
بدرا�سة مقارنة بني الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي حول جزئية» وجوب ا�ستغالل
معمق ،كحال بحوث
الأر�ض الفالحية بني ال�رشيعة والقانون» ،غري �أن هذا يحتاج لبحث َّ
املاج�ستري والدكتوراه ،نظراً لأهمية املو�ضوع يف واقعنا املعا�ش من جهة ،وكذا ت�ش ُّعب
الدرا�سات القانونية املقارنة بالفقه الإ�سالمي من جهة �أخرى.
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اهلوامش:
.1

1ح�سن كرية ،املدخل �إىل القانون( ،القاهرة ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية ،ط)1993 ،6
� ،ص.753

.2

2ح�سن كرية ،املدخل �إىل القانون� ،ص.755

.3

والتع�سف يف ا�ستعمال احلق من وجهة الفقه الإ�سالمي،
3حممد �أحمد �رساج ،نظرية العقد
ُّ
(القاهرة ،دار املطبوعات اجلامعية ،د .ط� ، )1998 ،ص .275 ،274

.4

4حممد �صربي ال�سعدي� ،رشح القانون املدين اجلزائري ،م�صادر الإلتزام( ،اجلزائر ،دار
الهدى ،ط ، )1992 ،1ج� ،2ص.46

.5

�5شوقي بنا�سي ،نظرية احلق يف القانون الو�ضعي اجلزائري ،درا�سة مقارنة ب�أحكام الفقه
الإ�سالمي والت�رشيع امل�رصي واجتهادات الق�ضاء الفرن�سي( ،اجلزائر ،دار اخللدونية،
ط� ، )2010 ،1ص.727

.6

�6شوقي بنا�سي ،نظرية احلق يف القانون الو�ضعي اجلزائري� ،ص.736

.7

7زروقي ليلى ،التقنينات العقارية :العقارالفالحي( ،اجلزائر ،الديوان الوطني للأ�شغال
الرتبوية ،ط ، )2001 ،02ج� ،1ص .31

.8

�8شوقي بنا�سي ،نظرية احلق يف القانون الو�ضعي اجلزائري� ،ص.718 ،717

ن�صت املادة  1 /48من قانون التوجيه العقاري ،بقولهاُ « :ي�شكِّل عدم ا�ستغالل
َّ 9 .9
أهمية الإقت�صادية
تع�سفي ًا يف ا�ستعمال احلق ،نظراً �إىل ال ِّ
الأرا�ضي الفالحية فع ًال ُّ
والوظيفة الإجتماعية املنوطة بهذه الأرا�ضي» .راجع القانون رقم  ،25 - 90امل� َّؤرخ
واملتمم ،املن�شور
املت�ضمن قانون ال َّتوجيه العقاري ،املع َّدل
يف،1990 /11 /18 :
ِّ
َّ
الر�سمية ،ال�صادرة يف ،1990 /11 /18 :العدد.49
باجلريدة َّ
1010زروقي ليلى ،التقنينات العقارية :العقارالفالحي ،ج� ،1ص .31
1111املر�سوم ال َّتنفيذي ،رقم  ،490 - 97امل� َّؤرخ يف ،1997 /12 /20 :املُح ِّدد ل�رشوط
ال�صادرة بتاريخ،1997 /12 /21 :
الر�سميةَّ ،
جتزئة الأرا�ضي ،املن�شور باجلريدة َّ
العدد.84 :
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1212مر�سوم تنفيذي رقم 484 - 97 :م�ؤرخ يف ،1997 /12 /15 :املت�ضمن �ضبط ت�شكيلة
الهيئة اخلا�صة ،وكذلك �إجراءات �إثبات عدم ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،املن�شور
باجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف ،1997 /12 /17 :العدد.83 :
1313عمر حمدي با�شا و ليلى زروقي ،املنازعات العقارية( ،اجلزائر ،دار هومة الن�رش
والتوزيع ،ط� ، )2007 ،3ص.181
�1414أُن�شِ �أ هدا الديوان مبوجب املر�سوم التنفيذي رقم 87 /96 :امل�ؤرخ يف/02 /24 :
يت�ضمن �إن�شاء ال ِّديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،املن�شور
واملتمم،
 ،1996املع َّدل
َّ
َّ
باجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف ،1996 /02 /28 :العدد.15 :

1515املر�سوم التنفيذي رقم  ،326 - 10امل� َّؤرخ يف ،2010 /12 /23 :املح ِّدد لكيفيات
تطبيق حق الإمتياز ،ال�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،التابعة للأمالك اخلا�صة للدولة،
الر�سمية ،ال�صادرة يف.2010 /12 /23 :
املن�شور باجلريدة َّ
1616هذا النوع من العقارات الفالحية يحكمه حالي ًا قانون رقم  ،03 - 10امل� َّؤرخ يف/15 :
 ،2010 /08املح ِّدد ل�رشوط وكيفيات ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،التابعة للأمالك
الر�سمية ال�صادرة يف .2010 /08 /15 :وهذا بعد
اخلا�صة لل َّدولة ،املن�شور باجلريدة َّ
املت�ضمن �ضبط كيفية ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية التابعة
�إلغاء قانون رقم ،19 - 87
ّ
للأمالك الوطنية ،مبوجب املادة  34من القانون  ،03 - 10ال�شار �إليه.
1717زروقي ليلى ،التقنينات العقارية :العقارالفالحي� ،ص .35
�1818شامة ا�سماعني ،النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري( ،اجلزائر ،دار هومة
للطباعة والن�رش ،د .ط� ، )2003 ،ص.284
�1919شامة ا�سماعني ،النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري� ،ص .286 - 285
املت�ضمن التوجيه الفالحي،
2020القانون رقم  ،16 - 08امل� َّؤرخ يف،2008 /08 /03 :
ِّ
املن�شور باجلريدة َّار�سمية ،ال�صادرة يف.2008 /08 /03 :

2121مر�سوم تنفيذي رقم :490 /97 :م�ؤرخ يف ،1997 /12 /20 :يحدد �رشوط
جتزئة الأرا�ضي الفالحية ،املن�شور باجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف/12 /21 :
 ،1997العدد .84
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2222نالحظ �أن قانون التهيئة والتعمري هو الآخر قرر حماية العقار الفالحي عندما ن�ص
يف املادة  04منه على �أنه «ال تكون قابلة للبناء �إال القطع الأر�ضية ... :التي تكون يف
احلدود املتالئمة مع القابلية لال�ستغالالت الفالحية عندما تكون موجودة على �أرا�ض
فالحية» وهو ما �أكدته املادة  48منه كذلك ،راجع القانون رقم 29 /90 :امل�ؤرخ يف:
واملتمم.
 1990 /12 /01يتعلق بالتهيئة والتعمري املع َّدل
َّ
�2323شوقي بنا�سي ،نظرية احلق يف القانون الو�ضعي اجلزائري� ،ص.758 ،759
املت�ضمن قانون العقوبات
2424الأمر رقم  ،156 - 66امل� َّؤرخ يف،1966 /06 /08 :
ِّ
واملتمم ،املن�شور باجلريدة الر�سمية ،ال�صادرة يف،1966 /06 /11 :
اجلزائري ،املع َّدل
َّ
العدد .49
2525راجع ن�ص املادة  794وما بعدها ،من الأمر رقم  ،58 - 75امل� َّؤرخ يف/09 /26 :
واملتمم.
املت�ضمن القانون املدين اجلزائري ،املع َّدل
،1975
ِّ
َّ
�2626شامة ا�سماعني ،ال ِّنظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري� ،ص.241 ،287
(عمان ،دار الثقافة
2727حممد وحيد الدين �سوار ،حق امللكية يف ذاته يف القانون املدينَّ ،
لل َّن�رش وال َّتوزيع ،ط� ، )2010 ،2ص.92
2828عمار علوي ،امللكية والنظام العقاري يف اجلزائر( ،اجلزائر ،دار هومة للن�رش والتوزيع،
ط� ، )2009 ،5ص.42
2929حممودي عبد العزيز� ،آليات تطهري وت�سوية �سندات امللكية العقارية اخلا�صة يف الت�رشيع
اجلزائري( ،اجلزائر ،من�شورات بغدادي ،ط� ، )2010 ،2ص.34 ،35
3030حمدي با�شا عمر ،حماية امللكية العقارية اخلا�صة( ،اجلزائر ،دار هومة للطباعة والن�رش،
د .ط� ، )2004 ،ص.75
�3131شامة ا�سماعني ،ال ِّنظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري� ،ص.171
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املصادر واملراجع:
أوالً  -الكتب:
.1

1بلحاج العربي� ،أبحاث ومذكِّرات يف القانون والفقه الإ�سالمي( ,اجلزائر ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،د .ط ، )1996 ،ج.1

.2

2زروقي ليلى ،التقنينات العقارية :العقارالفالحي( ،اجلزائر ،الديوان الوطني للأ�شغال
الرتبوية ،ط ، )2001 ،02ج.1

.3

3حمدي با�شا عمر ،حماية امللكية العقارية اخلا�صة( ،اجلزائر ،دار هومة للطباعة والن�رش،
د .ط. )2004 ،

.4

4حمدي با�شا عمر و ليلى زروقي ،املنازعات العقارية( ،اجلزائر ،دار هومة الن�رش
والتوزيع ،ط.2007 ،3

.5

5ح�سن كرية ،املدخل �إىل القانون( ،القاهرة ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية ،ط)1993 ،6
.

.6

والتع�سف يف ا�ستعمال احلق من وجهة الفقه الإ�سالمي،
6حممد �أحمد �رساج ،نظرية العقد
ُّ
(القاهرة ،دار املطبوعات اجلامعية ،د .ط. )1998 ،

.7

(عمان ،دار الثقافة
7حممد وحيد الدين �سوار ،حق امللكية يف ذاته يف القانون املدينَّ ،
لل َّن�رش وال َّتوزيع ،ط. )2010 ،2

.8

8حممد �صربي ال�سعدي� ،رشح القانون املدين اجلزائري ،م�صادر الإلتزام( ،اجلزائر ،دار
الهدى ،ط ، )1992 ،1ج.2

.9

9حممودي عبد العزيز� ،آليات تطهري وت�سوية �سندات امللكية العقارية اخلا�صة يف الت�رشيع
اجلزائري( ،اجلزائر ،من�شورات بغدادي ،ط. )2010 ،2

1010نبيل �إبراهيم �سعد ،املدخل �إىل درا�سة القانون :نظرية احلق( ،القاهرة ،من�ش�أة املعارف
بالإ�سكندرية ،د .ط. )2001 ,
الرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط يف �رشح القانون املدين( ،بريوت ،من�شورات احللبي
1111عبد َّ
احلقوقية ،ط ، )1998 ،3ج.1
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1212عمار علوي ،امللكية والنظام العقاري يف اجلزائر( ،اجلزائر ،دار هومة للن�رش والتوزيع،
ط. )2009 ،5
�1313شامة ا�سماعني ،النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري( ،اجلزائر ،دار هومة
للطباعة والن�رش ،د .ط. )2003 ،
�1414شوقي بنا�سي ،نظرية احلق يف القانون الو�ضعي اجلزائري ،درا�سة مقارنة ب�أحكام الفقه
الإ�سالمي والت�رشيع امل�رصي واجتهادات الق�ضاء الفرن�سي( ،اجلزائر ،دار اخللدونية،
ط. )2010 ،1
التع�سف يف ا�ستعمال امللكية العقارية ،درا�سة مقارنة بني القانون
�1515شمي�شم ر�شيد،
ُّ
الو�ضعي وال�رشيعة الإ�سالمية( ،اجلزائر ،دار اخللدونية ،د .ط ،د� .س) .

ثانياً  -القوانني واملراسيم:
.1

املت�ضمن قانون العقوبات
1الأمر رقم  ،156 - 66امل� َّؤرخ يف،1966 /06 /08 :
ِّ
واملتمم ،املن�شور باجلريدة الر�سمية ،ال�صادرة يف/06 /11 :
اجلزائري ،املع َّدل
َّ
 ،1966العدد .49

.2

املت�ضمن القانون املدين املع َّدل
2الأمر رقم  ،58 - 75امل� َّؤرخ يف،1975 /09 /26 :
ِّ
الر�سمية ،ال�صادرة يف ،1975 /09 /30 :العدد.78
َّ
واملتمم ،املن�شور باجلريدة ّ
املت�ضمن قانون ال َّتوجيه
3القانون رقم  ،25 - 90امل� َّؤرخ يف،1990 /11 /18 :
ِّ
الر�سمية ،ال�صادرة يف،1990 /11 /18 :
العقاري ،املع َّدل
َّ
واملتمم ،املن�شور باجلريدة َّ
العدد.49

.4

املت�ضمن التوجيه الفالحي،
4القانون رقم  ،16 - 08امل� َّؤرخ يف،2008 /08 /03 :
ِّ
الر�سمية ،ال�صادرة يف.2008 /08 /03 :
املن�شور باجلريدة َّ

.3

.5

.6

5القانون رقم  ،03 - 10امل� َّؤرخ يف ،2010 /08 /15 :املح ِّدد ل�رشوط وكيفيات
ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،التابعة للأمالك اخلا�صة لل َّدولة ،املن�شور باجلريدة
الر�سمية ال�صادرة يف.2010 /08 /15 :
َّ
واملتمم،
6املر�سوم التنفيذي رقم 87 /96 :امل�ؤرخ يف ،1996 /02 /24 :املع َّدل
َّ
املت�ضمن �إن�شاء الديوان الوطني للأرا�ضي الفالحية ،املن�شور باجلريدة الر�سمية
ِّ
ال�صادرة يف ،1996 /02 /28 :العدد.15 :
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اخلاصة في التَّشريع اجلزائري
التعسف في استعمال امللكية العقارية
َّ
ُّ

أ .دغيـش أحمـد

.7

املت�ضمن �ضبط
7املر�سوم التنفيذي رقم 484 - 97 :م�ؤرخ يف،1997 /12 /15 :
ِّ
ت�شكيلة الهيئة اخلا�صة ،وكذلك �إجراءات �إثبات عدم ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية،
املن�شور باجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف ،1997 /12 /17 :العدد.83 :

.8

8املر�سوم ال َّتنفيذي رقم  ،490 - 97امل� َّؤرخ يف ،1997 /12 /20 :املُح ِّدد
ال�صادرة بتاريخ/21 :
الر�سميةَّ ،
ل�رشوط جتزئة الأرا�ضي ،املن�شور باجلريدة َّ
 ،1997 /12العدد.84 :

.9

9املر�سوم التنفيذي رقم ،326 - 10 :امل� َّؤرخ يف ،2010 /12 /23 :املح ِّدد لكيفيات
تطبيق حق الإمتياز ،ال�ستغالل الأرا�ضي الفالحية ،التابعة للأمالك اخلا�صة للدولة،
الر�سمية ،ال�صادرة يف.2010 /12 /23 :
املن�شور باجلريدة َّ

ثالثاً  -الرسائل اجلامعية:
.1

1حممد علي حنبولة ،الوظيفة الإجتماعية للملكية اخلا�صة ،درا�سة مقارنة يف القوانني
الو�ضعية وال�رشيعة الإ�سالمية ،ر�سالة دكتوراه يف احلقوق ،كلية احلقوق ،جامعة عني
�شم�س ،م�رص.1973 ،

رابعاً  -اجملالت العلمية:
.1

1مالك جابر حميدي� ،إ�ساءة ا�ستعمال احلق خط�أً تق�صريي ًا يلتزم من �صدر منه بتعوي�ض
ال�رضر النا�شئ عنه ،جملة جامعة بابل للعلوم الإن�سانية ،العدد.2009 ،06 :

خامساً  -قرارات احملكمة العليا:
.1

1قرار املحكمة العليا ،امل� َّؤرخ يف ،1992 /06 /16 :املن�شور باملجلَّة الق�ضائية،
ال�صادرة �سنة  ،1995العدد .01
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ملخص:
يتلخ�ص مو�ضوع البحث يف تطبيق طريقة حلل املعادالت و�إيجاد تقريب
اجلذور .ونعرف �أن عند درا�سة دالة ما نقوم ب�إيجاد حل امل�شتقة  ƒ’ (x) =0ويف بع�ض
�أحيان درا�سة هذه الدالة �صعبا خا�صة �إذا كانت الدالة ) f (xمعقدة مثال ذات الأ�س ال�ساد�س
و�أكرث ،و منه تطور البحث على طرق عددية ت�سهل عملية �إيجاد حلول امل�شتقة ƒ’ (x) =0
مهما كانت �صعبة ،وهذا هو بحث يكمن يف تطبيق طريقة يف التحليل العددي ت�سهل عملية
�إيجاد جذور امل�شتقة  ƒ’ (x) =0با�ستعمال الدالة ) f (xفقط مهما كانت معقدة �أو �صعبة يف
زمن قليل جدا.
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(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

Numerical Solutions of Algebraic Equations

Abstract:
The aim of the subject of our research is to apply a method to solve
equations and to find the approximation of roots. We know that when we study
a function, we have to find a solution for the derivative f’ (x) =0. Sometimes
this function is hard to study, especially if the function f (x) is complex, such
as Exponential Functions. The paper shows different methods and ways that
facilitate the procedure of finding a solution to the derivative f’ (x) =0 no
matter how difficult a function is. The researcher applies a method in the
numerical analysis that facilitate the procedure of finding the roots of the
derivative f’ (x) =0 using only function f (x) no matter how complex or difficult
it is and at the same time it takes a short time to be solved.
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 .1املقدمة :
التحليل العددي هو �أحد فروع الريا�ضيات املهمة ،وهو الذي يربط بني الريا�ضيات
التحليلية ،واحل�ساب الآيل ،وي�ستخدم عادة يف �إيجاد بع�ض حلول امل�سائل وامل�شكالت
[ .ƒ (x) =0 ]1التي ي�صعب حلها �أو ي�ستغرق حلها وقت ًا طوي ًال ] . ƒ(x) =0 [2فالطرق
التقليدية ال تفلح كثريا يف حل املعادالت ذات الدرجات العالية من الدرجة اخلام�سة �أو
ال�ساد�سة مثال ،و لكن ميكننا حلها بالطرق العددية ،وبالأخ�ص يف املعادالت التي حتتاج
�إىل التكرار من �أجل الو�صول �إىل نتيجة �أو �إيجاد احلل التقريبي؛ وبالتايل ف�إن احلل املثايل
هو �أخذ النقاط التقريبية املقربة لقيمة اجلذر ,و كلما كان التكرار قليال كانت هذه الطريقة
�أف�ضل ,و �أما الدقة فهي الفارق بني احلل العددي و احلل امل�ضبوط ،و كلما كان �صغريا كلما
كانت الطريقة �أف�ضل [. ]3
ال زالت عملية �إيجاد حل املعادالت ال متلك حال مغلق ال�شكل �أي مبعنى �آخر ال توجد
طريقة �أو قاعدة تعطي احلل الدقيق �أو �صحيح ،و لذلك يجب �أن حتل بالطرق العددية� )4( .إذا
التحليل العددي هو علم التقريب حيث يتم ا�ستخدام طرق عددية حلل املعادالت املعقدة ،و
غري قابلة حلل.
وجند على �سبيل املثال عند درا�سة دالة ما ) f(xف�إننا نقوم بح�ساب امل�شتقة
 ƒ’(x) =0و يف بع�ض �أحيان يكون حلها �صعبا يعني اللجوء �إىل الطرق العددية كطريقة
نيوتن �أو نيوتن -راف�سون مثال و هذه الطريقة اجلديدة �أي�ضا لها دور يف �إيجاد احلل
التقريبي كباقي الطرق ،ولكن ميزتها عن طرق �أخرى لأنها ت�ستعمل الدالة ) f(xلإيجاد القيم
التقريبية مل�شتقة الدالة .ƒ’(x) =0

 .2الربهان الرياضي لطريقة اجلديدة:
�إن معظم املعادالت التي تظهر خالل التطبيقات العملية تكون غري خطية ،وحل هذه
املعادالت �أو �إيجاد اجلذور لها لي�س بالأمر ال�سهل لذلك ن�ستخدم الطرق العددية لإيجاد هذه
اجلذور �أو على �أقل قيم تقربية ،وذلك بالبحث عن قيم  xالتي جتعل املقدار )� ƒ’ (xأ�صغر ما
ميكن [.]1

لنفر�ض �أن لدينا دالة ) f (xمعرفة و مت�صلة على املجال ] [xa , xbو ]€ [xa ;xb

xi

نريد �إيجاد احلل التقريبي مل�شتقة الدالة  ƒ’(x) =0و ليكن  xiحيث ) (i=1,2,3,….هو احلل
270

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

التقريبي لهذه الأخري الذي يحقق ال�رشط  ƒ’(xi) =0حيث ) (i=1,2,3,….نقول� :إن  xiهو حل
امل�شتقة ) ƒ’(xعلى املجال ] ،[xa , xbو نفر�ض �أن  S1و  S2مثلثني مت�ساوي ًا يف امل�ساحة.
الر�سم البياين يو�ضح كل من  Cƒر�سما بيانيا لدالة ) f (xو  S1و ( S2ال�شكل .)1

و منه ;
ميكننا الربهان على العبارة با�ستعمال الر�سم ال�سابق و املثلثان  S1و S2
بالن�سبة ملثلث S1
ميكننا ح�ساب م�ساحة املثلث  S1ح�سب ال�شكل املو�ضح يف الر�سم البياين ;
()1

S1= [ƒ (xa) (xi- xa) ]/ 2

بالن�سبة ملثلث S2

ميكننا �أي�ضا ح�ساب م�ساحة املثلث  S2ح�سب ال�شكل املو�ضع يف الر�سم البياين ;
)(2

S2=[ ƒ (xb) (xb- xi) ]/ 2
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و قد عرفنا �سابقا �أن
S1 = S2
[ƒ (xa) (xi- xa) ]/ 2 = [ƒ (xb) (xb- xi) ]/ 2
xi [ƒ (xa) + ƒ (xb) ] = ƒ (xb) xb + ƒ (xa) xa
()3

ƒ (xb) xb + ƒ (xa) xa

= xi

)ƒ (xa) + ƒ (xb
�إذا هذه هي العبارة النهائية التي متكننا من ح�ساب )xi (i=1. 2. 3…..

2 .2طريقة العمل:
بعد التعرف على الربهان ,نتطرق �إىل كيفية ا�ستعمالها ,و هي كطرق العددية الأخرى
لها خطوات نتبعها بانتظام متكننا من ح�ساب )xi (i=1. 2. 3…..
Ú Úاخلطوة الأوىل:
لتكن ]: xi € [xa ;xb
 نح�سب  i=1) x1هي العملية الأوىل) با�ستعمال العبارة ].[3
 نح�سب ) ƒ’ (x1و �إذا حتقق ال�رشط )� 0=ƒ’ (x1إذا  x1هو احلل.
 �إذا مل يتحقق ال�رشط  ƒ’ (x1) ≠0نكمل العملية ح�سب اخلطوة الثانية.
Ú Úاخلطوة الثانية:
يف هذه اخلطوة نح�سب  x2و لكن عند جمال جديد و لإيجاد املجال اجلديد نتبع
ما ي�أتي:
 نعلم �أن)� 0> ƒ’ (xa) × ƒ’ (xbإذا:
Ú Úاملرحلة الأوىل� :إذا كان ) 0> ƒ’ (xaف�إن )0 < ƒ’ (xb
1 .1و كانت قيمة :ƒ’ (x1) >0
ن�ضع  xb= x1و ي�صبح املجال هو ].[xa ; x1
�2 .2أو كانت قيمة: ƒ’ (x1) <0
ن�ضع  xa = x1و ي�صبح املجال هو ].[x1 ; xb
ثم نح�سب  x2على املجال اجلديد با�ستعمال العبارة ] [3و �إذا حتقق ال�رشط ƒ’ (x2) =0
�إذا  x2هو احلل.
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و �إذا مل يتحقق ال�رشط  ƒ’ (x2) ≠0نكمل احل�ساب بنف�س مراحل اخلطوة الثانية حتى
يتحقق ال�رشط  ƒ’ (xi) =0حيث ). (i=1,2,3,….
Ú Úاملرحلة الثانية� :أو �إذا كان ) 0< ƒ’ (xaف�إن )0 > ƒ’ (xb
1 .1و كانت قيمة :ƒ’ (x1) >0
ن�ضع  xa = x1و ي�صبح املجال هو ].[x1 ; xb
�2 .2أو كانت قيمة :ƒ’ (x1) <0
ن�ضع  xb= x1و ي�صبح املجال هو ].[xa ; x1
ثم نح�سب  x2على املجال اجلديد با�ستعمال العبارة [ ]3و �إذا حتقق ال�رشط
� ƒ’ (x2) =0إذا  x2هو احلل.
و �إذا مل يتحقق ال�رشط  ƒ’ (x2) ≠0نكمل احل�ساب بنف�س مراحل اخلطوة الثانية حتى �أن
يتحقق ال�رشط  ƒ’ (xi) =0حيث ). (i=1,2,3,….
3 .3تطبيقات
f (x) = 2x2 – 5x + 1

f’ (x) = 4x – 5
)f’ (xi

xi

0

1.25

)f’ (xb

)f’ (xa

)f (xb

)f (xa

xb

xa

1

1-

2-

2-

1.5

1

1

1-

2-

2-

1.5

1

)f’ (xi

0

0.5

)f’ (xb

)f’ (xa

)f (xb

)f (xa

xb

xa

0.5

0.5 -

0.1875 -

0.1875 -

0.75

0.25

0.5

0.5 -

0.1875 -

0.1875 -

0.75

0.25

f’ (x) = 2exp (2x) - 13
)f’ (xi

xi

0.8648 -

0.901482198

1

f (x) = x2 – 1

f’ (x) = 2x – 1
xi

i

i

1

f (x) = exp (2x) – 13x

)f’ (xb

)f’ (xa

)f (xb

)f (xa

xb

xa

1.7781

3.0939 -

5.6109 -

5.447 -

1

0.8

1.7781

3.0939 -

5.6109 -

5.447 -

1

0.8
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f (x) = exp (2x) – 13x

f’ (x) = 2exp (2x) - 13
)f’ (xi

xi

)f’ (xb

)f’ (xa

)f (xb

)f (xa

xb

xa

i

0.3868

0.950562653

1.7781

0.8648 -

5.6109 -

5.6517 -

1

0.901482198

2

0.2537 -

0.926048883

0.3868

0.8648 -

5.6639 -

5.6517 -

0.950562653

0.901482198

3

0.0626

0.938304037

0.3868

0.2537 -

5.6639 -

5.6655 -

0.950562653

0.926048883

4

0.0965 -

0.932177054

0.0626

0.2537 -

5.6666 -

5.6655 -

0.938304037

0.926048883

5

0.0152 -

0.935240572

0.0626

0.0965 -

5.6666 -

5.6665 -

0.938304037

0.932177054

6

0.0227

0.936772291

0.0626

0.0172 -

5.6666 -

5.6667 -

0.938304037

0.935240572

7

0.0027

0.936006431

0.0227

0.0172 -

5.6667 -

5.6667 -

0.936772291

0.935240572

8

0.0072 -

0.935623501

0.0027

0.0172 -

5.6667 -

5.6667 -

0.936006431

0.935240572

9

0.0022 -

0.935814966

0.0027

0.0072 -

5.6667 -

5.6667 -

0.936006431

0.935623501

10

0.0002

0.935910698

0.0027

0.0022 -

5.6667 -

5.6667 -

0.936006431

0.935814966

11

0.001 -

0.935862832

0.0002

0.0022 -

5.6667 -

5.6667 -

0.935910698

0.935814966

12

0.0004 -

0.935886765

0.0002

0.001 -

5.6667 -

5.6667 -

0.935910698

0.935862832

13

 6.129410-5

0.935898731

0.0002

0.0004 -

5.6667 -

5.6667 -

0.935910698

0.935886765

14

9.4265
10-5

0.935904714

0.0002

 6.129410-5

5.6667 -

5.6667 -

0.935910698

0.935898731

15

1.6472
10-5

0.935901722

9.4265
10-5

 6.129410-5

5.6667 -

5.6667 -

0.935904714

0.935898731

16

 2.242410-5

0.935900226

1.6472
10-5

 6.129410-5

5.6667 -

5.6667 -

0.935901722

0.935898731

17

 2.975710-6

0.935900974

1.6472
10-5

 2.242410-5

5.6667 -

5.6667 -

0.935901722

0.935900226

18

6.7483
10-6

0.935901348

1.6472
10-5

 2.975710-6

5.6667 -

5.6667 -

0.935901722

0.935900974

19

1.8863
10-6

0.935901161

6.7483
10-6

 2.975710-6

5.6667 -

5.6667 -

0.935901348

0.935900974

20

 5.577210-7

0.935901067

1.8863
10-6

 2.975710-6

5.6667 -

5.6667 -

0.935901161

0.935900974

21
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f (x) = exp (2x) – 13x

)f’ (xi

xi

)f’ (xb

)f’ (xa

)f (xb

)f (xa

xb

xa

i

6.6428
10-7

0.935901114

1.8863
10-6

 5.577210-7

5.6667 -

5.6667 -

0.935901161

0.935901067

22

4.0279
10-8

0.935901090

6.6428
10-7

 5.577210-7

5.6667 -

5.6667 -

0.935901114

0.935901067

23

 2.717210-7

0.935901078

4.0279
10-8

 5.577210-7

5.6667 -

5.6667 -

0.935901090

0.935901067

24

 1.157210-7

0.935901084

4.0279
10-8

 2.717210-7

5.6667 -

5.6667 -

0.935901090

0.935901078

25

 3.772110-8

0.935901087

4.0279
10-8

 1.157210-7

5.6667 -

5.6667 -

0.935901090

0.935901084

26

0.935901088

4.0279
10-8

 3.772110-8
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 .5النتائج:
1 .1نالحظ من الأمثلة ال�سابقة عند دالة كثرية احلدود من الدرجة الثانية �أننا جند احلل
لها من عملية واحدة فقط.
2 .2هي طريقة �سهلة و�رسيعة يف احل�ساب ،ولها دور كبري يف �إيجاد احلل لأكرب
املعادالت ذات الدرجات العالية
3 .3عدد التكرار لإيجاد احلل يتقل�ص مقارنة مع الطرق العددية الأخرى.
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مل ّخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان �أثر الأداء املايل على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية ،من خالل حتديد مدى ت�أثري املتغريات امل�ستقلة (م�ؤ�رشات الأداء املايل) و املتمثلة
يف (ن�سب الربحية ،ون�سب ال�سيولة ،ون�سب املديونية ،ون�سب الن�شاط) على املتغري التابع
(منو ال�رشكات) معرباً عنه مبعدل العائد على حقوق امللكية؛ ولتحقيق هذه الأهداف �أُجريت
الدرا�سة على عينة قوامها (� )46رشكة �صناعية خا�صة جزائرية خالل الفرتة (- 2009
مت ترتيب البيانات
مت ا�ستخدام اختبار )(Ordinary Least Squaresبعد �أن ّ
 ، )2012و ّ
بطريقة حتقق االنحدار امل�شرتك ) ،(Pooled Data Regressionوقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب الربحية ،ون�سب الن�شاط
على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،ومل تتو�صل الدرا�سة �إىل ما يثبت وجود �أثر
ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب ال�سيولة ،ون�سب املديونية على
منو هذه ال�رشكات.
و خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات كان من �أهمها؛ دعوة ال�رشكات
ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية �إىل ا�ستخدام م�صادر التمويل اخلارجية لتغطية احتياجات
النمو �إذا ما �أٌتيحت الفر�صة لذلك.
الكلمات الدالة :الأداء املايل ،الن�سب املالية ،منو ال�رشكات ،ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
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(1)  العدد الثامن والثالثون- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

The Impact of Financial Performance on the Growth
of Private Industrial Algerian Companies
«An Empirical Study During the Period (2009- 2012)»

Abstract:
The aim of this study is to demonstrate the impact of financial
performance on the growth of private industrial Algerian companies by
identifying the extent of the impact of the independent variables (financial
performance indicators) which are (profitability, liquidity, debt, activity
ratios) on the dependent variable (growth of companies) which is expressed
by the Return On Equity. In order to achieve these objectives, a sample
of (46) private industrial Algerian companies during the period (20092012) was tested using (Ordinary Least Squares) . After arranging the
data in (Pooled Data Regression) form, the results showed the existence
of a significant statistically effect at (a =0.05) of profitability ratios and
activity ratios on the growth of private industrial Algerian companies.
However, the study didn’t prove the existence of a significant statistically
effect at (a =0.05) of liquidity ratios or debt ratios on the growth of
these companies. The researchers find that private industrial Algerian
companies should be benefited from external sources if possible to cover
their needs to develop and grow.
Keywords: financial performance, financial ratios, growth of companies,
private industrial Algerian companies.
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مقدمة الدراسة:
يع ّد منو ال�رشكات من املو�ضوعات امللّحة التي تفر�ض نف�سها بقوة يف الأو�ساط
الأكادميية؛ �أين �أ�صبحت عملية مالحقة التطورات و التغريات يف بيئة الأعمال؟  ،و ما تتطلبه
من �رضورة تخطيط و توجيه عمليات الت�أقلم امل�ستمرة لل�رشكات ،من �أهم امل�س�ؤوليات
املُلقاة على عاتق الإدارة العليا لهذه ال�رشكات كمطلب �أ�سا�س للبقاء و اال�ستمرار يف ظل
هذه البيئة.
و من ناحية �أخرى ،ف� ّإن االهتمام بنمو ال�رشكات ال يعود فقط للتطورات العاملية
غري امل�سبوقة ،بل يرجع �أي�ض ًا �إىل التغيري يف �إدراك حمددات منوها ،و التي �أثبتت
الدرا�سات التجريبية �إمكانية درا�ستها من وجهات نظر متعددة ،ال تتحدد فقط
باخل�صائ�ص التقليدية كحجم ال�رشكة وعمرها بل �أي�ض ًا بعدة عوامل �أهمها تلك
املرتبطة بالأداء املايل ).(Gill & Anastasovm,2010,p109
و قد �أُجري عدد من الدرا�سات يف هذا املجال ،حيث �أظهرت درا�س ة �(Bottazzi & Sec
)� chi, 2005أنه يوجد عالقة �إيجابية بني الأداء املايل و النمو ،و �أيدتهما كذلك درا�سة
)(Coad, 2007؛ وباملقابل يرى )ّ � (Hardwick & Adams, 2002أن هناك ت�أثرياً �سلبي ًا
لبع�ض م�ؤ�رشات (ن�سب) الأداء املايل على منو ال�رشكات؛ و من هنا تزايد اهتمام �إدارة
ال�رشكات بالن�سب املالية لتح�سني الأداء املايل ب�شكل ينعك�س على معدالت منوها مبا
ي�ضمن لها اال�ستمرار و البقاء يف حميط ت�سوده املناف�سة ال�رش�سة.

مشكلة الدراسة:
ين�ضوي هدف النمو حتت قائمة الأهداف املرغوب فيها من الناحيتني االقت�صادية و
االجتماعية ،كونه يمٌ ثل �إحدى امل�ؤ�رشات لقيا�س جناح ال�رشكات ،الأمر الذي جعل كثرياً من
الباحثني يركزون االهتمام يف التحري عن تلك العوامل التي قد ت�ؤثر فيه� ،سواء �أكان ما
يحد منه �أم يزيد فيه.
والأداء املايل عرب ا�ستخدامه لعدة م�ؤ�رشات و معايري مالية ،هو �إحدى الأ�ساليب
املُع َتمدة لتقومي �أداء ال�رشكات كونه يمُ ثل �أدا ًة ملعاجلة امل�شكالت و املعيقات التي قد تظهر
يف م�سرية ال�رشكة من خالل توفري �آلية منا�سبة قادرة على تدارك الثغرات ،وتر�شيد القرارات
ُبغية حتقيق هدف النمو.
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و بنا ًء عليه؛ ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الآتي:

ما مدى ت�أثري الأداء املايل من حيث (ن�سب الربحية ،ون�سب ال�سيولة،
ون�سب املديونية ،ون�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
يف اجلزائر؟
أهداف الدراسة:
لتعميق مناق�شة الأفكار ال�سابقة ،جاءت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
 التعرف على مدى ت�أثري م�ؤ�رشات الأداء املايل و هي ممُ ثلة ب�أربعة متغريات م�ستقلة
(ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات اجلزائرية
التابعة للقطاع اخلا�ص؛
 اخلروج بتو�صيات من �ش�أنها ت�صويب القرارات الإ�سرتاتيجية املتخذة من قبل
ال�رشكات املدرو�سة.

أهمية الدراسة:
ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
إثراء للبحوث ال�سابقة املتعلقة
♦ ♦الأهمية العلمية :تعد الدرا�سة احلالية ا�ستكما ًال و � ً

بالعوامل امل�ؤثرة على منو ال�رشكات يف �إطار املنهج امل�ستوحى من الفكر املايل ،مبا ُتقدمه
من نتائج يمُ كن �أن ُت�سهم يف بناء م�ؤ�رشات منطية ميكن االعتماد عليها يف درا�سة مثل هذه
املو�ضوعات.
♦ ♦الأهمية العملية :منذ �أن اجته الفكر املايل لدرا�سة منو ال�رشكات ،متحورت �أغلب
الدرا�سات حول �رشكات الدول املتقدمة يف الدرجة الأوىل ،و مل يتم القيام بدرا�سات من هذا
النوع على �رشكات الدول النامية �إ ّال يف الآونة الأخرية ،و على اعتبار اجلزائر من الدول
النامية التي تعي�ش مرحلة التحول نحو اقت�صاد ال�سوق ،ف� ّإن تطبيق الدرا�سة على ال�رشكات
اجلزائرية التابعة للقطاع ال�صناعي اخلا�ص ُيعد جما ًال مالئم ًا لها ،نظراً ملكانة هذا القطاع
�ضمن الن�سيج ال�صناعي يف اجلزائر.

فرضيات الدراسة:
مت االعتماد على فر�ضية رئي�سة ،والتي �صيغت كالآتي:
ملعاجلة م�شكلة الدرا�سة ّ
Ú

 : Ho1Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05للأداء املايل
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من حيث (ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات
ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.

و قد تفرع عن الفر�ضية الرئي�سة الفر�ضيات الفرعية الآتية:
 : Ho11Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
الربحية معرباً عنها مبعدل العائد على املبيعات ) (ROSعلى منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
 : Ho12Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
ال�سيولة معرباً عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
 : Ho13Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
املديونية معرباً عنها بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية.
 : Ho14Ú Úال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران املوجودات ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية.

منهج الدراسة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
متا�شي ًا مع طبيعة املو�ضوع و الأهداف املرجوة منه؛ ّ
حاول من خالله الو�صول �إىل املعرفة الدقيقة والتف�صيلية لعنا�رص م�شكلة �أو ظاهرة
الذي ُي َ
قائمة ،للو�صول �إىل فهم �أف�ضل و�أدق �أو و�ضع الإجراءات امل�ستقبلية اخلا�صة بها (الرفاعي،
� ،1998ص. )122

حدود الدراسة:
Ú Úاحلدود الزمنية :غطت الدرا�سة الفرتة الزمنية ( ، )2012 - 2009للح�صول
على بيانات مالية �أكرث م�صداقية ،باعتبارها الفرتة التي �رشعت فيها ال�رشكات اجلزائرية
بتطبيق املعايري املحا�سبية الدولية.
Ú Úاحلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية
كبرية احلجم ل�ضمان جتان�س البيانات املالية ،وذلك لتطبيق ال�رشكات ال�صغرية و متو�سطة
احلجم معايري حما�سبية خا�صة بها.
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Ú Úاحلدود املو�ضوعية :اعتمدت الدرا�سة على املتغريات الكمية (املالية) دون �إدراج
املتغريات الكيفية.

الدراسات السابقة:
تتبع الباحثان الأدبيات املتعلقة مبو�ضوع �أثر الأداء املايل على منو ال�رشكات ،حيث
ّ
قاما مبراجعة الدرا�سات التطبيقية العربية و الأجنبية ،ومل يتم العثور �إ ّال على درا�سة عربية
مت
وحيدة ذات �صلة مبا�رشة مبو�ضوع الدرا�سة؛ �أما فيما يخ�ص الدرا�سات الأجنبية فقد ّ
عر�ض بع�ض الدرا�سات املُهمة و احلديثة.
أوالً  -الدراسات العربية:
ق ّدم (املنا�صري )2011 ،درا�سة ا�ستهدفت حتليل �أثر القرارات املالية (اال�ستثمار ،التمويل
و توزيع الأرباح) املُعبرّ عنها بعدة م�ؤ�رشات مالية على �إ�سرتاتيجية منو ال�رشكات املدرجة
يف بور�صة عمان و عددها (� )21رشكة �صناعية للفرتة ( )2005 - 1996م�ستخدم ًا ن�سب
الربحية (العائد على الأ�صول ،العائد على حقوق امللكية و العائد على املبيعات) و ن�سب
القيمة ال�سوقية (ربحية ال�سهم العادي و القيمة ال�سوقية لل�سهم) لقيا�س منو ال�رشكات؛ و
تو�صلت الدرا�سة ،با�ستخدام �أ�سلوب االنحدار امل�شرتك ) (Pooled Data Regressionمن
خالل الربنامج الإح�صائي )� ، (E- viewsإىل وجود عالقة مرتابطة بني القرارات املالية ،و
بني مقايي�س النمو اال�سرتاتيجي� ،إ�ضافة �إىل �أهمية معدل العائد على املبيعات كم�ؤ�رش لنمو
هذه ال�رشكات ،حيث بلغت القدرة التف�سريية للنموذج  .%95وقد �أو�صت الدرا�سة ال�رشكات
ال�صناعية الأردنية ب�رضورة زيادة طاقاتها الإنتاجية من خالل حماولة التو�سع ،و زيادة
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية.
ثانيا  -الدراسات األجنبية:
�أجرى ( )Xavier, 1998درا�سة حول اال�سرتاتيجيات املالية لنمو �رشكات دول �أوروبا
الو�سطى -متبع ًا بذلك نف�س منهج درا�سة ) (Montebello,1981املتعلقة بنمو ال�رشكات
م�شكلة من (� )256رشكة �صناعية كبرية احلجم خالل
الآ�سيوية -حيث قام باختيار عينة ّ
الفرتة ( ، )1997 - 1996وقد قي�س منو ال�رشكات بالعائد على حقوق امللكية� ،أما الأداء
مت قيا�سه من خالل :ن�سب الربحية ،ن�سب املديونية و ن�سب الن�شاط؛ وقد خل�صت
املايل فقد ّ
هذه الدرا�سة �إىل وجود اختالف بني اال�سرتاجتيات املالية لنمو ال�رشكات من دولة �إىل
�أخرى ،مع انتهاج هذه ال�رشكات �إ�سرتاتيجية النمو الداخلي.
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و هدفت درا�سة (� )Mateev & Anastasovm,2010إىل الك�شف عن حمددات منو
ال�رشكات ال�صغرية و املتو�سطة يف و�سط �أوروبا وغربها ،و بتطبيق الدرا�سة على عينة م�شكلة
تو�صل الباحثان �إىل وجود �أثر �إيجابي لن�سبتي الرافعة املالية ،ون�سب
من (� )560رشكةّ ،
ال�سيولة من حيث (ن�سبة التداول) على منو هذه ال�رشكات ،يف حني ال ُي�ؤثر عمر ال�رشكة،
ومنط امللكية يف منو هذه ال�رشكات.
ال لدرا�سة & (Mateev
كما ق ّدم ( )Gill & Mathur, 2011درا�سة ع ّدها ا�ستكما ً
) ،Anastasovm,2010هدفت �إىل حتديد عوامل منو ال�رشكات الكندية ،و التي �أُجريت على
عينة مكونة من (� )164رشكة مدرجة يف �سوق ” ” Torontoللأوراق املالية للفرتة (2008
بينت نتائج الدرا�سة � ّأن منو ال�رشكات الكندية يت�أثر بحجم امل�ؤ�س�سة ،ن�سب
  ، )2010وقد ّال�سيولة ،ن�سبة الرافعة املالية ،التدفق النقدي ،عمر ال�رشكة ،يف حني ال يت�أثر منو هذه
ال�رشكات بن�سبة الدخل الت�شغيلي �إىل الأ�صول الثابتة.
وجاءت درا�سة ( )Amouzesh, et al, 2011لتبحث طبيعة العالقة بني النمو
املحتمل (املتغري التابع)  ،و الأداء من حيث (العائد على الأ�صول� ،سعر ال�سهم �إىل القيمة
الدفرتية)  ،ون�سب ال�سيولة (ن�سبة التداول ،ال�سيولة ال�رسيعة) كمتغريات م�ستقلة ،و قام
الباحثون باختيار عينة مكونة من (� )54رشكة مدرجة يف �سوق ال�رصف الإيراين خالل
الفرتة ( ، )2009 - 2006و �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل � ّأن منو ال�رشكات يت�أثر مبتغريات
الأداء ،يف حني ال يت�أثر منو هذه ال�رشكات مبتغريات ال�سيولة.
و هدفت درا�سة (� )Kouser et al, 2012إىل اختبار العالقة بني الربحية ،النمو وحجم
ال�رشكات ،من خالل تطبيق الدرا�سة على ال�رشكات غري املالية املدرجة يف �سوق ال�رصف
مت �أخد عينة مكو ّنة من (� )70رشكة خالل الفرتة (- 2001
الباك�ستاين ” ،»Karachiحيث ّ
 ، )2010ومن �أهم نتائج الدرا�سة:
 وجود عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية بني منو ال�رشكات والربحية املحققة.
 وجود عالقة عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني حجم ال�رشكات و النمو.
و قد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تكثيف الأبحاث املتعلقة بنمو ال�رشكات وبخا�صة يف
الدول النامية التي تفتقر لدرا�سات من هذا القبيل ،واقرتح الباحثون اتباع منهج الدرا�سة
نف�سه مع �إدراج ن�سب مالية �أخرى.
�أم ّا درا�سة ( )Arasteh, et al, 2013فقد �سعت �إىل اختبار طبيعة العالقة بني الهيكل
املايل ،الرافعة املالية و منو ال�رشكات ،وتكونت عينة الدرا�سة من (� )140رشكة مدرجة يف
�سوق «طهران» لل�رصف خالل الفرتة ( ، )2011 - 2007و قد �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم
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ت�أثري الهيكل املايل على منو ال�رشكات ،يف حني ت�ؤثر ن�سبة الرافعة املالية على منو هذه
ال�رشكات ،وف�سرّ الباحثون هذه النتيجة ب� ّأن ا�ستخدام الدين لتمويل اال�ستثمارات ي�ؤدي �إىل
حت�سني منو ال�رشكات.
واهتمت درا�سة الباحثني ( )Rahim & Saad, 2014بتحليل العالقة بني النمو
املحتمل ،الهيكل املايل و الأداء من حيث (معدل العائد على الأ�صول و العائد على ال�سهم)
لل�رشكات املنتمية �إىل رابطة دول جنوب �رشق �آ�سيا )(ASEAM؛ ولتحقيق ذلك �أُجريت
الدرا�سة على عينة قوامها (� )229رشكة عامة خالل الفرتة ( ، )2012 - 2001و �أظهرت
نتائج التحليل الإح�صائي وجود عالقة �إيجابية بني ن�سب الربحية (معدل العائد على
الأ�صول) و النمو املحتمل و ي�رسي ذلك على جميع �رشكات عينة الدرا�سة ،و باملقابل ال
يرتبط منو ال�رشكات بالهيكل املايل �إ ّال يف ال�رشكات املتواجدة مباليزيا و �سنغافورة.
ما يمُ ّيز الدرا�سة احلالية :تع ّد هذه الدرا�سة هي الأوىل -على حد اطالع الباحثني -التي
�ألقت ال�ضوء على الأداء املايل و �أثره يف منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية للفرتة
مت فيها اختيار املتغريات بالرجوع �إىل عدد كبري من النماذج
( ، )2012 - 2009والتي ّ
املقرتحة يف الدرا�سات ال�سابقة ،و لكنه مل يتوفر الدليل التطبيقي على ت�أثري مماثل لها يف
القطاع التطبيقي نف�سه ،نظرا لتناولها ب�أدوات �إح�صائية خمتلفة� ،أو اختالف قيا�سها ،و
الفرتة الزمنية التي اهتمت بالتطبيق عليها.

منهجيّة ال ّدراسة:
متغريات الدراسة و كيفية قياسها:
Ú

Úاملتغري التابع:

منو ال�رشكاتّ � :إن تعدد املداخل التي تناولت تعريف النمو �أك�سب هذا املفهوم نوعا من
التعقيد ،وهذا بدوره �أدى �إىل تعدد م�ؤ�رشات قيا�سه ،حيث تعر�ض )(Bienaymé,1971,p14
لهذه الإ�شكالية ،معرف ًا النمو �أنه ظاهرة متعددة الأبعاد ميكن قيا�سها با�ستخدام مقايي�س
احلجم اعتماداً على عامل الزمن.
وعلى هذا الأ�سا�س يمُ كن تفكيك مفهوم النمو �إىل ق�سمني؛ ق�سم ينظر �إىل النمو �أنه
ارتفاع كمي يف املدخالت :الأ�صول ،حقوق امللكية ،العمالة ...الخ ،و�آخر يراه ارتفاع ًا يف
املخرجات :املبيعات ،الأرباح ،التدفق النقدي ،عدد العمالء ... ،الخ ).(Meier, 2009, p2
و �أمام تعدد �أبعاد النمو ،ف�إن اختيار م�ؤ�رشات قيا�سه يتوقف على �أهداف الدرا�سة من
جهة ،وعلى طبيعة النمو يف حد ذاته من جهة �أخرى ) .(Davidsson et al,2002ويف هذا
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ال�صدد �أفادت درا�سة )ّ � (Achtenhagen et al, 2010أن معدل منو املبيعات هو امل�ؤ�رش
الأف�ضل لقيا�س منو ال�رشكات.
يف حني �أظهرت درا�سة )ّ � (Oliveira & Fortunato, 2008أن م�ؤ�رش منو العمالة هو
الأف�ضل لقيا�س منو ال�رشكات ،نظراً لت�أثر معدل منو املبيعات ب�أ�سعار ال�رصف و الت�ضخم.
و لكن مع �إحالل ر�أ�س املال للعمالة ،اعتمدت عدة درا�سات على م�ؤ�رش منو جمموع
الأ�صول لقيا�س منو ال�رشكات� ،أهمها(Becchetti & Trovato, 2002; Honjo & Harada, :
) 2006

و باملقابل� ،أو�ضحت درا�سة التمان )ّ � (Altmanأن �أكرث امل�ؤ�رشات م�ساهمة يف متييز
ال�رشكات الفا�شلة عن غري الفا�شلة هو معدل العائد على حقوق امللكية ،وهذا �أمر منطقي،
ذلك � ّأن �أهم هدف ت�سعى ال�رشكات لتحقيقه هو تعظيم الربحية ،ال�سيما يف القطاع اخلا�ص
(الديحانب� ،1995 ،ص . )225
مت ا�ستخدام معدل العائد على حقوق امللكية كمعدل للنمو املحتمل �أو الداخلي،
وقد ّ
يف عدد من الدرا�سات �أهمها( :املنا�صري2011 ،؛  Montebello ,1981؛. )Xavier, 1998
و لأغرا�ض هذه الدرا�سة ،اُختري معدل العائد على حقوق امللكية (Return on Equity :
مت احت�سابه كالآتي:
) ROEلقيا�س منو ال�رشكات ) . (GROWTHو الذي ّ

Ú

Úاملتغريات امل�ستقلة:

ا لأداء املايل :يمُ ّثل ا لأداء املايل املفهوم ال�ضيق لأداء ال�رشكات ،حيث يركز
على ا�ستخدام امل�ؤ�رشات املالية لقيا�س مدى �إجناز ا لأهداف املرجوة (اخلطيب،
� ،2010ص . )45

و يف الدرا�سة احلالية ،قي�س الأداء املايل من خالل الن�سب الآتية:
 ن�سب الربحية ) :(Profitability Ratiosرغم �رضورة الربحية لبقاء ال�رشكات
وا�ستمرارها� ،إ ّال � ّأن العالقة بني الربحية و النمو مل حتظ بالقدر الكايف من االهتمام يف
الدرا�سات التطبيقية ) . (Coad & Holzl,2010كما اختلفت الآراء حول هذه العالقة ،حيث
�أ�شارت درا�سة )� (Jang & Park,2011أن ال�رشكات املحققة للربحية متتلك القدرة �أكرث من
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غريها على الت ّزود بالو�سائل املالية للتو�سع ،وهذا ما يتوافق مع درا�س ة �(Hermelo & Vas

) solo,2007التي هدفت �إىل الك�شف عن حمددات منو ال�رشكات الأرجنتينية ،بالتطبيق على
تو�صل الباحثان �إىل
عينة مكونة من (� )34رشكة خالل الفرتة ( ، )1996 - 1994وقد ّ
وجود عالقة طردية بني ن�سب الربحية و منو ال�رشكات.
وعلى النقي�ض من ذلك� ،أثبتت درا�سة ) (Reid,1995وجود عالقة عك�سية بني ن�سب
الربحية و منو ال�رشكات ،وهذا ما يتوافق مع ما قدمته النظرية التقليدية احلديثة من
تف�سريات؛ حيث تفرت�ض )ّ � (Penrose ,1959أن معدل الربحية يتناق�ص مع ارتفاع م�ستوى
النمو.
بينما ع ّد )� (Greiner ,1972أن �أثر الربحية على منو ال�رشكات يمٌ كن �أن يكون �إيجابي ًا
�أو �سلبياً ،مف�رساً ذلك باحتمال تعر�ض ال�رشكات خالل دورة حياتها لعدة �أزمات تختلف
�أ�سبابها وظروف حدوثها.
ويف هذه الدرا�سة ،متثلت ن�سب الربحية من خالل معدل العائد على املبيعات
يبني قدرة ال�رشكة على حتقيق الأرباح نتيجة
) ، (Return On Sales : ROSو الذي ّ
املبيعات؛ و قد ا ٌع ُتمد هذا امل�ؤ�رش يف عدة درا�سات �أهمها(Vijayakumar and Devi, :
وقي�س على النحو الآتي:
). 2011
َ

 ن�سب ال�سيولة )ٌ : (Liquidity Ratiosتعبرّ ال�سيولة عن قدرة ال�رشكة على مواجهة
التزاماتها ق�صرية الأجل ،حيث � ّإن زيادة ن�سب ال�سيولة له �أثر �إيجابي على منو ال�رشكات،
و هذا ما �أثبتته درا�سة ) ، (Mateev & Anastasov , 2010مف�رسين ذلك ب� ّأن ال�سيولة
املرتفعة ،ت�سمح لل�رشكة مبواجهة م�ستوى �أقل من القيود املالية بف�ضل فائ�ض النقدية الذي
يمٌ ّول فر�ص النمو ب�أقل التكاليف.
ومن جانب �آخر ،ف�إن ارتفاع م�ستوى ال�سيولة قد ي�ؤدي �إىل تخفي�ض الأرباح نتيجة
عدم توظيفها يف ا�ستثمارات ذات عوائد مرتفعة.
تتميز بانخفا�ض ال�سيولة تواجه �صعوبات يف التموين،
يف حني �أن ال�رشكات التي ّ
ذلك � ّأن دورة النقدية ترتبط بكفاية ر�أ�س املال العامل ).(Beekman & Robinson,2004
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وهذه الدرا�سة اعتمدت على ن�سبة التداول ) (Current Ratio: CRعلى غرار درا�سة
(املنا�صري ، )2011 Mateev & Anastasov,2010 ; ،و حتت�سب على النحو الآتي:

 ن�سب املديونية ) : (Debt Ratiosتقي�س هذه الن�سب املدى الذي ذهبت �إليه ال�رشكة
يف االعتماد على �أموال الغري يف متويل احتياجاتها (عقل� ،2010 ،ص. )331
مكونة من (� )42رشكة
و يف هذا ال�صدد؛ �أجرى ) (Zhao et al,2012درا�سة على عينة ّ
تو�صل من خاللها
مدرجة يف �سوق ال�رصف “�رسيالنكا” للفرتة (ّ ، )2009 - 2000
�إىل وجود عالقة طردية بني ن�سبة الرافعة املالية ) (Financial leverage: LEVو منو
ال�رشكات؛ و باملقابل� ،أثبتت درا�سة ) (Dhanapal & Ganesan,2010وجود عالقة عك�سية
بني ن�سبة الرافعة املالية و منو ال�رشكات.
وقد �أ�شارت درا�سة )� (Huyghebaert, & Van de Gucht, 2007إىل �ضعف العالقة
بني ن�سبة الرافعة املالية و منو ال�رشكات حديثة الن�ش�أةُ ،مربراً ذلك ب�صعوبة حت�صلها على
التمويل اخلارجي ،و بالتايل ف�إن حظوظها يف حتقيق النمو تبقى حمدودة.
مت االعتماد على ن�سبة الدين �إىل حقوق امللكية (�أو الرافعة املالية)
و يف الدرا�سة احلالية ّ
 ،و قد ا�ستخدمت يف عدد من الدرا�سات ال�سابقة مثل. (Mateev & Anastasov,2010) :

 ن�سب الن�شاط ) : (Activity ratiosتقي�س هذه الن�سب كفاءة �إدارة ال�رشكة يف توزيع
مواردها املالية توزيعا «منا�سباً» على خمتلف �أنواع الأ�صول لتحقيق �أكرب حجم من
املبيعات (عقل� ،2010 ،ص. )327
و�أثبتت درا�سة )ّ � (Xavier, 1998أن ن�سب الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران جمموع
الأ�صول ) (Total Assets Turnover : TATت�ؤثر �إيجاب ًا على منو ال�رشكات ،مف�رساً ذلك
ب� ّأن زيادة معدالت الدوران لهذه الن�سب يزيد من الأموال املتاحة لل�رشكة و بالتايل زيادة
اال�ستثمارات و الفر�ص اال�ستثمارية.
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منوذج ال ّدراسة:
ُيو�ضح النموذج �شكل البحث االفرتا�ضي الذي يعك�س عنوان الدرا�سة املحددة ،و منه
ٌيظهر ال�شكل �أثر الأداء املايل الذي ي�أخذ �صيغة املتغريات امل�ستقلة على منو ال�رشكات الذي
يمُ ّثل املتغري التابع.
الشكل ()1
نموذج الدراسة النظرية

المصدر :من إعداد الباحثين

ويمُ كن �صياغة منوذج الدرا�سة على �شكل املعادلة التالية:

حيث :α :الثابت؛  :eiاخلط�أ الع�شوائي،
امل�ستقلة.

β1i...... β4i

معامالت االنحدار للمتغريات

جمتمع الدراسة وعينّتها:
مثلت ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة كبرية احلجم جمتمع ًا لهذه الدرا�سة بواقع ()74
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مت التح�صل على بياناتها املتعلقة (اال�سم التجاري ،قطاع الن�شاط وال�شكل القانوين)
�رشكةّ ،
من خالل الديوان الوطني للإح�صائيات )ّ � ، (ONSأما عينة الدرا�سة ف�شملت ال�رشكات التي
�أودعت قوائمها املالية (امليزانية املالية ،قائمة الدخل) للفرتة ( )2012 - 2009باملركز
مت مراعاة
الوطني لل�سجل التجاري ) ، (CNRCوبغر�ض �ضمان جتان�س عينة الدرا�سة ّ

ال�رشوط الآتية:

 �أن تتوفر املعلومات الكافية عن �رشكات العينة الحت�ساب املتغريات املحددة
خالل فرتة الدرا�سة؛
 �أن تتميز ال�رشكات املمثلة للعينة مب�ؤ�رشات منو �إيجابية؛
 �أ ّال تكون ال�رشكات املختارة يف العينة ذات طابع مايل (بنوك �أو �رشكات ت�أمني) .
و مبراعاة هذه الأ�س�س بلغ حجم العينة النهائي (� )46رشكة موزعة بني �ستة ( )6فروع
�صناعية ،متثل  %62من �رشكات جمتمع الدرا�سة ،مبجموع م�شاهدات ( )184م�شاهدة.
الجدول ()1
توزيع شركات عينة الدراسة حسب فروع النشاط االقتصادي

ا�سم القطاع

عدد �رشكات القطاع

العينة البحثية ن�سبة العينة �إىل �إجمايل �رشكات القطاع

فرع ال�صناعات الغذائية

28

19

% 68

فرع مواد البناء

14

09

% 64

فرع ال�صناعة احلديدية ،االلكرتونية

14

10

% 71

فرع الكيمياء و البال�ستيك

10

05

% 50

فرع اخل�شب و الورق

05

02

% 40

فرع املناجم و املحاجر

03

01

% 33

المصدر :من إعداد الباحثين –تصنيف فروع النشاط وفق الديوان الوطني لإلحصائيات (– )ONS

أدوات الدراسة:
مبا �أن عينة الدرا�سة تتمثل يف جمموعة من ال�رشكات (� 46رشكة)  ،و هي بيانات ذات
طبيعة مقطعية ) (Cross section dataعرب جمموعة من ال�سنوات ( ، )2012 - 2009وتعد
كذلك بيانات �سال�سل زمنية ) (Time Series Dataمبجموع م�شاهدات ( )184م�شاهدة،
ف�إن منوذج االنحدار املالئم لقيا�س �أثر املتغريات امل�ستقلة على املتغري التابع هو منوذج
االنحدار امل�شرتك ) (Pooled Data Regressionبطريقة املربعات ال�صغرى ) ، (OLSمن
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خالل الربنامج الإح�صائي ) (E- Viewsالن�سخة الرابعة؛ كونه يمٌ ثل �أحد الربامج املتقدمة
يف التحليل القيا�سي كما ي�سمح مبعاجلة امل�شكالت الإح�صائية الناجتة عن تقدير مناذج
االنحدار ).(William ,2003
حتليل البيانات و اختبار الفرضيات:
بداية ال ب ّد من التحقق من �صالحية البيانات للتحليل الإح�صائي ،و الذي يقت�ضي
�سل�سلة من االختبارات يف هذا ال�صدد؛ بعدها يمُ كن االنتقال ملرحلة حتليل البيانات،
واختبار فر�ضيات الدرا�سة.
اختبار صحة البيانات للتحليل اإلحصائي:
يتطلب تطبيق « النموذج اخلطي العام» )(General Linear Model: GLMجملة من
ال�رشوط ،تعك�س �صحة البيانات للتحليل الإح�صائي (عالّم� ،2012 ،ص  ، )278و التي

تتمحور يف:

مت االعتماد على اختبار
Ú Úاختبار التوزيع الطبيعي :لغر�ض اختبار التوزيع الطبيعي ّ
) (Jarque- Bera : J- B؛ و قاعدة القرار �أ ّنه �إذا كانت االحتمالية الإح�صائية )� (J- Bأكرب
من ( ، )05 .0يتم قبول الفر�ضية العدمية H0؛ �أي � ّأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
(ال�رسطاوي� ،2013 ،ص. )833
الجدول ()2
اختبار التوزيع الطبيعي

املتغريات

Growth

ROS

CR

LEV

TAT

J- B

396.1564

4970.480

170.9963

17102.22

13964.06

Prob

0.00000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Skewness

2.164273

3.683406

1.707317

5.946359

5.273321

Kurtosis

8.739013

27.37321

6.262536

48.70873

44.35418

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ُي�شري اجلدول (� )2إىل � ّأن قيمة �إح�صائية ) (J- Bمرتفعة ،و م�ستوى الداللة
جلميع متغريات الدرا�سة �أقل من ( )0.05؛ وبالتايل ف� ّإن جميع متغريات الدرا�سة ال تتبع
التوزيع الطبيعي ،و ُيع ّزز هذه النتيجةّ � ،أن االلتواء ) (Skewnessال يقرتب من ال�صفر،
لكن ذلك لن ُي�ؤثر على �صحة منوذج الدرا�سة
و التفرطح ) (Kurtosisال يقرتب من ( )3؛ ّ
)(Prob
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باعتبار �أن ّحجم العينة يفوق الثالثني ). (n>30
Ú Úدرا�سة ا�ستقرار ال�سال�سل الزمنية� :إن �إدراج ال�سال�سل الزمنية يف منوذج االنحدار،
قد ي�ؤدي �إىل نتائج م�ضللة ين�ش�أ عنها االنحدار الزائف ) ،(Spurious Regressionوبذلك
يجب اختبار ا�ستقرار ال�سال�سل الزمنية لكل متغرية من املتغريات منوذج الدرا�سة؛ من خالل
مت ا�ستخدام اختبار (Augmented
اختبار جذر الوحدة ) ،(Unit Root Testومن �أجل ذلك ّ
).Dickey Fuller: ADF
الجدول ()3
نتائج اختبار ADF

متغريات الدرا�سة

GROWTH

ROS

CR

LEV

TAT

القيم املح�سوبة ()T- Statistic

4.7539 -

4.9562 -

2.8230 -

4.0315 -

6.0527 -

* القيم الحرجة ( )Critical valueعند مستويي معنوية  %1هي 2.5769 -وعند مستوى معنوية
 %5هي1.9415 -
المصدر :من إعداد الباحثين؛ باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي E- Views

ُيالحظ من اجلدول رقم (� )03أن القيم املح�سوبة �أقل من القيم احلرجة عند م�ستويي
املعنوية  %1و %5؛ مما يعني رف�ض الفر�ضية العدمية  H0القائلة �أن هناك جذر وحدة
(ال�سل�سلة غري م�ستقرة)  ،و قبول الفر�ضية البديلة � ،H1أي �إثبات �أن ال�سل�سلة الزمنية للدرا�سة
م�ستقرة ،و بالتايل �إمكانية �إخ�ضاعها لالختبارات القيا�سية.
Ú Úاختبار التداخل اخلطي ) : (Multicollinearity Testللت�أكد من عدم وجود م�شكلة
االرتباط املتعدد؛ يتم احت�ساب
التباين امل�سموح ) ، (Toleranceومعامل ت�ضخم التباين
ّ
) (Variance Inflation Factor: VIFلكل متغري من املتغريات امل�ستقلة.وذلك وفق ال�صيغة
الآتية:

حيث � ّإن احل�صول على قيمة )� (VIFأعلى من ( )5ت�شري �إىل م�شكلة التعدد اخلطي للمتغري
امل�ستقل املعني ،و بالتايل عدم الثقة يف املعامالت املق ّدرة (عالّم� ،2012 ،ص. )272
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الجدول ()4
اختبار التداخل الخطي Multicollinearity Test

املتغريات امل�ستقلة

معامل التحديد

()R2

معامل

معامل

Tolerance

VIF

ROS

0.0368

0.9632

1.0382

CR

0.0559

0.9441

1.0592

LEV

0.0367

0.9633

1.0381

TAT

0.0389

0.9611

1.0405

المصدر :من إعداد الباحثين ،باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي  E- Viewsبالنسبة لـ R2

ٌيالحظ من اجلدول (ّ � )4أن قيم معامل ت�ضخم التباين ) (VIFجلميع املتغريات مل
تتجاوز الـ ( ، )5و� ّأن قيم اختبار التباين امل�سموح )� (Toleranceأكرب من ( ، )0.05مما
يعني �أن منوذج الدرا�سة يخلو من م�شكلة التداخل اخلطي.
الإح�صائيات الو�صفية ملتغريات الدرا�سة :يبينّ اجلدول ( )5قيم الإح�صائيات
الو�صفية للمتغريات ،ب�شكل جممع ) (Pooledلكل �رشكات عينة الدرا�سة خالل الفرتة
(. )2012 - 2009
الجدول ()5
الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة
Growth

ROS

CR

LEV

TAT

Mean

0.184024

0.094074

1.439458

1.600607

2.752230

Median

0.128350

0.058400

1.152750

1.212300

1.290450

Maximum

1.120700

0.979400

4.949900

14.44620

26.06693

Minimum

0.002000

0.001300

0.136600

0.408500

0.000000

.Std.Dev

0.180034

0.107042

0.906612

1.367516

4.303141

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ٌي�شري اجلدول ال�سابق �إىل � ّأن قيمة متو�سط معدل النمو ) (Growthلل�رشكات بلغت
( )0.184بانحراف معياري ( ، )0.18مما يعني � ّأن ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية
قد حققت منواً مقبو ًال خالل فرتة الدرا�سة ،ولكن ٌيعاين هذا النمو من التذبذب و الذي يظهر من
ويعزى
خالل �إح�صائيات �أعلى قيمة ،و�أدنى قيمة والتي تراوحت بني ( 0.002و ٌ ، )1.12
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ذلك �إىل عدم اتباع هذه ال�رشكات لإ�سرتاتيجية منو وا�ضحة و مدرو�سة؛ كما بلغ متو�سط
معدل العائد على املبيعات ) (ROSقيمة (� )0.09أي بن�سبة  ،% 9و تراوحت قيم العائد بني
( ، )0.979 - 0.001وهي قيم ُتبينّ تذبذب �أرباح معظم ال�رشكات املدرو�سة وانخفا�ضها
عن امل�ستوى املرغوب؛ � ّأما عن متو�سط ن�سبة التداول ) (CRفقد بلغت ما مقداره ()1.43
بانحراف معياري ( ، )0.90مبدى يرتاوح بني ( ، )4.94 - 0.13وهذا التباين يعك�س
اجتاه بع�ض ال�رشكات لزيادة �أ�صولها املتداولة ،ولكن دون متويلها عن طريق اخل�صوم
املتداولة ،وهي �سيا�سة متحفظة يف م�ضمونها.يف حني تراوح اعتماد �رشكات عينة الدرا�سة
على املديونية ) (LEVبني ( )14.46 - 0.40و مبتو�سط قيمته ( ، )1.36و الذي يعك�س
التباين يف اعتماد هذه ال�رشكات على الرفع املايل؛ � ّأما عن ن�سبة دوران جمموع الأ�صول
) (TATفقد تراوحت ما بني ( 0.00و  )26.6و مبتو�سط قدره ( )2.75وانحراف معياري
( ، )4.30وارتفاع هذه القيمة ُيعزى �إىل اختالف كفاءة ال�رشكات يف �إدارة �أ�صولها.
حتليل االرتباط بني متغريات الدراسة:
يعر�ض اجلدول ( )6م�صفوفة ارتباط بري�سون ) (Pearson Correlationبني
مت الت�أ�شري على املعامالت التي ُتعبرّ عن عالقة مهمة
جميع متغريات الدرا�سة ،حيث ّ
ب�إ�شارة جنمة (**) .
الجدول ()6
مصفوفة ارتباط بيرسون ( )Pearsonبين متغيرات الدراسة
GROWTH

CR

ROS

LEV

GROWTH

1.000000

ROS

**0.424527

1.000000

CR

0.095618

0.090361

1.000000

LEV

0.089513

0.035949 -

0.092560

1.000000

TAT

**0.253344

0.099820 -

0.083969 -

0.028602

TAT

1.000000

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ٌ Ú Úت�شري نتائج م�صفوفة االرتباط بالن�سبة للعالقة بني املتغري التابع و املتغريات
امل�ستقلة �إىل ما ي�أتي:


هناك درجة ارتباط متو�سطة القوة و يف االجتاه الطردي بني معدل النمو
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) (GROWTHو معدل العائد على املبيعات ) (ROSحيث بلغت قيمة معامل االرتباط
( )0.424؛


) (CR؛

مل يكن هناك ارتباط مهم �إح�صائي ًا بني معدل النمو ) (GROWTHو ن�سبة التداول

 ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا بني معدل النمو ) (GROWTHو ن�سبة الرافعة املالية
) (LEV؛
 وجود عالقة ارتباط طردية بني معدل النمو ) (GROWTHو ن�سبة دوران جمموع
الأ�صول ). (TAT
ّ �Ú Úأما بالن�سبة ملعامالت االرتباط بني املتغريات امل�ستقلة نف�سها ،فهي قيم �صغرية
ال تزيد عن قيمة  )%9( 0.099بغ�ض النظر عن طبيعة �إ�شارة العالقة ،مما يدل على عدم
وجود م�شكلة االرتباط املتعدد بني املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة ،وهذا ما ُيع ّزز النتائج
ال�سابقة (اختبار التداخل اخلطي) .

اختبار فرضيات الدراسة:
◄◄ن�صت الفر�ضية الرئي�سة ( )Ho1على �أنّه:
 :Ho1ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05للأداء املايل
من حيث (ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات
ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
ويمُ كن قيا�س الفر�ضية الرئي�سة انطالق ًا من الفر�ضيات الفرعية املنبثقة عنها ،وذلك
با�ستخدام حتليل االنحدار امل�شرتك ) (Pooled Data Regressionللعينة التجميعية
) (Pooled Sampleلل�رشكات اجلزائرية للفرتة ( )2012 - 2009؛ بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
اختبار ثبات تباين اخلط�أ الع�شوائي للتخل�ص من م�شكلة عدم ثبات تباين اخلط�أ الع�شوائي
) (Hetroskedasticityوالتي قد تن�ش�أ نتيجة التباين يف خ�صائ�ص ال�رشكات؛ حيث اُعتمد
على اختبار ) (Whiteب�صفته يتالءم مع طبيعة هذه الدرا�سة� ،إذ يتم �إجرا�ؤه ب�شكل روتيني
با�ستخدام الربنامج الإح�صائي  E- Viewsبعد اكت�شافه من الربجميات نف�سها.

نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الأوىل:
Ho11

 :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب
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الربحية معرباً عنها مبعدل العائد على املبيعات ) (ROSعلى منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
الجدول ()7
نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Sample: 2009 2012
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
Prob.

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

6.867200

0.018279

0.125522

C

0.0000

5.421313

0.114709

0.621875

ROS

0.184024

Mean dependent var

0.390004

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.326707

Adjusted R- squared

3.558853

Sum squared resid

0.139836

S.E.of regression

1.868435

Durbin- Watson stat

32.01168

F- statistic

0.000000

)Prob (F- statistic

المصدر :مستخرج من البرنامج اإلحصائي E- Views

ُت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� ، )07إىل � ّأن م�ستوى الداللة = ،0.00و هو �أ�صغر
من القيمة املحددة يف الفر�ضية �أ ي  ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل �(Adjust
) ed R- squaredتبلغ ( ، )0.32مما يعني �أن ن�سب الربحية معرباً عنها مبعدل العائد
على املبيعات )ٌ (ROSتف�سرّ ما ن�سبته  %32من التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات
). (GROWTHكما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار– ككل -ذو داللة �إح�صائية (Prob
) ، F- stat =00بالإ�ضافة �إىل ٌخلو منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط من م�شكلة االرتباط
الذاتي ،حيث � ّإن قيمة ) (Durbin- Watson : DWلنموذج االنحدار امل�ستخدم هي (، )1.86
وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني (( )2.5 - 1.5عالّم� ،2012 ،ص )279مما ُيعزز
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دقة نتائج هذا النموذج؛ و بالتايل نرف�ض الفر�ضية العدمية ونقبل الفر�ضية البديلة الآتية:
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب الربحية معرباً عنها
مبعدل العائد على املبيعات ) (ROSعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
وتتفق هذه النتائج مع ما تو�صل �إليه عدد من الدرا�سات:
(Montebello,1981 ; Xavier,1998 Hermelo & Vassolo,2007; Amouzesh,
)et al ,2011 ; Jang & Park,2011; Kouser, et al,2012 ; Rahim & Saad,2014

�إ ّال � ّأن هذه النتائج اختلفت مع نتائج درا�سة ) (Reid,1995التي �أثبتت وجود عالقة
عك�سية بني ربحية ال�رشكات ومعدل منوها.

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الثانية:
 : Ho12ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب ال�سيولة
معرباً عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
الجدول ()8
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
Prob.

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

5.048959

0.031119

0.157119

C

0.2852

1.071875

0.017438

0.018691

CR

0.184024

Mean dependent var

0.009143

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.003699

Adjusted R- squared

5.877229

Sum squared resid

0.179701

S.E.of regression

1.587575

Durbin- Watson stat

1.679349

F- statistic

0.196652

)Prob (F- statistic
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يبينّ اجلدول (ّ � ، )8أن م�ستوى الداللة = ،0.2852وهو �أعلى من القيمة املحددة يف
الفر�ضية �أي  ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل )(Adjusted R- squaredتبلغ
( ، )0.0036مما يدل على �ضعف قدرة ن�سب ال�سيولة معرباً عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى
تف�سري التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات ). (GROWTHكما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج
االنحدار اخلطي الب�سيط – ب�شكل عام – غري دال �إح�صائيا ) ، (Prob F- stat =0.196و ت�شري
قيمة )� (Durbin- Watson : DWإىل ُخلو منوذج االنحدار من م�شكلة االرتباط الذاتي ،حيث
بلغت ( ، )1.58وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني ( )2.5 - 1.5مما ُيعزز دقة نتائج
هذا النموذج؛ و بالتايل نقبل الفر�ضية العدمية الآتية:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب ال�سيولة معرباً
عنها بن�سبة التداول ) (CRعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
و

وهذه النتائج تتوافق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
درا�سة (املنا�صري ، )2011 ،غري �أن هذه النتائج ال تتفق و درا�سة ;(Gill & Mathur,2011
ّ
) Mateev & Anastasovm,2010التي �أك ّدت على �أهمية العالقة الطردية بني ن�سب
ال�سيولة و منو ال�رشكات.
)(Amouzesh, et al,2011

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الثالثة:
 :Ho13ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب املديونية
معرباً عنها بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
الجدول ()9
نتائج اختبار للفرضية الفرعية الثالثة
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
Prob.

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

6.006243

0.026503

0.159182

C

0.0717

0.958740

0.016188

0.015520

LEV
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Prob.

t- Statistic

Std.Error

 -حزيران

Coefficient

2016

Variable

0.184024

Mean dependent var

0.013898

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.008480

Adjusted R- squared

5.849023

Sum squared resid

0.179269

S.E.of regression

1.540308

Durbin- Watson stat

2.565139

F- statistic

0.110977

)Prob (F- statistic
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�أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول (ّ � ، )09أن م�ستوى الداللة = ،0.0717و هو �أعلى
من القيمة املحددة يف الفر�ضية �أي  ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل (Adjusted
) R- squaredتبلغ ( ، )0.0084مما يدل على �ضعف قدرة ن�سب املديونية معرباً عنها
بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى تف�سري التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات )(GROWTH
.كما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط– ككل – غري دال �إح�صائيا (Prob
) ، F- stat =0.1109و ت�شري قيمة )� (Durbin- Watson : DWإىل ُخلو منوذج االنحدار من
م�شكلة االرتباط الذاتي ،حيث بلغت ( ، )1.54وهي نتيجة مثلى ترتاوح بني ()2.5 - 1.5
مما ُيعزز دقة نتائج هذا النموذج؛ وعليه نقبل الفر�ضية العدمية الآتية:
ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب املديونية معرباً
عنها بن�سبة الرافعة املالية ) (LEVعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
وتتما�شى هذه النتائج مع ما جاءت به درا�سة ) ،(Xavier, 1998و هو ما يخالف
كثرياً من الدرا�سات التي �أكدت على �أهمية االعتماد على الدين لتدعيم منو ال�رشكات
مثل(Mateev & Anastasovm,2010; Gill & Mathur,2011; Zhao et al,2012; :
)Arasteh ,et al,2013

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الفرعية الرابعة:
 :Ho14ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05لن�سب
الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران املوجودات ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
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الجدول ()10
نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
.Prob

t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.0000

8.401383

0.020010

0.168112

C

0.0491

1.990894

0.002994

0.105782

TAT

0.184024

Mean dependent var

0.319363

R- squared

0.179596

S.D.dependent var

0.286173

Adjusted R- squared

2.944103

Sum squared resid

0.137562

S.E.of regression

1.877641

Durbin- Watson stat

4.382666

F- statistic

0.037692

)Prob (F- statistic
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ُت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� ، )10إىل � ّأن م�ستوى الداللة = ،0.0491و هو �أ�صغر
من القيمة املحددة يف الفر�ضية �أي ،0.05كما � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل (Adjusted
) R- squaredتبلغ ( ، )0.28مما يعني �أن ن�سب الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران جمموع
الأ�صول )ٌ (TATتف�سرّ ما ن�سبته  %28من التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات )(GROWTH
.و �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار اخلطي الب�سيط– ككل -ذو داللة �إح�صائية (Prob
) ، F- stat =0.037بالإ�ضافة �إىل ٌخلو منوذج االنحدار من م�شكلة االرتباط الذاتي ،حيث
� ّإن قيمة ) (Durbin- Watson : DWلنموذج االنحدار امل�ستخدم هي ( ، )1.87وهي نتيجة
مثلى باعتبارها ترتاوح بني ( )2.5 - 1.5مما ُيعزز دقة نتائج هذا النموذج؛ و بالتايل
نرف�ض الفر�ضية العدمية ونقبل الفر�ضية البديلة الآتية:
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05لن�سب الن�شاط معرباً عنها
مبعدل دوران جمموع الأ�صول ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية.
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وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة لنتائج الدرا�سات
). Xavier, 1998
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2016

; (Montebello,1981

بناء على ما تق ّدم ،وبعد اختبار الفر�ضيات الفرعية املنبثقة عن الفر�ضية الرئي�سة،
و ً
يمٌ كن رف�ض الفر�ضية العدمية الرئي�سة ،و لتعزيز هذه النتيجة يتم اختبار الفر�ضية
الرئي�سة با�ستخدام حتليل االنحدار اخلطي املتعدد لتحديد �أثر املتغريات امل�ستقلة مع ًا
على املتغري التابع.
الجدول ()11
نتائج تحليل االنحدار المتعدد للفرضية الرئيسية
Dependent Variable: GROWTH
Method: Pooled Least Squares
Number of cross- sections used: 46
Total panel (balanced) observations: 184
White Heteroskedasticity- Consistent Standard Errors & Covariance
t- Statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

.Prob

0.3521

0.932955

0.032581

0.030396

C

0.0000

6.542104

0.111573

0.729921

ROS

0.1642

1.396846

0.013845

0.019339

CR

0.1495

1.671031

0.008846

0.019294

LEV

0.0007

3.444547

0.027768

0.095535

TAT

0.184024

Mean dependent var

0.384761

R- squared

0.180034

S.D.dependent var

0.334208

Adjusted R- squared

3.862797

Sum squared resid

0.146901

S.E.of regression

1.785664

Durbin- Watson stat

15.77632

F- statistic

0.000000

)Prob (F- statistic
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اعتماداً على النتائج الواردة يف اجلدول ( ، )11ميكن كتابة معادلة االنحدار املتعدد
كما ي�أتي:
حيث ٌت�شري نتائج التقدير� ،إىل � ّأن قيمة معامل التحديد املعدل
) squaredتبلغ ( ، )0.33مما يعني �أن م�ؤ�رشات الأداء املايل ٌتف�سرّ ما ن�سبته  %33من
التغريات احلادثة يف منو ال�رشكات ). (GROWTHكما �أظهر اختبار )� (Fأن منوذج االنحدار
املتعدد – ب�شكل عام -ذو داللة �إح�صائية ) (Prob F- stat =00وهو �أ�صغر من القيمة
املحددة يف الفر�ضية �أي  ،0.05بالإ�ضافة �إىل ٌخلو منوذج االنحدار من م�شكلة االرتباط
الذاتي ،حيث � ّإن قيمة ) (Durbin- Watson : DWلنموذج االنحدار امل�ستخدم هي (، )1.78
وهي نتيجة مثلى باعتبارها ترتاوح بني ( ، )2.5 - 1.5مما ُيعزز دقة نتائج هذا النموذج؛
و بالتايل نرف�ض الفر�ضية العدمية ونقبل الفر�ضية البديلة الآتية:
(Adjusted R-

يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05للأداء املايل من حيث
(ن�سب الربحية ،ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات ال�صناعية
اخلا�صة اجلزائرية.
وتتفق هذه النتائج مع درا�سات ) (Bottazzi & Secchi, 2005; Coad, 2007و التي
�أفادت نتائجها � ّأن هناك �أثراً مهم ًا �إح�صائي ًا للأداء املايل على منو ال�رشكات.

النتائج و التوصيات:
خل�صت هذه الدرا�سة �إىل جملة من التو�صيات و النتائج الآتية الذكر:
نتائج الدراسة:
بينت الدرا�سة �أنه يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية للأداء املايل من حيث (ن�سب الربحية،
ّ
ن�سب ال�سيولة ،ن�سب املديونية ،ن�سب الن�شاط) على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة
اجلزائرية؛ على النحو الآتي:
1 .1يوجد �أثر �إيجابي ذو داللة �إح�صائية لن�سب الربحية معرباً عنها مبعدل العائد على
املبيعات ) (ROAعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،و ُيعزى ذلك �إىل � ّأن حتقق
الربح املالئم ي�ؤدي للمحافظة على معدل منو هذه ال�رشكات �أو زيادته.
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2 .2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية لن�سب ال�سيولة معربا عنها بن�سبة التداول
على منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،و ُيعزى ذلك �إىل �إتباع هذه ال�رشكات
�سيا�سة متحفظة.

)(CR

3 .3ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية لن�سب املديونية معرباً عنها بن�سبة الرافعة
ومرد ذلك �ضعف اعتماد هذه ال�رشكات
املالية ) (LEVعلى منو �رشكات عينة الدرا�سةّ ،
على التمويل اخلارجي.
4 .4يوجد �أثر �إيجابي ذو داللة �إح�صائية لن�سب الن�شاط معرباً عنها مبعدل دوران
جمموع الأ�صول ) (TATعلى منو ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية ،حيث �إن الزيادة
بن�سب الن�شاط ت�ؤدي �إىل ارتفاع الإنفاق اال�ستثماري بت�شغيل الهيكل الإنتاجي يف انتظار
زيادة املبيعات؛ مما ينعك�س �إيجاب ًا على منو ال�رشكات.
التوصيات:

مت التو�صل �إليها� ،أو�صى الباحثان مبا ي�أتي:
يف �ضوء النتائج التي ّ
�1 .1رضورة االهتمام بالعالقة القوية بني ن�سب الربحية و منو ال�رشكات ،حيث � ّإن
ن�سب الربحية تعك�س احلالة اجليدة لل�رشكة �ضمن قطاع �أعمالها ،و تدل على مدى اتباعها
ل�سيا�سة ا�ستثمارية �سليمة و منا�سبة.
�2 .2رضورة االهتمام بن�سب ال�سيولة التي ت�ساعد ال�رشكات على جتنب خطر الوقوع يف
الع�رس املايل.
�3 .3رضورة اعتماد ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة يف اجلزائر على الرفع املايل (ب�صفة
غري مبالغ فيها) لتمويل احتياجاتها ،و ذلك لال�ستفادة من الوفرات ال�رضيبية للقرو�ض،
وحتقيق هدف النمو.
4 .4من املهم �أن تعمل ال�رشكات ال�صناعية اخلا�صة اجلزائرية على اال�ستغالل الأمثل
لطاقاتها الإنتاجية من خالل االختيار الدقيق للفر�ص اال�ستثمارية املتاحة التي ت�ضمن
حتقيق عوائد مرتفعة.
�5 .5إجراء درا�سات م�ستقبلية على �رشكات خمتلفة الن�شاط �أو على قطاع ال�رشكات
ال�صغرية و املتو�سطة؛ وذلك باختبار ت�أثري متغريات مل تتناولها الدرا�سة ،للتعرف �أكرث على
حمددات منو ال�رشكات.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
.1

1الرفاعي� ،أحمد . )1998( .مناهج البحث العلمي .تطبيقات �إدارية واقت�صادية .دار وائل
للن�رش :الأردن.

.2

2اخلطيب ،حممد حممود . )2010( .الأداء املايل و�أثره على عوائد �أ�سهم ال�رشكات .الطبعة
الأوىل .دار حامد للن�رش :الأردن

.3

3الديحانب ،طالع حممد . )1995( .درا�سة لنموذج التمان للتنب�ؤ بف�شل ال�رشكات
بالتطبيق على �رشكات امل�ساهمة الكويتية .جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقت�صاد
و الإدارة ،ال�سعودية.

.4

4الديوان الوطني للإح�صائيات (� : )2011إح�صائيات حول م�ساهمة القطاع
ال�صناعي اجلزائري.

.5

5ال�رسطاوي ،عبد املطلب� . )2013( .أثر جلان التدقيق يف �رشكات امل�ساهمة العامة
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ملخص:
�إن اجلزائر دولة نامية ت�سعى �إىل حتقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة� ،إال �أنها ت�شهد
�ضعف ًا يف خمتلف قطاعاتها احليوية ،و هذا ب�سبب تعقد التحوالت التي ي�شهدها العامل من
التميز ،و هو ما ي�ؤثر على قدراتها التناف�سية بالرغم من
م�ستجدات حمر�ضة على التناف�س و ّ
بع�ض الإجنازات املحققة يف هذا املجال.
تطرقت الدرا�سة لدعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات اجلزائرية يف خ�ضم امل�ستجدات الراهنة
باللجوء �إىل �إحدى الآليات احلديثة الن�ش�أة واملتمثلة يف نظام الذكاء االقت�صادي الذي
يعد املفتاح الأ�سا�س لتعزيز املوقف التناف�سي للوحدة االقت�صادية عرب تطوير املنتجات
و اخلدمات ،وزيادة فر�ص �إدخال اجلديد منها بال�شكل الذي ي�ؤدي �إىل خف�ض التكاليف
وزيادة الأرباح و معرفة الفر�ص و التهديدات املتواجدة يف الأ�سواق �سواء �أكانت املحلية
التعرف على �أثر تطبيق معايري نظام الذكاء
الإقليمية �أم الدولية .وتتجلى هذه الدرا�سة �إىل ّ
االقت�صادي يف دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سات االقت�صادية باجلزائر وحتقيقها ،وطبقت الدرا�سة
على ع�رشين م�ؤ�س�سة رائدة يف قطاع الت�صدير ،حيث جمعت البيانات ب�صورة �أ�سا�سية عن
طريق ا�ستبانة �أعدت لهذا الغر�ض مع بع�ض املقابالت املحدودة.
تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج �أقرت بوجود عالقة ارتباط قوية ،وعالقة ت�أثريية بني
معايري نظام الذكاء االقت�صادي ،و�أبعاد القدرة التناف�سية ،مما �سمحت للباحثة الو�صول
�إىل ا�ستنتاجات قابلة للتطبيق ،واالنتفاع منها �سمحت لها بتقدمي تو�صيات ترى �أنها ت�سهم
بكفاءة وفاعلية يف حت�سني تناف�سية امل�ؤ�س�سات املبحوثة وتدعيمها ،و كل امل�ؤ�س�سات
املماثلة تنظيميا و تقنيا.
الكلمات املفتاحية :التناف�سية اجلزائرية ،بيئة الأعمال ،الذكاء االقت�صادي ،اليقظة
اال�سرتاتيجية ،التجارة اخلارجية اجلزائرية.
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Algeria Problematic Competitiveness in light of the Challenges of
Competitive Current Business Environment: Inevitability
Competitive Intelligence (An Empirical Study on a Sample
of Entrepreneurial Economic Institutions in Algeria)

Abstract:
Algeria as a developing country seeks to achieve sustainable
economic development, but it is experiencing weakness in various vital
sectors because of the complexity of the transformations taking place
in the world and the developments on competition and excellence. To
support competitiveness of Algerian institutions, it is important to resort
to the mechanisms of modern upbringing and of competitive intelligence,
which is the key to strengthening the competitive position of economic
unity through the development of products and services. This increased
opportunities for the introduction of new forms, which leads to reduce costs
and increase profits and opportunities, both domestic and international.
This study identifies the effect of applying the standard systems to support
economic intelligence and the achievement of competitive economic
institutions in Algeria. In this study I collected data from twenty leading
institutions in export sector through a through a questionnaire prepared
for this purpose, with some interviews. Findings acknowledged the
existence of a high correlation and relationship between competitive
intelligence and dimensions of competitiveness. Thus, the researcher
recommends efficient methods to improve and strengthen competitiveness
of enterprises and institutions.
Keywords : Algerian competitiveness, business environment,
competitive intelligence, vigilance strategic, Algerian foreign trade.
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مقدمة:
يت�صف ع�رصنا الراهن بالتغريات البيئية املت�سارعة والتحديات اجل�سيمة التي تلقي
بظاللها على �أداء امل�ؤ�س�سات و الدول ،وقدرتها على التناف�س من �أجل النمو والتطور يف
ومتميزة ونظم �إدارية
بيئة متغرية ب�شكل م�ستمر ،مما ي�ستدعي تبني ا�سرتاتيجيات خالّقة
ّ
ومالية واقت�صادية كفوءة وفاعلة متكن من تعزيز القدرة التناف�سية يف ظل ظروف بيئية
ودولية غاية يف التعقيد ،م�صحوبة بانت�شار مظاهر الف�ساد الإداري واملايل ،وتطور �أ�ساليبه
وتنوعها يف امل�ؤ�س�سات احلديثة .و كون االقت�صاد اجلزائري �أحد املعني بكل هذه التغريات
و التطورات وكذا الطرف املت�أثر منها ،وجب عليه مواكبة التطور ،و رفع حتديات الع�رص
احلديث .هذا الأخري الذي جتتاحه التناف�سية كحقيقة �أ�سا�سية حتدد جناح امل�ؤ�س�سات والدول
�أو ف�شلها.

مشكلة الدراسة:
�إن م�ستجدات بيئة الأعمال الراهنة دفعت �إىل بروز �أنظمة و لعل �أهمها الذكاء
االقت�صادي الذي يعد من �أكرث التطبيقات الإدارية احلديثة و الرائدة للم�ؤ�س�سات و الدول،
كونه �أحد الو�سائل املحورية التي ال ميكن اال�ستغناء عنه� ،أ�سا�س القوة االقت�صادية و �آلية
لتقوية املوقف التناف�سي و دعم تناف�سية امل�ؤ�س�سة و االقت�صاد ككل .و يف �سياق ذي �صلة

حاولنا ح�رص م�شكلة الدرا�سة بالت�سا�ؤالت الآتية:

♦ ♦ما مدى �إدراك القيادات الإدارية يف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة و العاملة يف
قطاع الت�صدير ملفهوم نظام الذكاء االقت�صادي و�أهميته و�أثره على القدرة التناف�سية؟
♦ ♦كيف ميكن اال�ستفادة من ا�ستخدام عنا�رص نظام الذكاء االقت�صادي يف دعم
تناف�سية امل�ؤ�س�سات و ن�شاطاتها الوظيفية عن طريق حت�سني عملياتها الداخلية املت�صلة
التميز و الإبداع ،ال�رشاكة) ؟
باجلوانب الت�شغيلية (النمو و الإنتاجية ،التكاليف ،اجلودةّ ،
♦ ♦كيف ميكن �أن يكون الذكاء االقت�صادي نظاما حتميا ،وحال لإ�شكالية التناف�سية
اجلزائرية يف ظل بيئة الأعمال الراهنة؟
♦ ♦كيف ميكن جت�سيد العالقة بني الذكاء االقت�صادي والقدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات
املبحوثة؟
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أهمية الدراسة و أهدافها:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها من خالل:
 تناولها ملو�ضوع الذكاء االقت�صادي بو�صفه نهجا �إداريا حديثا ت�سعى كل م�ؤ�س�سة
�صناعية ،جتارية �أو خدماتية تبنيه باعتباره الطريق الأف�ضل الذي يتما�شى مع التطورات
الهائلة يف م�سار كل النواحي احلياتية ،ويف املجتمعات املعا�رصة.
 �صلتها مبو�ضوع التناف�سية التي تندرج �ضمن املفاهيم الدولية ،التي �أخذت و ال
تزال ت�أخذ ق�سما كبريا من االهتمام من قبل الدول ،الهيئات واملعاهد الدولية ،وما زاد من
�أهمية الدرا�سة هو تناولها لتناف�سية اجلزائر و حماولة حتليل و�ضعها التناف�سي يف ظل
امل�ستجدات املعا�رصة ال�رش�سة .كما توخت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 ت�شخي�ص الو�ضعية التناف�سية لدولة اجلزائر و�إبراز الفوائد التي جتنيها م�ؤ�س�ساتها
من تطبيق نظام الذكاء االقت�صادي كمدخل لتدعيم تناف�سيتها ،وحماولة ربط ذلك بالآثار
املرتبطة على مو�ضوع التناف�سية ،و كذا الوقوف على �رضورة اهتمام امل�ؤ�س�سات و الدول
ككل بالنظام ذاته و �إدماجه �ضمن ا�سرتاتيجياته التنموية يف ظل بيئة الأعمال املعا�رصة.
 التو�صل �إىل نتائج حمدودة حول �أثر تطبيق معايري نظام الذكاء االقت�صادي على
التعرف على متطلبات تطبيق تلك النتائج من قبل امل�ؤ�س�سات
تناف�سية امل�ؤ�س�سة ،و حماولة ّ
مو�ضع الدرا�سة بق�صد تعزيز قدراتها ،وحتقيق �أهدافها يف الريادة ،والإبداع و ت�أطري ذلك
نظريا.
 تقدمي التو�صيات املنا�سبة يف جمال الدرا�سة لال�ستفادة منها ق�صد حت�سني العمل
و الإنتاجية.

الدراسات السابقة:
مازالت الدرا�سات املن�شورة يف مو�ضوع هذه الدرا�سة حمدودة وبخا�صة العربية منها.
و يف حدود بحثنا و من خالل امل�سح املكتبي مل جند درا�سات تناولت الذكاء االقت�صادي
و التناف�سية ،فمعظم الدرا�سات املوجودة حول الذكاء االقت�صادي تركز على النواحي
املفاهيمية و املنهجية باعتباره مازال رهينة الدول املتقدمة دون املتخلفة منها ،و عليه
نذكر الدرا�سات الآتية:
درا�سة ()Saida, HABHAB, 2007

بعنوان «الذكاء االقت�صادي و �أداء امل�ؤ�س�سات:
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درا�سة حالة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة العاملة يف جمال التكنولوجيا العالية»
تطرقت الدرا�سة �إىل تبيان العالقة ما بني الذكاء االقت�صادي و �أداء امل�ؤ�س�سات العاملة
يف جمال التكنولوجيا العالية ،و اتبعت الباحثة منهجية درا�سة مقارنة حيث �إنها
رك ّزت على �أربع م�ؤ�س�سات �صغرية و متو�سطة الأكرث �أداء بتون�س و العاملة يف جمال
التعرف على
التكنولوجيا احلديثة .من خالل الدرا�سة امليدانية هدفت الباحثة �إىل
ّ
�أثر الذكاء االقت�صادي على �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة عن طريق ت�شخي�ص
خ�صائ�ص امل�ؤ�س�سات مو�ضع الدرا�سة و كذا �أبعاد نظام الذكاء االقت�صادي و املتمثلة
يف ثقافة االبتكار لدى م�سريي امل�ؤ�س�سات ،تقا�سم املعلومات و االت�صال الداخلي و
�أخريا �أهمية �شبكات املعلومات .هذه الأبعاد ا�ستخدمت للتحقق من العالقة ما بني
متغريات الدرا�سة وتو�صلت �إىل وجود عالقة ارتباط ما بينها .مما �سمح للباحثة �أن
تتو�صل �إىل ا�ستنتاجات قابلة للتطبيق واالنتفاع منها.
درا�سة (بخو�ش �أحمد )2007 ،بعنوان «دور اليقظة يف طرح املنتوجات اجلديدة يف
زيادة القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سة» ،هدفت الدرا�سة �إىل �إظهار العالقة بني زيادة القدرة
التناف�سية من جهة و اليقظة و طرح املنتوجات من جهة �أخرى ،متت الدرا�سة امليدانية
مب�ؤ�س�سة فرن�سية متخ�ص�صة يف الأدوات و التجهيزات الريا�ضية ،ا�ستخل�ص الباحث من
خالل �إ�سقاط خمتلف مظاهر التناف�سية (منوذج  Porterللقوى اخلم�س) و اليقظة ب�أنواعها و
كذا تطوير املنتوجات اجلديدة و اخلدمات .تبينّ الدور الكبري لليقظة وبخا�صة يقظة املنتوج
يف دعم القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سة قيد الدرا�سة ،وجتلت هذه النتائج من خالل زيادة رقم
�أعمالها من �سنة لأخرى وتو�سعها عرب العامل عن طريق فتح حمالت ومركبات ريا�ضية
وهو ما يوحي بالعالقة الطردية بني ارتفاع م�ستوى اليقظة وم�ستوى القدرة التناف�سية
للم�ؤ�س�سة ،وهذا خا�صة يف خ�ضم انفتاح الأ�سواق �أمام املناف�سة الدولية.
درا�سة (غالب نعيمة ،زغيب مليكة )2012 ،بعنوان «واقع اليقظة الإ�سرتاتيجية
و الذكاء االقت�صادي يف منظمات الأعمال اجلزائرية درا�سة ميدانية» ،هدفت الدرا�سة �إىل
التعرف على الذكاء االقت�صادي و خمتلف �أنواع اليقظة املطبقة من قبل بع�ض املنظمات
ّ
اجلزائرية ،ومدى م�ساهمتها يف حت�سني الو�ضعية التناف�سية ،و بغر�ض الوقوف على واقع
الذكاء االقت�صادي يف منظمات اجلزائر اختار الباحث خم�س م�ؤ�س�سات متواجدة على
م�ستواها خاليا اليقظة و �سمحت نتائج الدرا�سة ب�إظهار قلة فعالية �أغلب مكونات نظام
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الذكاء االقت�صادي وبخا�صة فيما يتعلق مبراحل جمع املعلومة وتخزينها ،و �أن امل�ؤ�س�سات
املدرو�سة تهتم باليقظة و الذكاء االقت�صادي و لكن ال تتحكم يف مراحلها و ال متتلك الو�سائل
املادية و الب�رشية الالزمة لتطبيقه.
درا�سة ( )Serge, AMABILE and others, 2013بعنوان «ممار�سات الذكاء
االقت�صادي يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة امل�صدرة» ،هدفت الدرا�سة �إىل ت�شخي�ص
العالقة ما بني النفوذ �إىل الأ�سواق الدولية و ت�أثري م�سريي امل�ؤ�س�سات لهيكلة ممار�سات
الذكاء االقت�صادي داخلها .طبقت الدرا�سة على عينة من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة
بكندا ،و بينت النتائج ب�أن اقتحام الأ�سواق الدولية يتطلب من م�سريي امل�ؤ�س�سات مو�ضع
الدرا�سة اللجوء �إىل ممار�سات الذكاء االقت�صادي كونه منهج ًا منظّ م ًا خلدمة الإدارة
الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ،حيث �إنه يعمل على حت�سني قدرتها التناف�سية من خالل جمع،
معاجلة املعلومات و ن�رش املعارف املفيدة للتحكم يف بيئتها االقت�صادية و التناف�سية.
تطور من
و خل�صت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى امل�شاركة الدولية للم�ؤ�س�سات املدرو�سة ت�ؤثر و ّ
عمم باحثو الدرا�سة نتائجها على جميع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
ح�سا�سية م�سريي امل�ؤ�س�سات .و ّ
و املتو�سطة امل�صدرة �سواء �أكان يف ال�سياق الأوروبي �أم الإفريقي.

حدود الدراسة:
حتددت الدرا�سة باملحددات الآتية:
Ú Úاحلد الزمني :تن�صب الدرا�سة على حتليل تناف�سية اجلزائر خالل الفرتة (2008
  ، )2013و ذلك باالعتماد على م�ؤ�رشات املنتدى االقت�صادي العاملي دون غريها منامل�ؤ�رشات ال�صادرة عن جهات �أخرى.
Ú Úاحلد املكاين :طبقت الدرا�سة على امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة و العاملة بقطاع
الت�صدير.
Ú Úاحلد الب�رشي :ا�ستهدفت الدرا�سة �رشيحة املديرين ور�ؤ�ساء الدوائر و الأق�سام
العاملني يف امل�ؤ�س�سات املبحوثة.

متغريات الدراسة:
ميكن متثيل متغريات الدرا�سة يف النموذج الآتي:
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متغريات الدرا�سة
املتغري امل�ستقل
الذكاء االقت�صادي

املتغري التابع
القدرة التناف�سية

اليقظة الإ�سرتاتيجية

النمو والإنتاجية

حماية الإرث املعريف

قيادة التكاليف

�أن�شطة ال�ضغط والت�أثري

التميز على املناف�س
اجلودة
التحالفات الإ�سرتاتيجية

من إعداد :الباحثة

فرضيات الدراسة:
طورت
اعتماداً على �أدبيات الدرا�سة حول املو�ضوع و من خالل متغريات الدرا�سةّ ،
الباحثة الفر�ضيات الآتية التي �سيتم فح�صها و اختبارها يف اجلانب التطبيقي للدرا�سة و
املتمثلة يف:
 الفر�ضية الأوىل :تطبق امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير جميع
معايري نظام الذكاء االقت�صادي.
حت�سن امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير
 الفر�ضية الثانية :ال
ّ
تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا التناف�سية و املتمثلة يف (حت�سني الإنتاجية ،قيادة
التميز و الإبداع ،ال�رشاكة) .
التكاليف ،ترقية اجلودةّ ،
 الفر�ضية الثالثة :ال توجد عالقة معنوية ذات داللة �إح�صائية بني معايري نظام
الذكاء االقت�صادي ،و�أبعاد القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير.
 الفر�ضية الرابعة :ت�ؤثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي ت�أثريا ذا داللة �إح�صائية
على �أبعاد تناف�سية امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير.
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أسلوب الدراسة:
بناء على طبيعة الدرا�سة و الأهداف التي ت�سعى �إىل حتقيقها فقد ا�ستخدمت الباحثة
ً
منهجا خمتلطا يقوم على:
♦ ♦املنهج الو�صفي التحليلي :الذي يعتمد على درا�سة الظاهرة كما توجد يف الواقع
كميا ،لأننا ب�صدد جمع و تلخي�ص
و يهتم بو�صفها و�صفا دقيقا و يعرب عنها تعبريا كيفيا و ّ
بيانات و حقائق مرتبطة بالو�ضعية التناف�سية يف اجلزائر ،لكننا مل نعتمد على �رسد
املعلومات فقط بل ا�ستعملنا املنهج التحليلي لتحليل جوانب و م�ضمون خمتلف املفاهيم
الواردة يف البحث ،من خالل اال�ستعانة ببع�ض الإح�صائيات املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة
عن طريق التوا�صل بالوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية ) ،(ALGEXوكذا الوكالة
الوطنية لتطوير اال�ستثمار ). (ANDI
♦ ♦املنهج اال�ستقرائي :املتمثل يف الدرا�سة التطبيقية على الواقع العملي يف اجلزائر
من �أجل ا�ستق�صاء مظاهر الظاهرة املدرو�سة و عالقاتها املختلفة ،و ق�صد حتليل متغريات
الدرا�سة و ربطها و تف�سريها مت ا�ستخدام �أ�سلوب قائمة اال�ستق�صاء للو�صول �إىل ا�ستنتاجات
يبنى عليها الت�صور املقرتح و ذلك اعتمادا على �أ�ساليب التحليل الإح�صائي الو�صفي و
اال�ستداليل املتمثل يف برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية .SPSS

اإلطار النظري للدراسة:
أوال  -مالمح و مسات بيئة األعمال املعاصرة:
تت�سم بيئة الأعمال احلالية مبجموعة من املالمح وال�سمات جعلتها تختلف عن �أي
بيئة �أعمال �سادت يف فرتة زمنية م�ضت ،ولعل �أهم ما ميكن قوله عن هذه البيئة اليوم �أنها
ت�شهد تغريات �رسيعة ومتنوعة �شملت كل املجاالت واجلوانب لهذه التغريات وغريها ت�شكل
يف جمموعها حتديا للم�ؤ�س�سات الباحثة عن البقاء والنمو ،وحتتم عليها العمل ب�شكل جاد
وم�ستمر .وفيما ي�أتي حماولة لتلخي�ص �أهم املالمح وال�سمات التي تر�سم �شكل بيئة

الأعمال احلالية:

()1

1 .1ظاهرة العوملة :وهي تلك الظاهرة التي ت�سود العامل حاليا ،وتتميز مبجموعة
من العالقات والعوامل والقوى ،تتحرك ب�سهولة على امل�ستوى الكوين متجاوزة احلدود
اجلغرافية للدول وي�صعب ال�سيطرة عليها ،ت�ساندها التزامات دولية �أو دعم قانوين،
م�ستخدمة لآليات متعددة ،ومنتجة لآثار ونتائج تتعدى نطاق الدولة الوطنية �إىل امل�ستوى
317

إشكالية تنافسية اجلزائر في ضوء حتديات بيئة األعمال الراهنة :حتمية نظام الذكاء
االقتصادي (دراسة تطبيقية على عينة من املؤسسات االقتصادية الريادية في اجلزائر)

د .نسرين مغمولي

العاملي ،لرتبط العامل يف �شكل كيان مت�شابك الأطراف يطلق عليه القرية الكونية( .باليل،
� ،2008ص �ص )98 - 97
2 .2التوجه نحو اقت�صاد املعرفة و تكنولوجيا املعلومات :لقد حتول االقت�صاد العاملي
بعد الثورة ال�صناعية من اقت�صاد ذي كثافة عمالية �إىل اقت�صاد ذي كثافة ر�أ�سمالية ،ثم
جاءت الثورة التكنولوجية لتنقل االقت�صاد �إىل مرحلة اقت�صاد املعرفة ،وبالتايل �أ�صبحت
الغلبة ملن يعرف ،ال ملن ميلك .و�أ�صبحت املعرفة هي املادة اخلام ،وعام ًال من عوامل
الإنتاج ،والناجت نف�سه .وتعتمد كل امل�ؤ�س�سات اليوم بدرجة كبرية على املعرفة يف ا�ستمرارها
وجناحها ،و�أ�صبح من املحتم عليها �أن تتطور وتتح�سن و�إال كان م�صريها الفناء( .طايل،
� ،2005ص �ص )311 - 310
3 .3التغري التقني� :شهد العامل طفرات هائلة يف املجال التقني �أفرزت واقع ًا جديداً يقوم
على االت�صال والتوا�صل املبا�رش من خالل الأقمار ال�صناعية ،والبث الف�ضائي ،و�شبكات
املعلومات .وترتب على ذلك �أن العامل يعي�ش اليوم ع�رص املعلومات واملعرفة .و�أفرز ذلك
تقنيات جديدة يف التعلم و�أ�ساليبه ،ويف بنوك املعلومات ومراكز البحوث ،وترتب عليها
ازدهار التعليم عن بعد ،و�سهولة احل�صول على املعلومات والو�صول �إىل املعرفة دون عناء.
(الر�شودي� ،2007 ،ص )59
4 .4ر�أ�س املال الفكري :يحظى العن�رص الب�رشي اليوم ب�أهمية كربى يف عامل الأعمال،
باعتباره �أهم عامل من عوامل املناف�سة ،وب�سبب هذه الأهمية �أ�صبح ينظر للأفراد على
�أنهم هم الرثوة و�أ�صبح يطلق عليهم م�سمى ر�أ�س املال الفكري ،ويعتمد هذا املفهوم على �أن
الإن�سان هو �أ�سا�س تكوين الأ�صول الفكرية ولي�س امل�ؤ�س�سة ،فبوا�سطة الأفراد وما ميتلكونه
من معرفة مرتاكمة ومهارات ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة حتقيق ميزة تناف�سية ت�ضمن لها النجاح
والتميز يف بيئة الأعمال احلالية.
5 .5الأداء العايل يف امل�ؤ�س�سات :و الذي يتطلب الرتكيز على العمالء ،ورفع م�ستوى
الإنتاجية ،وحت�سني اجلودة ،و�إعطاء قيمة و�أهمية عالية للموارد الب�رشية وزيادة �صالحيات
العاملني ،و�إدراك التنوع يف قوة العمل ،وااللتزام ب�أخالقيات العمل و امل�س�ؤولية االجتماعية.
(طايل� ،2005 ،ص )311
ثانيا  -تنافسية اجلزائر و مؤشرات قياسها:
�أ�صبحت التناف�سية م�صطلحا يكت�سي �أهمية بالغة يف عامل يتميز ب�رسعة التغريات
و تعقدها يف خمتلف املجاالت ،و �أ�صبحت الدول تت�سابق للو�صول �إىل �أعلى م�ستويات
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التناف�سية التي ت�ؤهلها خللق مركز قوي مبني على �أ�س�س ثابتة ،واحتالل مكانة رفيعة على
امل�ستوى العاملي.

1 .1مفهوم تناف�سية الدولة
يع ّد مفهوم التناف�سية من نتاج مدار�س �إدارة الأعمال ،نتج عن هذا املفهوم عدد كبري
من التفا�سري و م�ؤ�رشات القيا�س ،و تزايد االهتمام بتطوير مفهوم التناف�سية ،منذ �أن جذب
الكاتب يف �إدارة الأعمال  Michael Porterاالنتباه لهذا امل�صطلح يف الت�سعينات من القرن
املا�ضي ،بحيث �أنه �أ�شار �إىل �أن تناف�سية الدولة مفهوم متعدد اجلوانب ،فقد ت�ؤخذ على �أنها
ظاهرة كلية داخل االقت�صاد تت�أثر ببع�ض املتغريات مثل �أ�سعار ال�رصف ،و�أ�سعار الفائدة
وعجز املوازنة العامة للدولة� ،أو تعتمد على ملكية املوارد الطبيعية بوفرة ،و هنا �أو�ضح
� PORTERأن املفهوم ال�شامل للتناف�سية الدولية هو �إنتاجيتها ،و �أن رفع م�ستوى املعي�شة
داخلها يتوقف على قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق م�ستوى مرتفع من هذه الإنتاجية عرب الزمن.
(وديع� ،2003 ،ص  )5و على الرغم من عدم اتفاق الباحثني على تعريف حمدد و موحد
للتناف�سية �سواء �أكان ذلك من حيث املفهوم� ،أم من حيث املحددات اخلا�صة بها �إال �أنه

ميكن �إي�ضاح جمموعة من التعاريف من �أهمها:

 «Ú Úقدرة الدولة على �إنتاج �سلع و خدمات تناف�س يف الأ�سواق العاملية ويف الوقت
نف�سه حتقق م�ستويات معي�شة مطردة يف الأجل الطويل»( .م�سعد� ،2008 ،ص )235
 «Ú Úاجلهود و الإجراءات و االبتكارات و ال�ضغوط و كافة الفعاليات الإدارية
و الت�سويقية و الإنتاجية و االبتكارية و التطويرية التي متار�سها امل�ؤ�س�سة من �أجل
احل�صول على �رشيحة �أكرب و رقعة �أكرث ات�ساعا يف الأ�سواق التي تهتم بها»( .ال�سلمي،
� ،2001ص )123
عرف املعهد الدويل للتنمية الإدارية التناف�سية ب�أنها« :جمال من جماالت
Ú Úكما ّ
اقت�صاد املعرفة الذي يحلل الواقع و ال�سيا�سات التي من �شانها �أن ت�سهم يف قدرة البلد على
خلق املناخ الذي ي�سهم يف ا�ستدامة حتقيق القيمة امل�ضافة و ا�ستقرار �أكرب للمواطنني».
)(International Institute for Management Development, 2003, p 702

 «Ú Úالقدرة على ال�صمود �أمام املناف�سني بغر�ض حتقيق الربحية ،النمو ،اال�ستقرار،
التو�سع ،االبتكار و التجديد بالإ�ضافة �إىل اجلاذبية يف ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال»( .النجار،
� ،2000ص . )11
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من خالل التعاريف امل�ستعر�ضة ميكن ا�ستنتاج تعريفا للتناف�سية بحيث �إنها قدرة
الدولة على �إنتاج �سلع وخدمات تلبي احتياجات الأ�سواق العاملية ،وت�ساعد يف ذلك الوقت
على حتقيق ارتفاع يف متو�سط ن�صيب الفرد من الدخل الوطني ،والعمل على احلفاظ عليها
و ا�ستمرارية هذا االرتفاع.

2 .2م�ؤ�رشات قيا�س تناف�سية الدول
تتعدد املناهج التي ميكن من خاللها قيا�س التناف�سية على م�ستوى الدولة حيث تت�سم
هذه املناهج بتقدمي جمموعة من امل�ؤ�رشات الرئي�سة التي تنق�سم �إىل عدة م�ؤ�رشات فرعية و
من �أهمها نذكر )2( :منهج املعهد الدويل لتنمية الإدارة ) ، (IMDمنهج البنك الدويل )(WB
و منهج املنتدى االقت�صادي العاملي ) . (WEFو هذا الأخري مت االعتماد عليه يف درا�ستنا،
حيث �صدر م�ؤخرا تقرير التناف�سية العاملية  2014 - 2013الذي ي�صدره املنتدى
االقت�صادي العاملي ب�شكل �سنوي بدرا�سة تناف�سية اقت�صاديات الدول امل�شاركة ،ومقارنتها
وفقا للم�ؤ�رشات والعوامل املحددة لتناف�سية االقت�صاد وبيئة الأعمال ،و يعتمد التقرير يف
حتليله للتناف�سية على م�ستوى االقت�صاد الكلي بالن�سبة للدول امل�شاركة و البالغ عددها
 148دولة لعام  ،2013على بيانات كمية (هي البيانات املرتبطة بالأداء االقت�صادي و
التقدم التكنولوجي ،حيث يتم احل�صول على هذا النوع من املعلومات عرب قاعدة البيانات
الإح�صائية املحلية و الدولية املن�شورة ،مثل البنك الدويل� ،صندوق النقد الدويل ،احتاد
االت�صاالت العاملي و منظمة ال�صحة العاملية ).و �أخرى نوعية (هي البيانات التي يتم
احل�صول عليها من خالل امل�سح امليداين الذي يعتمد على جتميع معلومات فائقة القيمة
من رجال الأعمال للدول امل�شاركة و يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ملجموعة وا�سعة
من املتغريات تكاد تكون م�صادرها معدومة يف �أغلب الأحوال ،و توفر م�صدرا فريدا مطّ لعا
بناء على �أ�س�س معينة حتدد من قبل
على حمركات النمو لالقت�صاد ،بحيث يتم اختيارهم ً
هيئة املنتدى (Klaus Schwab, 2012, p p 3- 8) . ).كما يرتكز التقرير يف منهجيته على
ت�صنيف الدول امل�شاركة بح�سب و�ضعيتها يف مراحل النمو و التطور االقت�صادي املختلفة
حيث يفرت�ض التقرير �أن املحركات التي ت�ؤدي للتناف�سية تختلف باختالف مراحل النمو،
وهي :مرحلة االقت�صاد املبني على عوامل الإنتاج ،ومرحلة االقت�صاد املبني على الكفاءة،
و مرحلة االقت�صاد املبني على االبتكار ،حيث تتميز كل مرحلة مب�ؤ�رشات خا�صة تقي�س �أداء
الدولة اقت�صاديا .و تندرج امل�ؤ�رشات الرئي�سة �ضمن ثالثة مقاطع ،و ت�أخذ �أوزانا خمتلفة
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ح�سب مرحلة النمو االقت�صادي ،ذلك �أنه كلما تقدم البلد يف مرحلة النمو االقت�صادي كلما
متت معاملته ب�رشوط قا�سية يف ح�ساب التناف�سية الإجمايل ،و ذلك كما يبينه اجلدول رقم
( )01التايل(Klaus Schwab, 2010, p p 9- 10) :
الجدول رقم (: )01
أوزان المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النمو

مرحلة االقت�صاد املعتمد
على عوامل الإنتاج ()%

مرحلة االقت�صاد املعتمد
على الكفاءة ()%

مرحلة االقت�صاد املعتمد
على االبتكار ()%

املتطلبات الأ�سا�سية

60

40

20

معززات الكفاءة

35

50

50

عوامل االبتكار

5

10

30

الوزن

Source : Klaus Schwab, « The Global Competitiveness Report 2010.2011 », World Economic Forum, full data Edition, Geneve, 2010, p p 9- 10

و تندرج البلدان �ضمن املراحل الثالثة للنمو االقت�صادي باال�ستناد �إىل معيارين اثنني
و هما :ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،وح�صة �صادرات ال�سلع الأولية من �إجمايل
ال�صادرات.

3 .3الو�ضعية التناف�سية للجزائر
بد�أت اجلزائر اليوم ت�سلك م�سلك الإ�صالح و التحديث ،و �رشعت يف �إجراء تغيريات
عميقة متا�شيا مع انفتاح ال�سوق و احتدام املناف�سة الدولية� ،سعيا منها نحو حت�سني و�ضعها
التناف�سي ،وحت�سني امل�ستوى املعي�شي ملواطنيها .هذا �إ�ضافة �إىل �صياغة برامج لدعم النمو
االقت�صادي بهدف تعزيز البنى التحتية ،و�إنعا�ش خمتلف القطاعات االقت�صادية .و باعتبار
اجلزائر دولة نامية ت�سعى �إىل حتقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة� ،إال �أنها ت�شهد �ضعفا يف
خمتلف قطاعاتها احليوية ،و هذا ب�سبب تعقد التحوالت التي ي�شهدها العامل ،و هو ما ي�ؤثر
على قدراتها التناف�سية بالرغم من بع�ض الإجنازات املحققة يف هذا املجال .و فيما يلي
�سيتم عر�ض م�ؤ�رشات تناف�سية االقت�صاد اجلزائري خالل الفرتة ( )2013 - 2008و
هذا بنوع من التف�صيل يف اجلدول ( )2مو�ضحا ترتيب اجلزائر ح�سب م�ؤ�رشات املنتدى
االقت�صادي العاملي.
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الجدول ()2
ترتيب الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي خالل الفترة ()2013 - 2008

املجموعات وامل�ؤ�رشات
الرئي�سية

الرتتيب
الرتتيب
الرتتيب
الرتتيب
الرتتيب
الرتتيب
لعام  2008لعام  2009لعام  2010لعام  2011لعام  2012لعام 2013
من �أ�صل
من �أ�صل
من �أ�صل
من �أ�صل
من �أ�صل
من �أ�صل
( )134دولة ( )133دولة ( )139دولة ( )142دولة ( )144دولة ( )148دولة

الرتتيب العام

99

83

86

87

110

100

 )1جمموعة املتطلبات
الأ�سا�سية

61

90

80

75

89

92

 )1م�ؤ�رش امل�ؤ�س�سات

102

87

98

127

141

135

 )2م�ؤ�رش البنية التحتية
 )3م�ؤ�رش ا�ستقرار االقت�صاد
الكلي
 )4م�ؤ�رش ال�صحة والتعليم
الأ�سا�سي

84

104

87

93

100

106

5

95

57

19

23

34

76

66

77

82

93

92

113

93

107

122

136

133

102

90

98

101

108

101

124

97

126

134

143

142

132

65

123

137

144

147

132

90

135

137

142

143

114

89

106

120

133

136

51

106

50

47

49

48

126

121

108

136

144

143

132

109

108

135

144

144

113

126

107

132

141

141

 )2جمموعة حمفزات الكفاءة
 )5م�ؤ�رش التعليم العايل
والتدريب
 )6م�ؤ�رش كفاءة �سوق ال�سلع
 )7م�ؤ�رش كفاءة �سوق العمل
 )8م�ؤ�رش كفاءة الأ�سواق
املالية
 )9م�ؤ�رش اجلاهزية
التكنولوجية
 )10م�ؤ�رش حجم ال�سوق
 )3جمموعة عوامل االبتكار
والتطوير
 )11م�ؤ�رش تطور بيئة
الأعمال
 )12م�ؤ�رش االبتكار

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على تقرير التنافسية العالمية من ( )2013 2008-من الموقع
االلكتروني www. weforum. org/ reports/ global- competitiveness- report :بتاريخ
2013 /09 /25
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يت�ضح من اجلدول (� )2أن اجلزائر �شهدت خالل الفرتة ( )2013 - 2008تذبذبا
يف جمال التناف�سية االقت�صادية و كان ذلك ما بني االرتفاع و االنخفا�ض و يف جماالت
�ضيقة نوعا ما ،حيث ميكن القول ب�أن اجلزائر ت�أتي يف رتب متو�سطة يف م�ؤ�رشات التناف�سية
العاملي ،وهذا ح�سب منهج املنتدى االقت�صادي العاملي ،و نالحظ �أن اجلزائر احتلت املرتبة
 99يف عام  2008و تقدمت بــ  16مراتب لتحتل  83مرتبة من بني  133دولة م�شاركة
يف عام  ،2009و يف ال�سنة املوالية فقدت اجلزائر  3مراتب حمتلة بذلك املرتبة  ،86كما
�أنها فقدت مرتبة �أخرى يف عام  .2011و �أفاد تقرير التناف�سية العاملية لعام 2012
�أن اجلزائر احتلت املرتبة  110عامليا من جمموع  144دولة يف جمال التناف�سية
االقت�صادية ،فاقدة  23مرتبة عما كانت عليه يف العام املا�ضي ،و الذي كانت حتتل
خالله املرتبة  .87كما �أ�شار تقرير التناف�سية العاملية ل�سنة � 2014 - 2013أنه بالرغم
من تقدم اجلزائر بع�رش مراتب عما كانت عليه يف العام املا�ضي و احتلت املرتبة 100
عاملي ًا من جمموع  148دولة.
كما يت�ضح من اجلدول ( )2ب�أن اجلزائر ت�أتي يف رتب متو�سطة خالل الفرتة (2008
  )2013يف م�ؤ�رشاتها التناف�سية عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،والذي يت�ألف علىاثنتي ع�رشة م�ؤ�رشا رئي�سا ،تنطوي حتته ثالثة مقاطع رئي�سة والتي يتم عر�ضها كالآتي:
 مقطع املتطلبات الرئي�سية ذات الوزن  :%60نالحظ �أن اجلزائر �شهدت تراجعا
خالل عامي  2008و  2009لتنتقل من الرتبة � 61إىل الرتبة  ،90و بعدها �شهدت حت�سنا
ملحوظا خالل �سنتي  2010و  2011و �سبب ذلك اخلطوات الإ�صالحية التي قامت بها
�آنذاك وبخا�صة يف ظل الوفرة املالية التي تعي�شها من جراء ارتفاع �أ�سعار البرتول ،و لكن
بعدها ترتاجع اجلزائر خالل ال�سنتني الأخريتني لت�سجل  89رتبة عام  2012و  92رتبة
عام  2013و هذا راجع �إىل تعقيدات حميط الأعمال يف اجلزائر ،و ق�ضايا الف�ساد التي
تورطت فيها م�ؤ�س�ساتها العمومية و هذا ما ي�ؤكده امل�ؤ�رش رقم  .1و يف �سياق ذي �صلة،
ت�صنف اجلزائر يف املراتب الأخرية فيما يتعلق بنوعية امل�ؤ�س�سات وفعاليتها ،وبخا�صة �أنها
احتلت املرتبة  141عام  2011من جمموع  144دولة� ،أ ّدى ذلك �إىل �سيادة البريوقراطية
الإدارية على م�ستوى �أغلب الهيئات و امل�ؤ�س�سات اجلزائرية.
 مقطع حمفزات الكفاءة ذات الوزن  :%35خالل الفرتة املدرو�سة كان ترتيب اجلزائر
�ضعيف ًا على العموم ،و كما هو احلال يف كل امل�ؤ�رشات التي تندرج �ضمن هذا املقطع� ،إال �أن
هناك حت�سن ًا يف كل من �سنة  2009و � 2013أين احتلت اجلزائر املرتبة  93و  133على
الرتتيب ،و يف ظل النتائج امل�سجلة ميكن ا�ستنتاج ب�أن اجلزائر مل حت�سن االعتماد على
الكفاءة يف ا�ستخدام عوامل الإنتاج املتاحة.
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 مقطع عوامل االبتكار و التطوير ذات الوزن  :%5حيث يقي�س هذا امل�ؤ�رش قدرة
املن�ش�آت على ا�ستيعاب التقنيات احلديثة من خالل االعتماد على البحث والتطوير .فاجلزائر
�شهدت رتب ًا متدنية خالل الفرتة ( )2013 - 2008مع حت�سينات ملحوظة نوعا ما خالل
�سنتي  2009و  2010و ما يلفت النظر �أن اجلزائر احتلت املرتبة الأخرية يف هذا املقطع
يف عام  2011و هذا ما ي�ؤكده امل�ؤ�رش رقم  ،11مما ي�شري �أن اجلزائر مل تتو�صل بعد �إىل
مرحلة متقدمة من التطور االقت�صادي الذي يعتمد على الإبداع و االبتكار بو�صفها حمرك ًا
�أ�سا�سي ًا للنمو.
و يف �ضوء النتائج ال�صادرة عن املنتدى االقت�صادي العاملي و ب�صورة عامة ميكن
القول ب�أن اجلزائر تواجه نق�ص ًا وا�ضح ًا يف �أغلب م�ؤ�رشاتها التناف�سية مما ي�ؤدي باجلزائر
�إىل بعدها عن االقت�صاديات الأكرث تناف�سية عامليا ،و �أن �أ�سباب تراجع اجلزائر تعود يف

املقام الأول �إىل:

)(Klaus Schwab, 2011, p 5

Ú Úنوعية املن�ش�آت القاعدية و البنى الأ�سا�سية التي ال تزال تعاين من الت�أخر و �سوء
الت�سيري ،رغم الأغلفة املالية املر�صودة لتطوير �شبكات الطرق و النقل.
Ú Úالت�أخر الكبري امل�سجل يف املنظومة البنكية وامل�رصفية ،وبخا�صة �أن البنوك
اجلزائرية باتت ت�صنف �ضمن امل�ؤ�س�سات امل�رصفية الأكرث ت�أخرا يف املنطقة.
�Ú Úضعف يف القدرة االبتكارية و الإبداعية التقنية و التكنولوجية.

4 .4التجارة اخلارجية اجلزائرية

حققت اجلزائر خالل العام  ،2012فائ�ضا جتاريا قدر بـ  27.18مليار دوالر هذا
االرتفاع الطفيف يف الفائ�ض التجاري يرجع �إىل اال�ستقرار الن�سبي لتدفق الواردات و
ال�صادرات للوطن.واجلدول الآتي يو�ضح تطور التجارة اخلارجية للجزائر خالل الفرتة
(. )2012 - 2008
الجدول ()3
تطور التجارة الخارجية للجزائر في الفترة ()2012 - 2008
القيمة :مليون دوالر أمريكي ()USD
2012

2011

2010

2009

2008

ال�صادرات

73 981

73 489

57 053

45 194

79 298

الواردات

46 801

47 247

40 472

39 294

39 479

امليزان التجاري

27 180

26 242

16 581

5 900

39 819

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مصلحة اإلحصاء بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
()ALGEX
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و بلغت ال�صادرات اجلزائرية خالل عام  2012قيمة قدرها  73.98مليار دوالر �أي
بزيادة قدرها � ،%0.67أما فيما يخ�ص الواردات فقد و�صلت �إىل  46.80مليار دوالر �أي
بانخفا�ض طفيف يقدر بن�سبة .%0.94كما عرفت واردات اجلزائر تراجعا بحوايل %1
مقارنة بعام  ،2011وذلك من  47.24مليار دوالر �إىل  46.80مليار دوالر.
�أما فيما يخ�ص امليزان التجاري اجلزائري فقد �شهد �أي�ضا فائ�ضا م�ستمرا با�ستثناء
�سنة  2009و الذي بلغ حينها  5.9مليار دوالر و �سبب انخفا�ضه هو الأثر ال�سلبي للأزمة
العاملية التي جتلت يف االنخفا�ض ال�شديد يف �أ�سعار املحروقات ،و ذلك باملوازاة مع دخول
االقت�صاديات املتقدمة مرحلة الركود ،وهو ما ي�ؤكد مرة �أخرى تنمية االقت�صاد الوطني
لقطاع املحروقات.

هيكل ال�صادرات و الواردات اجلزائرية
ح�سب �إح�صائيات الوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية ل�سنة  ،2012بلغت
ن�سبة الواردات  46.80مليار دوالر �سنة � ،2012أين و�صلت �إىل  47.24مليار دوالر
بعام ،2011حيث عرفت تراجع ًا طفيف ًا قدر بـ  .%0.94وقد �شكلت املحروقات اجلزء الأكرب
من ال�صادرات اجلزائرية بح�صة تقدر ب�أكرث من  %97من ال�صادرات� ،أي بـ  71.79مليار
دوالر عام  2012مقارنة مع عام  2011حيث بلغت قيمة قدرها  71.42مليار دوالر،
�أي بزيادة قدرها  ،%0.51و �سبب هذه الزيادة راجع �إىل ارتفاع �أ�سعار النفط يف الأ�سواق
الدولية ح�سب امل�صدر نف�سه.
�أما فيما يخ�ص ال�صادرات غري النفطية (خارج املحروقات)  ،فال تزال حمت�شمة ،حيث
تقدر بـ  %2.96من القيمة الإجمالية لل�صادرات ( 2.18مليار دوالر)  .وميكن ا�ستنتاج
�أن هناك هيمنة قطاع املحروقات على ال�صادرات اجلزائرية رغم حماولة الدولة املتكررة
لرتقية ال�صادرات خارج قطاع املحروقات.
�إن �أهم املنتوجات الرئي�سة غري النفطية التي يتم ت�صديرها تتمثل يف املواد الن�صف
م�صنعة بــ  1.66مليار دوالر و امل�سجلة بذلك ارتفاعا قدره  %10.96خالل عام ،2012
تليها ال�سلع الغذائية بقيمة  313مليون دوالر� ،أي انخفا�ض يقدر بـ  %11.83ويف املقابل،
عرفت الواردات تراجعا بن�سبة  %0.94عام .2012
ومن �أهم املنتجات الأ�سا�سية امل�ستوردة من طرف اجلزائر جند يف املقام الأول معدات
التجهيزات ال�صناعية و ذلك بقيمة  13.45مليار دوالر لعام  2012و قد �سجلت هذه
املنتجات انخفا�ض ًا قدر بـ  %16.18مقارنة بال�سنة املا�ضية ،و تليها ن�صف املنتجات
التي قدرت قيمتها بـ  10.37مليار دوالر لعام  2012كما �سجلت انخفا�ضا مقارنة لعام
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 2011و قدر هذا االنخفا�ض بـ  %2.95و اجلدول الآتي يو�ضح ذلك بنوع من التف�صيل.
الجدول ()4
هيكل الصادرات والواردات في الجزائر لعامي 2012 2011-
القيمة :مليون دوال أمريكي ()USD

ال�صادرات
جمموعة امل�ستخدمني

التطور

%

الواردات

ال�سنة
2012

2011

313

355

التطور

%

ال�سنة
2012

2011

8,8 -

8 983

9 850

62,11

1 887

1 164

161

2,3

1 824

1 783

2,95 -

املواد الغذائية

0,42 -

الطاقة و زيوت الت�شحيم

3,67

املواد اخلام

0,06

167

ن�صف املنتجات

1,64

1 660

1 496

معدات التجهيز الفالحية

0,01

1

-

14,99 -

معدات التجهيز ال�صناعية

0,05 -

30

35

16,18 -

16 050 13 453

ال�سلع اال�ستهالكية

0,01

16

15

35,85

9 955

7 328

املجموع

4,92

0,94 -

47 247 46 801

427 71 71 794

489 73 73 981

10 685 10 370
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387

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مصلحة اإلحصاء بالوكالة الوطنية لترقية التجارة
الخارجية ()ALGEX

من خالل كل ما �سبق ميكن ا�ستنتاج �أن هيكل ال�صادرات اجلزائرية يقع حتت هيمنة
قطاع املحروقات حيث متثل ن�سبة هذا القطاع ما يزيد عن  % 97من �إجمايل قيمة ال�سلع
امل�صدرة خالل الفرتة املبحوثة ،و ظلت ال�صادرات من املنتجات الأخرى بعيدة عن امل�أمول
و ال متثل �إال قيمة هام�شية من جمموع ال�صادرات.
و �شهدت ال�صادرات اجلزائرية خالل الفرتة ( )2012 - 2008تزايدا ملحوظا حيث
و�صل �إىل ما يقارب  73.98مليار دوالر و هو ما مل حتققه اجلزائر منذ اال�ستقالل ،و
يعود ال�سبب يف ذلك �إىل الأرقام التاريخية التي و�صلت �إليها �أ�سعار البرتول يف الأ�سواق
العاملية خالل ال�سد�س الأول من ال�سنة نف�سها ،هذه الطفرة البرتولية قابلها يف اجلهة
الأخرى انخفا�ض يف الواردات اجلزائرية قدر بـــــ  %0.94خالل الفرتة نف�سها ،و هذا نتيجة
برنامج الإنعا�ش االقت�صادي الذي بد�أت اجلزائر تطبيقه بداية الألفية الثالثة و الذي كان
يحتاج �أموا ًال �ضخمة وبخا�صة فيما يتعلق بال�سلع التجهيزية من �أجل تطوير البنية التحتية
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اجلزائرية ،وحتقيق التنمية املرجوة من قبل ال�سلطات.
ثالثا  -الذكاء االقتصادي كنظام حتمي لدعم تنافسية اجلزائر:
يعد مو�ضوع الذكاء االقت�صادي من املو�ضوعات احلديثة بل الأكرث حداثة يف جمال
املال و الأعمال و االقت�صاد و تكنولوجيا املعلومات التي الزالت الكتابات فيه ترتاوح بني
بناء على درا�سات
الندرة و املحدودية ،ويع ّد م�صطلحه م�صدر نقا�ش و بحث منذ زمن بعيد ً
مكثفة و نقا�شات حادة ،و من خالل االطالع على بع�ض املراجع التي تطرقت �إىل مو�ضوعه
جند جملة من التعاريف التي حتمل نوع ًا من االختالف يف حتديدها لتعريفه ،وق�صد فهم
الذكاء االقت�صادي �سنورد �أهم التعاريف املقدمة له فيما ي�أتي:
 �أول تعريف عملي للذكاء االقت�صادي كان �سنة  1994من طرف Henry
 ،Martreحيث مت تعريفه على �أنه« :جمموعة الأعمال املن�سقة واملرتبطة بالبحث ،املعاجلة،
وتوزيع ون�رش املعلومات املفيدة للأعوان االقت�صاديني ،مع الإ�شارة �إىل �أن هذه الإجراءات
تتم بطريقة �رشعية قانونية ،مع توفر كل �ضمانات احلماية الالزمة للحفاظ على الإرث
الالمادي للم�ؤ�س�سة ،يف ظل �أح�سن �رشوط اجلودة والتكلفة»(Martre, 1994, p 11).
عرف معهد الدرا�سات العليا للدفاع الوطني ) (IHEDNيف عام  2000الذكاء
  ّ
االقت�صادي ب�أنه« :منهج منظّ م خلدمة الإدارة الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ،لتح�سني قدرتها
التناف�سية من خالل جمع ،معاجلة املعلومات ون�رش املعارف املفيدة للتحكم يف بيئتها
(الفر�ص و التهديدات)  :و هو كذلك عملية م�ساعدة لدعم القرارات با�ستخدام �أدوات
خا�صة ،و تعبئة املوظفني و الرتكيز على حركية ال�شبكات الداخلية و اخلارجية».
)(Bournois et Romani, 2000, p62

وعرفت اجلمعية الفرن�سية لتطوير الذكاء االقت�صادي ) (AFDIEعام :2001
  ّ
«الذكاء االقت�صادي هو جميع الو�سائل املنظمة �ضمن نظام لإدارة املعرفة� ،إنتاج
املعلومات املفيدة التخاذ القرار من منظور الأداء و خلق قيمة جلميع �أ�صحاب امل�صلحة».
)(Merland et autres, 2005, p 06

من خالل ما تطرقنا له من تعاريف ملختلف الك ًتاب ،ويف �ضوء املعطيات الواردة
ن�سنتج ب�أن الذكاء االقت�صادي هو عملية البحث و التحليل و ن�رش و �إثراء املعلومات
القائمة على نظام املعلومات بامل�ؤ�س�سة ،و هذه الأخرية تلعب حلقة و�صل بني امل�ؤ�س�سة
و املحيط الذي تتواجد فيه ،فامل�ؤ�س�سات ت�ستجيب لأدنى تغيريات يف البيئة مع املحافظة
على املعلومات ،و عليه ميكن و�ضع ا�سرتاتيجيات للحفاظ على قدرتها التناف�سية،
و�ضمان ا�ستمراريتها.
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1 .1الذكاء االقت�صادي ك�سيا�سة عامة يف خدمة البلد

يعد الذكاء االقت�صادي �أحد الإبداعات اجلديدة ،والأدوات احلديثة للتفوق ،ورفع
القدرات التناف�سية للم�ؤ�س�سة و االقت�صاد ككل ،فهو مفهوم جديد يقوم على مقاربة ديناميكية
جماعية حترتم القانون ،ت�شمل جميع الأن�شطة املتعلقة ب�إدارة املعلومات ،و حمايتها و
تقا�سمها و ا�ستغاللها يف اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية ،دعما لتناف�سية امل�ؤ�س�سة ،و لنفوذ
الدول و احلكومات ،حيث يرقى �إىل �سيا�سة عامة تهدف �إىل دعم القرارات االقت�صادية
الوطنية بف�ضل التحكم اجلماعي يف املعلومات ،هذه ال�سيا�سة العامة ت�شمل العنا�رص

التالية:

()3

� 1 - 1سيا�سة التناف�سية :و تعتمد على عمليات البحث و التطوير و ت�سمح مب�سايرة
امل�ؤ�س�سات يف تعقب الفر�ص ،واحل�صول على الأ�سواق يف العامل.و تتم هذه امل�سايرة عن
طريق التعرف امل�شرتك على الرهانات الإ�سرتاتيجية و جتميع اخلربات و املعلومات العامة
و اخلا�صة.
� 1 - 2سيا�سة الأمن االقت�صادي :تقوم هذه ال�سيا�سة على توفري البيئة املنا�سبة
لال�ستثمار والتنمية ،وتو�سيع فر�ص العمل ،وتي�سري �سبل التقدم والرفاهية ،وتقلي�ص
االنك�شاف ،ومنع التهديد االقت�صادي ،وتعظيم التناف�سية ،وتعزيز القدرة االقت�صادية
للمجتمع ،و الخ...من امل�صالح الأ�سا�سية للأمة �أي حماية العنا�رص الأ�سا�سية للطاقات
االقت�صادية و العلمية للوطن.
� 1 - 3سيا�سة الت�أثري :وترتكز على ممار�سة ال�ضغط للت�أثري على القرار ،من خالل
تقدمي حتاليل مفتوحة عن امل�شكالت الرئي�سة ،و لو كانت حتمل دالالت �سلبية يف بع�ض
الأحيان ،وبخا�صة على م�ستوى الهي�آت املعروفة ب�إعدادها للنظم و املعايري التي تدير
احلياة االقت�صادية من خالل العمل ال�ضغطي ). (LOBBYING

2 .2الذكاء االقت�صادي كنظام متعدد امل�ستويات

ميثل الذكاء االقت�صادي مفهوما جديدا ن�ش�أ يف ظل االقت�صاد القائم على املعرفة،
ي�شمل كافة العمليات املرتبطة ب�إدارة املعلومات و املعارف� ،أيا كان جمالها ،و اال�ستفادة
منها ك�أ�سلحة �إ�سرتاتيجية يف ال�رصاع التناف�سي املحموم بني امل�ؤ�س�سة ومناف�سيها.فهو
يطبق على امل�ستوى الكلي للدولة �أو على امل�ستوى اجلزئي ،و فيما ي�أتي �سيتم التطرق �إىل

هذين امل�ستويني:

)(Chell, 2003, p04

 1 - 1على امل�ستوى اجلزئي :الذكاء االقت�صادي عملية تتجاوز �إطار امل�ؤ�س�سة
ليغطي البعد املحلي ،الوطني �أو الدويل� ،إذ �إن امل�ؤ�س�سة متثل املجال الطبيعي لتطبيق
الذكاء االقت�صادي ،لأنه قبل كل �شيء يعد منهجا اقت�صاديا يعمل على حتديد التهديدات
والفر�ص التي تواجهها ،عرب توريد املعلومة الإ�سرتاتيجية واملفيدة ملتخذي القرار فيها،
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وفقا ملقاربتني لت�سيري املعلومة� ،إحداهما دفاعية واملتعلقة بحماية الإرث املعلوماتي،
والثانية هجومية تهدف �إىل دعم املركز التناف�سي(.ميقاويب� ،2009 ،ص )153
 1 - 2على امل�ستوى الكلي :ي�سمح ا�ستعمال الذكاء االقت�صادي يف ال�سيا�سة العامة
بتطوير �سوق العمل يف امل�ستقبل وخلق التناف�س يف ميدان البحث والتطوير.واحلث على
النباهة باالعتماد على الذكاء االقت�صادي يكون من خالل ممار�سة اليقظة التكنولوجية
ومراقبة وحرا�سة املناف�س بتح�سي�س �إطارات ال�رشكات باحلذر من ت�رسب املعلومات اخلطرية
واملهمة و�رسقتها ،لأن العوملة ال تعني نهاية ال�رصاعات االقت�صادية بني الدول ،بل هي
يف ت�سابق م�ستمر وحاد للح�صول على املوارد الطبيعية والتحكم فيها كم�صادر الطاقة،
وللو�صول �إىل الأ�سواق الإ�سرتاتيجية ،ومراقبتها ،والتحكم يف التكنولوجيات املتطورة ،و�س ّد
الطريق يف وجه املناف�سني اجلدد يف كل القطاعات(.ديلمي� ،2008 ،ص )18
لهذا ت�ضطلع ال�سلطات العمومية لإر�ساء منظومة وطنية للذكاء االقت�صادي ،من
خالل و�ضع اال�سرتاجتيات الكفيلة باخرتاق الأ�سواق اخلارجية بجميع الو�سائل امل�رشوعة
واملمكنة ،اقت�صادية كانت �أو �سيا�سية �أو �إعالمية �أو ثقافية ،وذلك من خالل التن�سيق
وتبادل املعلومات بني املراكز العليا للقرار ،مع �ضمان التوا�صل بني فروع امل�ؤ�س�سات
الكربى ومراكز البحث العلمي واخلرباء وغرف التجارة وال�صناعة.ومن خالل ال�شكل املوايل
�سيتم �إبراز �أهم م�ستويات الذكاء االقت�صادي كالآتي:
الشكل ()1

تفاعل بني كل الأعوان
على كل امل�ستويات

مستويـات الذكـاء االقتصــادي

ا�سرتاتيجية ت�أثري الدول 5

امل�ستوى الدويل

املجمعات الكربى ال�رشكات املتعددة
اجلن�سيات 4

امل�ستوى العاملي

ا�سرتاتيجية متخذة بني مراكز القرار 3

امل�ستوى الوطني

متعددة املهن (فروع الن�شاط) 2

امل�ستوى املتو�سط

امل�ؤ�س�سة 1

امل�ستوى القاعدي

Source : François Jakobiak, L’intelligence économique en pratique
avec l’apport d’interne et des NTIC : comment bâtir son propre système
d’intelligence économique, édition d’organisation, 2ème édition, paris,
2001, p13.
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�إن تطبيق الذكاء االقت�صادي على م�ستوى الدولة ال يعني بال�رضورة تطبيق �إجراءات
حمائية لالقت�صاد فيمكن اعتباره دعم ًا ملعرفة الأ�سواق الدولية وبخا�صة فيما يتعلق
بانتقال املعلومات و توفري املعلومة االقت�صادية.و فيما يتعلق بتطبيق الذكاء االقت�صادي
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات فهو قابل للتطبيق نظريا يف كل امل�ؤ�س�سات و لكن لي�س كذلك على
امل�ستوى العملي ،فالذكاء االقت�صادي يكون �أكرث تطورا على م�ستوى امل�ؤ�س�سات التي تطبق
اال�سرتاتيجيات الآتية(Larivet, 2002, p 404) :
Ú Úالعمل على امل�ستوى الدويل �أو مواجهة مناف�سني دوليني يف ال�سوق الوطنية� :إن
هذه الظاهرة ميكن تف�سريها من خالل تعقيدات البيئة الدولية و التي تتطلب تطبيق مفهوم
اليقظة و حماية املعلومات من املناف�سني.
�Ú Úإ�سرتاتيجية التميز� :إن امل�ؤ�س�سات التي تعتمد على هذه الإ�سرتاتيجية تكون يف
حاجة �إىل تطبيق اليقظة ذلك ي�سهل لها مثال عملية تتبع امل�ستهلكني بهدف الك�شف عن
حاالت التميز املمكنة ،وتقدير مدى مالءمتها.
�Ú Úإ�سرتاتيجية الرتكيز :تتطلب �إ�سرتاتيجية الرتكيز ،معرفة دقيقة لل�سوق التي يجب
�أن تخ�ضع للتجزئة.فنظام املعلومات �أ�سا�س النتهاج �إ�سرتاتيجية الرتكيز و ب�صورة خا�صة
اليقظة الت�سويقية و التجارية.
�Ú Úإ�سرتاتيجية التنويع :التنويع يعني ممار�سة �أن�شطة جديدة مع االبتعاد عن القاعدة
الأ�سا�سية للإنتاج �أو القاعدة التجارية يرتتب عن هذا تغيري املهنة حيث �أن امل�ؤ�س�سة تكون
مطالبة با�ستخدام تكنولوجيات جديدة� ،أو مواد �أولية� ،أو قنوات توزيع� ،أو �أنها تتوجه �إىل
زبائن جدد ،معنى هذا �أن امل�ؤ�س�سة �ستواجه بيئة جديدة و هذا يتطلب زيادة عن احلاجة �إىل
املعلومات خماطر �إدارة املعلومات.وتلج�أ امل�ؤ�س�سة �إىل االعتماد على �إ�سرتاتيجية الت�أثري
لتتمكن من الولوج يف هذا القطاع.
فتطبيق الذكاء االقت�صادي غري خم�ص�ص بنوع معني من امل�ؤ�س�سات لكنه يكون مطبق ًا
بو�ضوح عندما تتبع امل�ؤ�س�سة بع�ض �أنواع اال�سرتاتيجيات ،فكلما كانت الإ�سرتاتيجية تتعلق
بو�ضع امل�ؤ�س�سة مع بيئة �شديدة التعقيد �أو جديدة تكون بحاجة ما�سة �إىل تطبيق مفهوم
الذكاء االقت�صادي ،و عليه ال توجد يف النهاية م�ؤ�س�سات كبرية غري معنية بتطبيقه.

3 .3الذكاء االقت�صادي يف خدمة امل�ؤ�س�سات الذكية
�إن ظهور حقل الذكاء االقت�صادي كان ب�سبب احلاجة �إىل حت�سني جودة القرارات،
ودعم مهمات عمال املعرفة ،وتعزيز القدرات التناف�سية يف ميدان االبتكار والإبداع الإداري
التنظيمي والتكنولوجي.
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 1 - 1وظائف الذكاء االقت�صادي
�إن الذكاء االقت�صادي مكون من جمموعة ن�شاطات اليقظة و الإنذار املبكر ،الدرا�سة و
التلخي�ص ،الت�أثري و الت�أثري امل�ضاد ،و يعد كنظام لر�صد و مراقبة بيئة امل�ؤ�س�سة الكت�شاف
الفر�ص و التهديدات ،كما �أنه مبني على البحث ،التجميع املن�سق ،املنظم و امل�ستمر للمعلومات
مبختلف �أنواعها (علمية ،تقنية ،اجتماعية ،جتارية ،نظامية ،مالية و اقت�صادية )... ،من
م�صادر خمتلفة ،غر�ضه الأ�سا�س �إنتاج املعلومات الإ�سرتاتيجية والتكتيكية ذات القيمة
امل�ضافة العالية لت�سمح يف النهاية بخلق و احلفاظ على املزايا التناف�سية للم�ؤ�س�سة ،وبذلك
تعد املعلومات جوهر نظام املعلومات وع�صبها.وميكن �إيجاز وظائف الذكاء االقت�صادي
يف العنا�رص التالية:
Ú Úوظيفة توليد املعرفة و اخلربة� :إن كل من املعرفة واخلربة ي�شكالن ر�أ�س مال
امل�ؤ�س�سة� ،إذ �أنها تتغذى منهما من خالل اجلمع ،اال�ستعمال والتقييم� ،أما اخلربة فت�شري �إىل
املعرفة الوا�سعة ب�شيء حمدد مت اكت�سابها من خالل التعليم ،التدريب واملمار�سة العملية.
(معايل� ،2002 ،ص � )162إذن فاملعرفة واخلربة متثالن العنا�رص املهمة لقدرة امل�ؤ�س�سة
على �إجناز �أي �شيء ،مبعنى �أو�سع ما ي�سمى باجلدارة والأهلية.
�أول وظيفة للذكاء االقت�صادي تتمثل يف البحث والتحكم يف املعرفة والدراية يف
امل�ؤ�س�سة املعنية ،وتتطلب هذه الوظيفة الإملام بالعنا�رص الآتية(Levet, 2001, p 60) :
 حتديد املعرفة وحمايتها (املكت�سبات) ؛
 يقظة �إجمالية بالن�سبة للموجودين؛
 االغتناء باملعرفة ي�سمح بالتطور الداخلي والك�سب اخلارجي.
يف هذا ال�صدد� ،إن �أ�س�س هذه الوظيفة التي ي�ؤديها الذكاء االقت�صادي ت�ستلزم البطء
مع التحكم يف املعرفة والدراية ،وكذلك تو�ضح �أن الذاكرة التنظيمية للم�ؤ�س�سة تكون ورقة
رابحة ذات ميزة تناف�سية ممكنة.
Ú Úوظيفة الك�شف عن املخاطر ،الفر�ص و التهديدات� :إن الذكاء االقت�صادي عملية
�إعالمية ت�سمح بتوقع الفر�ص ،وتقليل املخاطر و التهديدات التي تتعر�ض لها يف حالة عدم
اليقني�.إذ يقوم بجمع البيانات و املعلومات عن البيئة اخلارجية و الداخلية ب�شكل م�ستمر
حيث من خالله ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة �أن حتدد فر�صها و التهديدات املحيطة بها ،و التي تتولد
من التغريات احلا�صلة يف عوامل تلك البيئة التي تعي�ش يف كنفها امل�ؤ�س�سات املعنية ،لهذا
يتوجب عليها �أن تقوم بالبحث عن الفر�ص و ال�سعي الغتنامها قبل فقدانها ،و �أن حتدد
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التهديدات التي ميكن �أن تعرقل و�صولها �إىل الأهداف املرجوة و �أن تتخذ و�سائل الوقاية
جتاه التهديدات.
Ú Úوظيفة التن�سيق بني الأعوان و الأن�شطة :تع ّد هذه الوظيفة القلب الناب�ض للذكاء
االقت�صادي ب�صفتها ت�سمح بالتن�سيق بني خمتلف الإجراءات التي قامت بها اجلهات الفاعلة
الفردية من خالل مقاربة جماعية و مت�ضافرة.و وفقا لـ  ،Levetالنهج اجلماعي ميكن �أن
يت�سم مبعنيني متكاملني كالآتي:
الأوىل تتعلق بتوزيع املعرفة :داخل املجتمع العلمي و� /أو التكنولوجي يحدث ن�رش
وتوزيع املعرفة.و الثانية تتعلق بقدرة اجلهات الفاعلة على بناء معرفة ومهارات جديدة،
تن�سيق اال�سرتاتيجيات ،حيث �إن دمج النهج الأول يتطلب بطبيعة احلال تنفيذ النهج الثاين.

 1 - 2الذكاء االقت�صادي كنمط لتح�سني �أداء امل�ؤ�س�سة
يعك�س الأداء قدرة امل�ؤ�س�سة على حتقيق �أهدافها وال�سيما طويلة الأمد منها التي تتمثل
يف �أهداف الربح والبقاء والنمو والتكيف با�ستخدام املوارد املادية والب�رشية بالكفاءة
والفاعلية العاليتني ،ويف ظل الظروف البيئية املتغرية.
فالأداء مر�آة امل�ؤ�س�سة يف حتقيق الإنتاجية العالية ب�رشط �أن يكون ذلك مقرون ًا
بر�ضى الزبائن ،واال�ستئثار بح�صة �سوقية جيدة ت�ستطيع توفري عائد مايل منا�سب ،والقيام
بامل�س�ؤوليات الأخالقية واالجتماعية جتاه البيئة التي تعمل فيها وجتاه املجتمع.
مادامت منظمات الأعمال تعمل يف بيئة غري م�ستقرة تت�صف بالتقلب وعدم اال�ستقرار
وال�سيما يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت ف�ض ًال على �أن �أغلبها تتجه حالي ًا نحو
االقت�صاد املعريف ،ف�إن كل ذلك ي�ستوجب وقوف امل�ؤ�س�سة على م�ستوى �أدائها للك�شف عن
�إمكاناتها وقدراتها وقيمتها التناف�سية وموقعها يف ال�سوق.
�إن ناجت الأداء يعد معلومات راجعة التخاذ القرارات و�إجراء التعديالت التي ميكن �أن
تقود مرة �أخرى �إىل الزيادة يف فاعلية الأداء ويف التفوق و الريادة.
كما �أن نتائج الأداء ت�ساعد يف الك�شف عن مدى مالءمة اخلطط والأهداف وال�سيا�سات
والربامج للمتاح من املوارد ،وكذلك الك�شف عن م�ستوى التن�سيق بني خمتلف الوظائف،
الن�شاطات والعمليات ،وعلى مدى قدرة املوارد الب�رشية على القيام باملهمات املنوطة بها
على النحو الالزم.

�أما دور الذكاء االقت�صادي يف الو�صول �إىل م�ستوى �أداء جيد فيتمثل
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بالنقاط الآتية:
�Ú Úإن توليد املعرفة اجلديدة واملفيدة وخزنها وتوزيعها وتطبيقها ت�سهل العمل داخل
املنظمة ،كما �أن وجود فريق متخ�ص�ص يف التقاط املعرفة والت�شجيع على ا�ستثمارها،
ف�ضالً عن م�شاركة العاملني وتفاعلهم ،ووجود قيادة فعالة تقود تلك العمليات لإحداث
التنا�سق والتناغم فيما بينها؛ وهذا ي�ؤدي �إىل:
 تقليل التكاليف الإجمالية للعمل عن طريق تقليل تكاليف الهدر والإنتاج املعيب،
ومردودات املبيعات ،وتكاليف �سوء التعامل مع التقنيات وو�سائل العمل.
  زيادة العوائد املالية للمنظمة عن طريق �إنتاج منتجات متقنة ،و�أخرى مبتكرة
و�رسيعة البيع.
�Ú Úإن حتقيق الإنتاجية العالية يدل على اال�ستخدام الكفء للمدخالت ،و�إن تطبيق
الذكاء االقت�صادي يف جماالت الأداء املختلفة ي�ؤدي �إىل ابتكار طرق �أكرث فاعلية.
Ú Úيقود الذكاء االقت�صادي �إىل حتقيق الإبداع واالبتكار ،والإتيان ب�أ�شياء جديدة،
وزيادة الوعي الثقايف لدى العاملني من خالل التدريب والتعلم واحلوار.
يف هذا ال�صدد �أجريت درا�سة عاملية على تطبيق نظام الذكاء االقت�صادي على
ال�رشكات الكربى ،ومن خاللها مت ا�ستخال�ص املنافع التالية للذكاء االقت�صادي:
)(Sewdass, 2009, p 32








حت�سنت نوعية وجودة املعلومات امل�ستلمة.
تعجيل اتخاذ القرارات.
حت�سن ب�شكل منظم ،جمع املعلومات وحتليلها وكذلك ن�رشها.
تعزز الت�أثري وزاد الوعي.
حت�سني عملية حتديد الفر�ص والتهديدات.
توفري الوقت والتكلفة.

4 .4دور الذكاء االقت�صادي يف تدعيم تناف�سية امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
ي�سهم الذكاء االقت�صادي يف حت�سني تناف�سية امل�ؤ�س�سة االقت�صادية من خالل الت�أثري
على م�ؤ�رشات القدرة التناف�سية و التي تتمثل يف الربحية ،احل�صة ال�سوقية ،الإنتاجية و
التكاليف ،حيث �إن حت�سني اجلودة ي�ؤدي �إىل تخفي�ض اخلط�أ و يحول الفاقد من �ساعات
العمل بالن�سبة للعمال و بالن�سبة للآالت �إىل ت�صنيع ال�سلع و تقدمي اخلدمات ب�شكل �أح�سن،
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مما ي�ؤدي �إىل تخفي�ض التكاليف و بالتايل زيادة الإنتاجية و الذي يعك�س على تخفي�ض
الأ�سعار ،و يعمل على حت�سني احل�صة ال�سوقية للم�ؤ�س�سة و كذلك الربحية و بالتايل حت�سني
تناف�سية امل�ؤ�س�سة ،و ميكن تو�ضيح م�ساهمة و دور الذكاء االقت�صادي يف تدعيم تناف�سية
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية من خالل العنا�رص التالية�( :سيد احمد� ،2001 ،ص )124
 1 - 1امل�ساهمة يف حت�سني الإنتاجية� :إن ت�أثري نظام الذكاء االقت�صادي على �إنتاجية
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية يظهر من خالل التغريات امل�ستمرة يف طريقة �أداء امل�ؤ�س�سة يف �إنتاج
معني ،هذا الت�أثري ي�شمل �أي�ضا العالقات بني امل�ؤ�س�سة واملوردين والعمالء واملناف�سني
باعتبارهم عوامل م�ؤثرة يف الإنتاجية ،وهذا ما ي�سمح للم�ؤ�س�سة بالتعرف �أكرث على نتيجة
ا�ستعمال نظام الذكاء االقت�صادي يف حت�سني الإنتاجية من خالل ت�أثريه على جمموعة من
العوامل الفرعية للإنتاجية.
 1 - 2امل�ساهمة يف تخفي�ض التكاليف :تعد التكلفة �إحدى حمددات القدرة
التناف�سية ،كما �أنها تلعب دورا مهم ًا ك�سالح تناف�سي فال ميكن حتديد �أ�سعار تناف�سية دون
املتميزة تناف�سيا ت�ستهدف �أن تكون
�ضبط م�ستمر للتكاليف ،حتى �إن كثرياً من امل�ؤ�س�سات
ّ
الرائدة يف خف�ض عنا�رص التكلفة بني مناف�سيها يف الن�شاط نف�سه ،فتحليل عنا�رص التكلفة
بهدف تر�شيدها ي�سهم يف حت�سني الكفاءة ،وحتديد �أ�سعار تناف�سية ،و تقوم املراقبة الفاعلة
على ا�ستخدام معايري معينة ك�أدوات تخطيطية باعتبارها �أهدافا ،وكذلك باعتبارها �أدوات
رقابية ت�ستخدم يف القيا�س و التقييم ،و هنا يكمن دور نظام الذكاء االقت�صادي الذي يتوىل
الرقابة على التكاليف و الإنتاجية �إذ يعمل على حتديد االنحرافات بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف
فر�ص تخفي�ض هذه التكاليف مما ين�شئ قيمة م�ضافة.ون�شري يف هذا املجال �إىل �أهمية
نظام الذكاء االقت�صادي يف خف�ض التكاليف من خالل جمعه للبيانات عن املوردين و
حتليلها للو�صول �إىل املعلومات الكفيلة باختيار �أح�سنهم ،بالإ�ضافة �إىل ما ي�سهم به هذا
النظام يف قيا�س �أداء هذه التكاليف مما ي�سهم بدوره يف تر�شيدها �أو تخفي�ضها ،و بالتايل
تكون امل�ؤ�س�سة قد حققت قيمة م�ضافة ت�ضمن بها مواجهة املناف�سة و اال�ستمرار و البقاء.
 1 - 3امل�ساهمة يف ترقية اجلودة :تتحقق اجلودة عندما ينجح املنتج يف ت�صميم
و تنفيذ و تقدمي منتج ي�شبع حاجات العمالء ورغباتهم و�إر�ضائهم ،و تعد اجلودة بال �شك
�سالحا تناف�سيا فاعال فهي متكن من ك�سب والء العمالء و حتويلهم من املنتجات املناف�سة
�إىل منتجات امل�ؤ�س�سة ،كما �أن اجلودة متثل �رشطا جوهريا لقبول املنتجات ب�شكل عام
�سواء �أكان يف ال�سوق املحلية �أم اخلارجية ،و ي�ستلزم حتقيق اجلودة ت�صميم نظام للذكاء
االقت�صادي يف �إطار نظام معلومات امل�ؤ�س�سة يعمل على توفري املعلومات املتعلقة بحاجات
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العمالء ورغباتهم ودرجة ر�ضاهم عن املنتجات ،ويقي�س جودة هذه املنتجات من خالل
عدة معايري ،و بالتايل ي�ؤثر ت�أثريا �إيجابيا على جودة منتجات امل�ؤ�س�سة مما ي�سهم يف
ترقية قدراتها التناف�سية.
متيز
 1 - 4امل�ساهمة يف
التميز عن املناف�سني :ي�سهم نظام الذكاء االقت�صادي يف ّ
ّ
امل�ؤ�س�سة عن مناف�سيها من خالل التفوق يف جمال معني بامليزة التناف�سية والتي تتمثل
والتميز الذي حتوزه امل�ؤ�س�سة عن مناف�سيها ،و الذي يقودها �إىل احل�صول
يف ذلك االختالف
ّ
على هوام�ش ربح مرتفعة و تطبيق �أ�سعار تناف�سية و احل�صول على ح�صة �سوقية �أكرب و
للتميز من �أهمها التكنولوجيا ،املنتج
بالتايل حتقيق النمو و البقاء.وهناك عدة جماالت
ّ
خ�صائ�ص العاملني ،قنوات التوزيع واخلدمات املقدمة للعميل.

اإلطار التطبيقي للدراسة
مل تكن نهاية اجلانب النظري � اّإل بداية للجانب التطبيقي و الذي خ�ص�ص ملعاجلة �أثر
تطبيق معايري نظام الذكاء االقت�صادي على تناف�سية م�ؤ�س�سات اجلزائر الرائدة و العاملة يف
قطاع الت�صدير ،هذا ما جعل حتقيق هذا الهدف يرتبط بتكوين اال�ستبانة الالزم للح�صول على
البيانات الأولية لهذه الدرا�سة ،و الذي مت حتويلها �إىل معلومات عرب الربنامج الإح�صائي
 SPSS 20.0عن طريق ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية التالية :معامل االرتباط �سبريمان،
معامل الثبات �ألفا كرونباج ،اختبار للعينة الواحدة  ،One simple T testمعامل االرتباط
بري�سون ،اختبار .T- Test
أوال :منهجية و أسلوب الدراسة
و�صممت
تبنت الدرا�سة �أ�سلوب البحث الو�صفي و�أ�سلوب البحث امليداين التحليلي
لقد ّ
ّ
الباحثة ا�ستبانة متخ�ص�صة بغر�ض احل�صول على البيانات الأولية املتعلقة مب�شكلة الدرا�سة،
كما متت مقابالت مع بع�ض مديري امل�ؤ�س�سات املبحوثة ،وقد مت ا�ستخدام القيا�س الرتتيبي
) (Ordinal scaleذي اخلم�س نقاط وذلك باللجوء �إىل �سلم ليكرت اخلما�سي لقيا�س مدى
التوافق و التي تقع بني غري موافق متاما ( )1و موافق متاما (. )5
1 .1جمتمع الدرا�سة :ا�ستهدفت الباحثة امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير
بناء
و يعود ذلك �إىل الرغبة يف درا�سة امل�ؤ�س�سات االقت�صادية النا�شطة يف بيئة تناف�سية ،و ً
على دليل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية للوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية ،مت
�إح�صاء  504م�ؤ�س�سة م�صدرة لعام  2013منها  50م�ؤ�س�سة م�صدرة رائدة ،هذه الأخرية
متثل املجتمع الأ�صلي لدرا�ستنا.
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2 .2عينة الدرا�سة :تفر�ض طبيعة الدرا�سة على الباحثة انتهاج �أ�سلوب العينات
غري االحتمالية ،و العينة الأن�سب لال�ستخدام يف هذه احلالة متمثلة يف العينة املي�رسة
) . (Convenience Sampleو تقت�ضي املعاينة وفق هذا الأ�سلوب اختيار مفردات العينة
على �أ�سا�س �سهولة وو�صول الباحث �إليها و جمع البيانات منها.وقد بلغ حجم عينة الدرا�سة
بــ  20م�ؤ�س�سة من جمتمع �إح�صائي قدر بــ  50م�ؤ�س�سة �أي بن�سبة متثيل تقدر بــ ،%40
و هي ن�سبة معتربة تزيد من اجلودة الإح�صائية املطلوبة لنتائج اال�ستق�صاء.مع العلم �أن
العامني و مديري الإدارات و ر�ؤ�ساء الأق�سام و عدد من ذوي
الدرا�سة ا�ستق�صت املديرين
ّ
االخت�صا�ص يف امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة.و اجلدول املوايل يو�ضح �أهم امل�ؤ�س�سات الرائدة
باجلزائر يف قطاع الت�صدير.
الجدول ()5
مؤسسات محل الدراسة (المؤسسات الرائدة بالجزائر في قطاع التصدير)

الرتبة امل�ؤ�س�سة امل�صدرة

الن�شاط االقت�صادي

الرتبة

امل�ؤ�س�سة امل�صدرة

الن�شاط االقت�صادي

SONATRACH

ال�صناعة النفطية

11

KAPACHIM
ALGERIE

املواد الهيدروكربونية

FERTIAL

الأ�سمدة الفو�سفاتية و
االمونياك

12

CUIRS PLEINS
FLEURS

�صناعة تقليدية

3

CEVITAL

منتجات غذائية

13

KNAUF
PLATRES
FLEURUS

مواد البناء

4

SOMIPHOS

منتجات فو�سفاتية

14

SEMOULERIE
INDUSTRIELLE
DE LA MITIDJA

منتجات غذائية

5

ARCELOR
MITTAL

احلديد و ال�صلب

15

HELISON
PRODUCT

منتجات غازية
الهيليوم

6

ALZINC

�صناعة الزنك

16

SOPI

منتجات غذائية

7

HELIOS

منتجات غازية
الهيليوم

17

TANNERIE
MITIDJA

�صناعة تقليدية

8

MFG

�صناعة الزجاج

18

EL AHLIA
IMPORT
EXPORT

منتجات غذائية

9

FRUITAL

منتجات غذائية

19

SMCP

�صناعة تقليدية

1
2
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الن�شاط االقت�صادي

الرتبة

امل�ؤ�س�سة امل�صدرة

الن�شاط االقت�صادي

�صناعة الإطارات
املطاطية

20

BOUKELLAL
MOHAMED
TAHAR

منتجات غذائية (متور)

�3 .3أداة الدرا�سة امليدانية :لقد �ساعد املنهج الو�صفي التحليلي الذي ا�ستخدم يف اجلانب
النظري على حتديد متغريات الدرا�سة التطبيقية ،مما �أ�سهم يف تطوير قائمة اال�ستبانة وفيما

يلي تو�ضيح لأهم حماوره:

Ú Úاملحور الأول :يحتوي على البيانات الدميغرافية لعينة الدرا�سة (العمر ،امل�ؤهل
العلمي ،التخ�ص�ص العلمي ،املن�صب الوظيفي� ،سنوات اخلربة) .
Ú Úاملحور الثاين :يقي�س مدى تطبيق معايري نظام الذكاء االقت�صادي بامل�ؤ�س�سة حمل
الدرا�سة حيث ت�ضمن  17فقرة موزعة على � 3أبعاد.
Ú Úاملحور الثالث :تناول تناف�سية امل�ؤ�س�سة و مدى حتقيقها للمزايا التناف�سية و
ت�ضمن  20فقرة موزعة على � 5أبعاد.
قامت الباحثة بتوزيع  160ا�ستبانة بواقع  8لكل م�ؤ�س�سة ،ا�ستعيد منها  120و كانت
ال�صاحلة منها للتحليل بعد ا�ستبعاد اال�ستبانات غري املكتملة الإجابة  110ا�ستبانة �أي
املوزعة.
مبعدل  %91.66من اال�ستبانات
ّ
ثانيا :قياس صدق أداة الدراسة و ثباتها )(Reliability and Validity

يع ّد ال�صدق و الثبات من اخل�صائ�ص املطلوبة لأداة الدرا�سة لذلك مت تقنني الفقرات
الأ�سا�سية للت�أكد من �صدق فقراتها وثباتها كما ي�أتي:
�1 .1صدق حتكم اال�ستبانة :مت عر�ضها على خم�سة حمكمني متخ�ص�صني يف جمال
الإدارة و البحث العلمي ،و قد ا�ستجابت الباحثة لآرائهم بحيث مت ا�ستبعاد العبارات
غري مالئمة ،ومت �إجراء التعديالت املنا�سبة بناء على املقرتحات املقدمة ،و بذلك كانت
اال�ستبانة يف �صورتها النهائية.
�2 .2صدق االت�ساق البنائي :يع ّد ال�صدق البنائي �أحد مقايي�س �صدق الأداة الذي يقي�س
مدى حتقق الأهداف التي تريد الأداة الو�صول �إليها ،حيث قامت الباحثة بح�ساب معامل
االرتباط �سبريمان بني كل بعد من حماور اال�ستبانة مع الدرجة الكلية لكل حمور.
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الجدول ()6
نتائج اختبار ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية لمحاور االستبانة

املحور الثالث :تناف�سية امل�ؤ�س�سة
ومدى حتقيقها للمزايا التناف�سية

املحور الثاين :مدى تطبيق امل�ؤ�س�سة
ملعايري نظام الذكاء االقت�صادي
 Rمعامل القيم االحتمالية
()Sig
االرتباط

الأبعاد
اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,672

0,000

حماية الإرث املعريف

0,954

0,000

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

0,866

0,000

الأبعاد

 Rمعامل القيم االحتمالية
()Sig
االرتباط

منو و �إنتاجية امل�ؤ�س�سة
قيادة التكاليف
ترقية اجلودة
متيز و �إبداع امل�ؤ�س�سة
ال�رشاكة

0,952

0,000

0,957

0,000

0,925

0,000

0,951

0,000

0,947

0,000

من إعداد :الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق spss 20.0
(مع العلم بأن قيمة  Rالجدولية تقدر بــ  0.194عند درجة حرية ن 108=2 -و مستوى داللة )0.05

يبينّ اجلدول �أعاله �أن جميع معامالت االرتباط يف جميع جماالت اال�ستبانة دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى معنوية  ،a= 0.05حيث �إن القيم االحتمالية ) (Sigلكل بعد �أقل من
 0.05و قيمة  Rاملح�سوبة �أكرب من قيمة  Rاجلدولية البالغة ( )0.194وهذا ما ي�ؤكد �أن
اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي ،وبذلك تع ّد جميع جماالت اال�ستبانة
�صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه و بالأخ�ص معامالت ارتباط �أبعاد املحور الثالث.
3 .3ثبات اال�ستبانة :يق�صد بالثبات الدرجة التي يحقق فيها مقيا�س البحث (اال�ستبانة)
النتائج نف�سها يف حال تكرار االختبار ،و يقي�س مدى تنا�سق فقرات اال�ستبانة و ان�سجامها
(عد�س ،توق ، )1998 ،و قد ا�ستخدمت الباحثة اختبار �ألفا كرونباج لقيا�س مدى ثبات �أداة
القيا�س ،و كانت النتائج كما هي مو�ضحة يف اجلدول الآتي:
الجدول ()7
نتائج اختبار ثبات االستبيان لكل محور (ألفا كرونباخ)

املحور الثاين :مدى تطبيق امل�ؤ�س�سة
ملعايري نظام الذكاء االقت�صادي
الأبعاد
اليقظة الإ�سرتاتيجية

عدد معامل �ألفا
الفقرات كرونباج
6

0,93

املحور الثالث :تناف�سية امل�ؤ�س�سة
ومدى حتقيقها للمزايا التناف�سية
ال�صدق *
0,964

الأبعاد

عدد معامل �ألفا
الفقرات كرونباج

ال�صدق *

منو و �إنتاجية امل�ؤ�س�سة

4

0,925

0,961

قيادة التكاليف

3

0,929

0,963
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املحور الثالث :تناف�سية امل�ؤ�س�سة
ومدى حتقيقها للمزايا التناف�سية
الأبعاد

ال�صدق *

عدد معامل �ألفا
الفقرات كرونباج

ال�صدق *

ترقية اجلودة

4

0,968

0,983

متيز و �إبداع امل�ؤ�س�سة

5

0,954

0,977

4

0,958

0,979

20

0,947

0,972

37

0,982

0,991

حماية الإرث املعريف

6

0,891

0,943

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

5

0,943

0,971

ال�رشاكة

�إجمايل املحور الثاين

17

0,921

0,960

�إجمايل املحور الثالث

�إجمايل حماور اال�ستبانة
* الصدق :الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباج

من إعداد :الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق spss 20.0

يت�ضح من النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم (� )07أعاله �أن قيمة معامل �ألفا كرونباخ
كانت مرتفعة لكل بعد من حماور اال�ستبانة حيث تراوحت ما بني (، )0.968 – 0.891
كما بلغت القيمة الكلية لألفا كرونباخ  0.982وتع ّد ن�سبة جيدة ت�صلح لأغرا�ض البحث
العلمي كونها �أعلى من الن�سبة املقبولة و البالغة  .%60و �صفوة القول �إن نتائج اختبارنا
ملعامل �ألفا كرونباخ ت�شري �إىل �إمكانية اعتماد الباحثة على قائمة اال�ستبانة يف �إجراء
التحليل الإح�صائي و اختبار فر�ضيات الدرا�سة.
ثالثا  -نتائج التحليل اإلحصائي و اختبار فرضيات الدراسة:
�سيتم ا�ستعرا�ض النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة و التي هدفت �إىل تبيان �أثر تطبيق
معايري نظام الذكاء االقت�صادي على �أبعاد تناف�سية امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع
الت�صدير.و من ثم الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة بعد اختبار فر�ضياتها التي و�ضعت مو�ضع
االختبار من خالل الأ�ساليب الإح�صائية املختلفة (الإح�صاء الو�صفي و حتليل االنحدار
الب�سيط و املتعدد) .كما مت ا�ستخدام املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لكل بعد من
حماور اال�ستبانة ،ق�صد معرفة قيمتها و حتديد مدى موافقة �أو عدم موافقة املبحوثني على
�أ�سئلة اال�ستبانة.

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الأوىل:
Ú

Úالفر�ضية العدمية  :H0تطبق امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير جميع
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معايري نظام الذكاء االقت�صادي.
Ú Úالفر�ضية البديلة  :H1ال تطبق امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير
جميع معايري نظام الذكاء االقت�صادي.
جدول ()8
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين
عن مدى تطبيق معايير نظام الذكاء االقتصادي بالمؤسسات الجزائرية الرائدة في القطاع التصديري

�أبعاد املحور الثاين

املتو�سط االنحراف
احل�سابي* املعياري

الوزن
الن�سبي

القيم االحتمالية
()Sig

قيمة

T

امل�ستوى بالن�سبة للمتو�سط
احل�سابي (مدى التطبيق)

اليقظة الإ�سرتاتيجية

3,54

0,84

0,70

0,000

43,75

مرتفع

حماية الإرث املعريف

3,42

0,83

0,68

0,000

43,15

متو�سط

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

2,44

0,99

0,68

0,000

25,83

منخف�ض

الإجمايل

13,3

88,0

0,68

0,000

57,37

متو�سط

من إعداد :الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق spss 20.0
* مرتفع ( 3.5فأكثر)  ،متوسط ( ، )3.49 2.5-منخفض (اقل من )2.5

بي ّنت نتائج التحليل الإح�صائي الو�صفي الواردة يف اجلدول رقم (� )08أعاله ب�أن
املتو�سط احل�سابي الكلي لأبعاد املتغري امل�ستقل (معايري نظام الذكاء االقت�صادي) قدرت
بــ 3.13و ب�أهمية ن�سبية بلغت  ،%68يف حني تراوحت املتو�سطات احل�سابية اجلزئية
لأبعاد املتغري امل�ستقل (يقظة ،حماية ،ت�أثري و �ضغط) على حدى ما بني ()3.54 - 2.44
و كان �أدناه ملعيار �أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري ،مما يدل على عدم موافقة املبحوثني لتطبيق
و توفر هذا املعيار من قبل امل�ؤ�س�سات مو�ضع الدرا�سة.كما ميكن القول ب�أن مدى تطبيق
معيار اليقظة الإ�سرتاتيجية يف امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة مرتفع و متو�سط ملعيار حماية
الإرث املعريف للم�ؤ�س�سة كونه بعد دفاعي لنظام الذكاء االقت�صادي.و مبقارنة املتو�سط
احل�سابي الكلي باملتو�سط االختباري ( )3جند �أن املتو�سط احل�سابي املح�سوب �أكرب من
املتو�سط االختباري ،مما يدعو �إىل رف�ض الفر�ضية العدمية و قبول الفر�ضية البديلة.و
للت�أكد من �صحة النتيجة التي تو�صلت �إليها الباحثة ،مت �إجراء اختبار  Tو اجلدول املوايل
يو�ضح نتيجة اختبار الفر�ضية العدمية الأوىل.
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الجدول ()9
نتائج اختبار للفرضية العدمية

قيمة  Tاملح�سوبة
الفر�ضية العدمية الأوىل

قيمة  Tاجلدولية القيم االحتمالية
1.984

57,37

()Sig

0.000

املتو�سط احل�سابي
3.13

* دالة إحصائيا عند مستوى a= 0,05
من إعداد :الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق spss 20.0
(مع العلم بان قيمة  Tالجدولية تقدر بـ1.984ـ عند درجة حرية ن 108=2 -و مستوى داللة 0.05
و ذلك حسب جدول توزيع )student
تظهر نتائج اجلدول (� )9إىل �أن قيمة  Tاملح�سوبة الكلية (� )57,37أكرب من قيمة T

اجلدولية ( )1.984و �أن القيمة االحتمالية )� (Sigأقل من  a=0.05مما ي�ؤدي بنا �إىل رف�ض
الفر�ضية العدمية و قبول الفر�ضية البديلة و التي تن�ص على« :ال تطبق امل�ؤ�س�سات اجلزائرية
الرائدة يف قطاع الت�صدير جميع معايري نظام الذكاء االقت�صادي».

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الثانية:
حت�سن امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير
Ú Úالفر�ضية العدمية  :H0ال ّ
تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا التناف�سية و املتمثلة يف (حت�سني الإنتاجية ،قيادة
التميز و الإبداع ،ال�رشاكة) .
التكاليف ،ترقية اجلودةّ ،
حت�سن امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير
Ú Úالفر�ضية البديلة ّ :H1
تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا التناف�سية و املتمثلة يف (حت�سني الإنتاجية ،قيادة
التميز و الإبداع ،ال�رشاكة) .
التكاليف ،ترقية اجلودةّ ،
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن تنافسية المؤسسات الجزائرية
الرائدة في قطاع التصدير و مدى تحقيقها للمزايا التنافسية

�أبعاد املحور الثالث

املتو�سط االنحراف
احل�سابي* املعياري

الوزن
الن�سبي

القيم االحتمالية
()Sig

قيمة

T

امل�ستوى بالن�سبة للمتو�سط
احل�سابي (مدى حتقيق)

منو و �إنتاجية امل�ؤ�س�سة

3,72

1,02

0,74

0,000

38,14

مرتفع

قيادة التكاليف

3,23

1,17

0,64

0,000

28,85

متو�سط

ترقية اجلودة

2,50

1,24

0,50

0,000

21,18

متو�سط

التميز و الإبداع

2,83

1,18

0,56

0,000

24,97

متو�سط
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�أبعاد املحور الثالث

املتو�سط االنحراف
احل�سابي* املعياري

الوزن
الن�سبي

القيم االحتمالية
()Sig

قيمة

د .نسرين مغمولي

T

امل�ستوى بالن�سبة للمتو�سط
احل�سابي (مدى حتقيق)

ال�رشاكة

2,90

1,16

0,58

0,000

26,13

متو�سط

الإجمايل

3,04

15,1

0,60

0,000

27,85

متو�سط

من إعداد :الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق spss 20.0
* مرتفع ( 3.5فأكثر)  ،متوسط ( ، )3.49 - 2.5منخفض (اقل من )2.5

من خالل نتائج التحليل الإح�صائي الو�صفي الواردة يف اجلدول (� )10أعاله يت�ضح
لنا ب�أن املتو�سط احل�سابي الكلي لأبعاد املتغري التابع (�أبعاد التناف�سية) قدرت بــ  3.04و
ب�أهمية ن�سبية بلغت  ،%60يف حني تراوحت املتو�سطات احل�سابية اجلزئية لأبعاد املتغري
التميز و الإبداع ،ال�رشاكة)
التابع (حت�سني الإنتاجية ،قيادة التكاليف ،ترقية اجلودة،
ّ
على حدى ما بني ( )3.72 - 2.50و كان �أدناه لبعد اجلودة ،مما يدل على عدم موافقة
املبحوثني لتحقيق م�ستوى جودة عال من قبل امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف جمال
الت�صدير.كما ميكن القول ب�أن مدى حتقيق التح�سن يف النمو و الإنتاجية بامل�ؤ�س�سات حمل
الدرا�سة مرتفع ،بينما متو�سط بالن�سبة لكل من الأبعاد التالية :قيادة التكاليف ،ترقية
التميز و الإبداع و �أخريا ال�رشاكة.و مبقارنة املتو�سط احل�سابي الكلي باملتو�سط
اجلودة،
ّ
االختباري ( )3جند �أن املتو�سط احل�سابي املح�سوب �أكرب من املتو�سط االختباري ،مما يدعو
حت�سن امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف
�إىل رف�ض الفر�ضية العدمية الثانية و القائلة « :ال ّ
قطاع الت�صدير تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا التناف�سية و املتمثلة يف (حت�سني
التميز و الإبداع ،ال�رشاكة) ».و قبول الفر�ضية
الإنتاجية ،قيادة التكاليف ،ترقية اجلودة،
ّ
البديلة و للت�أكد من �صحة النتيجة التي تو�صلت �إليها الباحثة ،مت �إجراء اختبار  Tو اجلدول
الآتي يو�ضح نتيجة اختبار الفر�ضية العدمية الثانية.
الجدول ()11
نتائج اختبار للفرضية العدمية

الفر�ضية العدمية الثانية

قيمة  Tاملح�سوبة

قيمة  Tاجلدولية

القيم االحتمالية (* )Sig

املتو�سط احل�سابي

85,27

1.984

0.000

3.04

* دالة إحصائيا عند مستوى a= 0,05
من إعداد :الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق spss 20.0
(مع العلم بأن قيمة  Tالجدولية تقدر بــ 1.984عند درجة حرية ن 108=2 -و مستوى داللة 0.05
و ذلك حسب جدول توزيع )student
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نتائج اجلدول ( )11ت�ؤول �إىل �أن قيمة  Tاملح�سوبة الكلية (� )27.85أكرب من قيمة
 Tاجلدولية ( )1.984و �أن القيمة االحتمالية )� (Sigأقل من  ،a=0.05مما ي�ؤدي بنا
حت�سن
�إىل رف�ض الفر�ضية العدمية الثانية و قبول الفر�ضية البديلة و التي تن�ص علىّ « :
امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير تناف�سيتها من خالل حتقيقها للمزايا
التميز و
التناف�سية و املتمثلة يف (حت�سني الإنتاجية ،قيادة التكاليف ،ترقية اجلودة،
ّ
الإبداع ،ال�رشاكة) ».

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الثالثة:
Ú Úالفر�ضية العدمية  :H0ال توجد عالقة معنوية ذات داللة �إح�صائية بني معايري
نظام الذكاء االقت�صادي و �أبعاد القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع
الت�صدير.
Ú Úالفر�ضية البديلة  :H1توجد عالقة معنوية ذات داللة �إح�صائية بني معايري نظام
الذكاء االقت�صادي و �أبعاد القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير.
لقد مت ا�ستخدام اختبار معامل ارتباط بري�سون الختبار الفر�ضية الثالثة ،بني كل
املتغريات امل�ستقلة و التابعة للدار�سة ،حيث تتحقق العالقة عندما تكون القيم االحتمالية
)� (Sigأقل من  ،0.05و �أن معامل االرتباط � Rأكرب من قيمة  Rاجلدولية ،و يو�ضح اجلدول
التايل العالقة بني كل �أبعاد حماور اال�ستبانة و ذلك عند م�ستوى داللة (. )a= 0.05
الجدول ()12
يبين العالقة بين نظام الذكاء االقتصادي في دعم و تحقيق تنافسية المؤسسات الجزائرية الرائدة
في قطاع التصدير (مصفوفة معامل ارتباط بيرسون )Pearson

R

معامل ارتباط

()Sig

القيم االحتمالية

R

معامل ارتباط

()Sig

القيم االحتمالية

R

معامل ارتباط

()Sig

القيم االحتمالية

R

معامل ارتباط

()Sig

القيم االحتمالية

R

معامل ارتباط

()Sig

اليقظة
الإ�سرتاتيجية
حماية الإرث
املعريف

التميز و الإبداع

القيم االحتمالية

�أبعاد حماور
اال�ستبانة

منو و �إنتاجية
امل�ؤ�س�سة

قيادة التكاليف

ترقية اجلودة

ال�رشاكة
الإجمايل

0,000 0,977 0,000 0,976 0,000 0,913 0,000 0,978 0,000 0,971

0,963

0,000 0,975 0,000 0,986 0,000 0,959 0,000 0,986 0,000 0,960

0,973
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()Sig

R

()Sig

R

()Sig

R

()Sig

الإجمايل

0,000 0,969 0,000 0,976 0,000 0,943 0,000 0,980 0,000 0,959

0,965

R

�أن�شطة ال�ضغط
والت�أثري

0,000 0,956 0,000 0,967 0,000 0,957 0,000 0,976 0,000 0,945

0,960

()Sig

�أبعاد حماور
اال�ستبانة

R

معامل ارتباط

معامل ارتباط

معامل ارتباط

القيم االحتمالية

معامل ارتباط

القيم االحتمالية

القيم االحتمالية

التميز و الإبداع

معامل ارتباط

القيم االحتمالية

ال�رشاكة
القيم االحتمالية

منو و �إنتاجية
امل�ؤ�س�سة

قيادة التكاليف

ترقية اجلودة

د .نسرين مغمولي

الإجمايل

		
المصدر :من واقع نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام spss 20.0
(مع العلم بان قيمة  Rالجدولية تقدر بــ  0.194عند درجة حرية ن  108=2 -و مستوى داللة )0.05

ا�ستكماال للعمليات الو�صفية و الت�شخي�صية القائمة على معطيات التحليل الو�صفي
مت حتديد عالقة االرتباط بني متغريي الدرا�سة ،و نتائج اجلدول (� )12أعاله ت�شري �إىل �أن
هناك عالقات ارتباط موجبة ذات داللة معنوية بني املتغريات امل�ستقلة (معايري نظام
الذكاء االقت�صادي) و املتغريات التابعة (�أبعاد التناف�سية)  ،و الدليل على ذلك معامل
االرتباط  Rالكلي و البالغ ( )0.965و هي ن�سبة مرتفعة تعرب على وجود عالقة ارتباط
ذات داللة �إح�صائية مهمة ،كما تراوحت معامالت االرتباط اجلزئية ما بني (- 0.943
. )0.980و مبا �أن القيم االحتمالية ) (Sigللمتغريات امل�ستقلة و التابعة �أقل من α=0.05
و �أن قيمة  Rاملح�سوبة �أكرب من قيمة  Rاجلدولية ( )0.194مما يدعو الباحثة �إىل رف�ض
الفر�ضية العدمية و قبول الفر�ضية البديلة و التي تن�ص على « :توجد عالقة معنوية ذات
داللة �إح�صائية بني معايري نظام الذكاء االقت�صادي و �أبعاد القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات
اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير».

◄◄نتائج اختبار الفر�ضية الرابعة:
Ú Úالفر�ضية العدمية  :H0ال ت�ؤثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي ت�أثريا ذا داللة
�إح�صائية على �أبعاد تناف�سية امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير.
Ú Úالفر�ضية البديلة  :H1ت�ؤثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي ت�أثريا ذا داللة �إح�صائية
على �أبعاد تناف�سية امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير.
بهدف اختبار الفر�ضية الرابعة ا�ستخدمت الباحثة اختبار االنحدار اخلطي املتعدد
الذي يعد من الأ�ساليب الإح�صائية املتقدمة والتي ت�ضمن دقة اال�ستدالل من �أجل حت�سني
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نتائج البحث عن طريق اال�ستخدام الأمثل للبيانات يف �إيجاد عالقات �سببية بني الظواهر
مو�ضوع الدرا�سة.و من خالل مو�ضوع درا�ستنا �سيتم تبيان عالقة االنحدار بني كل بعد
من �أبعاد القدرة التناف�سية ) (Yاملتغري التابع و كل معايري نظام الذكاء االقت�صادي )(Xi
املتغريات امل�ستقلة ،و هي مو�ضحة يف اجلدول التايل:
الجدول ()13
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر نظام الذكاء االقتصادي
في دعم و تحقيق تنافسية المؤسسات الجزائرية الرائدة في قطاع التصدير

املتغريات امل�ستقلة

B

قيمة t
اخلط�أ
املعياري املح�سوبة

القيم االحتمالية
()Sig

R

R2

اثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي على النمو و الإنتاجية
اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,971

0,24

4.21

0.000

حماية الإرث املعريف

0,960

0,28

2.74

0.007

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

0,940

0,33

15.70

0.000

%91.8 %95.8

اثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي على قيادة التكاليف
اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,978

0,24

15.26

0.000

حماية الإرث املعريف

0,986

0,19

19.21

0.000

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

0,976

0,25

6.20

0.000

%96.2 %98.1

اثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي على ترقية اجلودة
اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,913

0,50

10.59

0.000

حماية الإرث املعريف

0,959

0,35

16.06

0.000

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

0,957

0,36

4.55

0.000

%88.9 %94.3

اثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي على التم ّيز و الإبداع
اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,976

0,26

18.66

0.000

حماية الإرث املعريف

0,986

0,19

24.94

0.000

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

0,967

0,30

2.14

0.009
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املتغريات امل�ستقلة

B

قيمة t
اخلط�أ
املعياري املح�سوبة

القيم االحتمالية
()Sig

د .نسرين مغمولي

R

R2

اثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي على ال�رشاكة
اليقظة الإ�سرتاتيجية

0,977

0,24

18.04

0.000

حماية الإرث املعريف

0,975

0,26

16.74

0.000

�أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري

0,956

0,34

2.28

0.007

%92.8 %96.3

المصدر :من واقع نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام spss 20.0

تو�ضح لنا نتائج اجلدول (� )13أن هناك ت�أثرياً �إيجابي ًا ملعايري نظام الذكاء االقت�صادي
يف دعم التناف�سية وحتقيقها ،حيث بلغ �أق�صى �أثر ملعايري نظام الذكاء االقت�صادي يف حتقيق
بعد قيادة التكاليف مبعامل التحديد  R2حوايل  ،0.96مما يعني �أن املتغريات امل�ستقلة
التف�سريية (معايري نظام الذكاء االقت�صادي :يقظة �إ�سرتاتيجية ،حماية الإرث املعريف،
ال�ضغط و الت�أثري) ا�ستطاعت �أن تف�رس  %96.2من التغري احلا�صل يف قدرة معايري النظام
على حتقيق قيادة تكاليف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير و �أن الن�سبة
املتبقية ترجع للأخطاء الع�شوائية.يليه �أثر نظام معايري نظام الذكاء االقت�صادي يف دعم و
حتقيق
التميز و الإبداع لدى امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة ،حيث بلغ معامل التحديد  R2حوايل
ّ
 ،%95.3يليه �أثر معايري النظام يف حتقيق ال�رشاكة (التحالفات الإ�سرتاتيجية) مبعامل
التحديد  ،R2 %92.8ف�أثر معايري النظام يف دعم وحتقيق منو و �إنتاجية امل�ؤ�س�سات حيث
بلغ معامل التحديد  R2بــــ  .%91.8بينما ي�أتي يف املرتبة الأخرية �أثر معايري نظام الذكاء
االقت�صادي يف حتقيق ترقية اجلودة يف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير و
هذا ما ف�سرّ ه معامل التحديد ن�سبته  %88.9من التغري احلا�صل يف قدرة معايري النظام
على ترقية اجلودة.
و ت�ؤكد معنوية هذه العالقة كل من قيم  Tاملح�سوبة حيث كانت �أكرب من قيمة
اجلدولية البالغة ( )1.984والقيم االحتمالية ) (Sigالتي كانت �أقل من  ،a=0.05مما يدل
على وجود عالقة ت�أثريية بني املتغريات امل�ستقلة جمتمعة و املتغري التابع.و بناء على
نتائج اختباراتنا �سيتم رف�ض الفر�ضية العدمية الرابعة و قبول الفر�ضية البديلة القائلة:
« ت�ؤثر معايري نظام الذكاء االقت�صادي ت�أثريا ذا داللة �إح�صائية على �أبعاد تناف�سية
امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة يف قطاع الت�صدير».
T
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رابعا  -االستنتاجات و التوصيات:
تعاين م�ؤ�س�سات اجلزائر االقت�صادية كغريها من دول العامل الثالث ،من ال�ضعف يف
الأداء ،و من رداءة املنتج يف اغلب الأحيان ،و من التكاليف املرتفعة ،و من غياب ثقة
امل�ستهلك يف تلك املنتجات و التفكري يف �إ�سرتاتيجية �صناعية و زراعية من طرف الدولة
لي�س ب�إمكانه حتقيق الأهداف ما مل يتم االلتزام مببد�أ الذكاء االقت�صادي ،الذي يعد حقال
علميا حديثا و ال�سيما جانبه التطبيقي الذي يعمل على توفري قدرات وا�سعة ملنظمات
التميز و التفوق و الريادة و الإبداع يف ظل بيئة الأعمال الراهنة ،و ذلك من
الأعمال يف
ّ
خالل معايريه املتمثلة يف اليقظة الإ�سرتاتيجية كبعد ا�ستعالمي للنظام ،حماية الإرث
املعريف كبعد حمائي و دفاعي و �أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري كبعد هجومي.و من خالل الإطار
النظري و الدرا�سة امليدانية ميكن �أن نقدم النتائج الآتية:
�1 .1أفرزت �إجابات الأفراد املبحوثة عدم تطبيق نظام الذكاء االقت�صادي ب�شكل كلي
من طرف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية الرائدة و النا�شطة يف قطاع الت�صدير ،حيث �إن مدى تطبيقها
ملعيار ن�شاط ال�ضغط و الت�أثري منخف�ض و متو�سط بالن�سبة ملعيار حماية الإرث املعريف،
مما ي�ؤكد �أن امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة ال تنتهج منهجا منظّ ما و ا�سرتاتيجيا ملعرفة م�ضامني
بيئتها الداخلية و اخلارجية ت�ضمن لها ر�ؤيا وا�ضحة للولوج �إىل الأ�سواق الدولية و العاملية.
�2 .2أظهرت �إجابات الأفراد املبحوثة حتقيق امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية الرائدة
والنا�شطة يف قطاع الت�صدير مليزة النمو ،والإنتاجية بدرجة مرتفعة بينما حتقق م�ستوى
التميز و الإبداع
متو�سط لباقي مزاياها التناف�سية واملتمثلة يف قيادة التكاليف ،ال�رشاكةّ ،
و �أخريا ترقية اجلودة.
3 .3ك�شفت نتائج الدرا�سة بوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة قوية بني متغريات
معايري نظام الذكاء االقت�صادي (اليقظة الإ�سرتاتيجية ،حماية الإرث املعريف� ،أن�شطة
الت�أثري و ال�ضغط) و �أبعاد القدرة التناف�سية (النمو والإنتاجية ،قيادة التكاليف ،ترقية
التميز و الإبداع ،ال�رشاكة) �.إذ �إن �أي حت�سني يف تطبيق معايري الذكاء االقت�صادي و
اجلودةّ ،
مبادئه البد �أن ينعك�س �إيجابا على رفع تناف�سية امل�ؤ�س�سات.
4 .4تو�صلت الدرا�سة العملية �إىل وجود عالقة ت�أثري �إيجابية معنوية ذات داللة
�إح�صائية بني معايري الذكاء االقت�صادي و كل بعد من �أبعاد القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات
مو�ضع الدرا�سة.
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د .نسرين مغمولي

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة كان البد من تقدمي جمموعة من
التو�صيات التي يكون لها ت�أثري �إيجابي على تناف�سية امل�ؤ�س�سات االقت�صادية اجلزائرية
الرائدة يف قطاع الت�صدير.و من بني �أهم التو�صيات نذكر ما ي�أتي:
�1 .1إعطاء الإدارات العليا يف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية �أهمية �أكرب يف التعامل مع
املعلومات على �أنها مورد رئي�س مهم من بني املوارد املختلفة يف امل�ؤ�س�سات ،حيث �إن
املعلومات الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة �أ�صبحت يف وقتنا احلا�رض مطمعا حللفائها و مناف�سيها
على حد �سواء ،وهو ما يتطلب توفري ال�ضمانات الكافية حلمايتها.
�2 .2رضورة تغطية �أن�شطة تر�صد البيئة الداخلية واخلارجية للم�ؤ�س�سات اجلزائرية ،بغية
ت�شخي�ص نقاط القوة و ال�ضعف ،وك�شف التهديدات وا�ستغالل الفر�ص و ا�ستباق التغريات
املختلفة ،وكذا حماية الإرث املعلوماتي وبخا�صة يف املجاالت العلمية و التكنولوجية،
�إ�ضافة �إىل ممار�سة �أن�شطة ال�ضغط و الت�أثري ل�صالح اجلهات اخلا�صة �أو العامة.
3 .3فهم و�إدراك الأهمية الق�صوى للذكاء االقت�صادي من خالل دعوة الإدارة العليا
يف امل�ؤ�س�سات اجلزائرية �إىل عقد م�ؤمترات علمية وملتقيات تطويرية وندوات تعريفية
للنظام ذاته ب�أطره العامة مبا ي�سمح بتوفري بنية نظرية لدى العاملني ،وحتمية تبنيه من
طرف م�ؤ�س�سات اجلزائر التي تبحث عن البقاء واال�ستمرار يف �سوق تت�سم بنمو املناف�سة
املحلية والدولية ،وتبنيه كفل�سفة جديدة لإحداث التغيري احلقيقي يف منط ت�سيريها
وق�صد دعم تناف�سيتها.
�4 .4إيالء النظام الذكاء االقت�صادي اهتمامات بحثية �أكرب بو�صفه من املوا�ضيع
املهمة واحلديثة يف حقل العمل الإداري والتي ت�ساعد يف جناح منظمات الأعمال.والبدء
ب�إن�شاء وحدات لنظام الذكاء االقت�صادي وخاليا بحثية علمية يف كل م�ؤ�س�سة جزائرية.
5 .5ا�ستخدام برجميات اليقظة الإ�سرتاتيجية الأكرث تطورا من �أجل �إحداث تكامل بينها
وبني �أمن املعلومات ق�صد الت�أثري على البيئة املحيطة ،مبا يتيح لها �صنع الفر�ص بدل
انتظارها.والرتكيز على اتخاذ الإجراءات و القوانني الكفيلة ب�إدماج تقنية املعلومات و
االت�صاالت يف جميع الوظائف و العمليات �ضمن كل امل�ؤ�س�سات اجلزائرية.
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�6 .6إحداث تكامل بني م�ؤ�س�سات البحث العلمي وبيئتها االقت�صادية ،من �أجل تفعيل
دور الذكاء االقت�صادي و العمل على تطويره.
7 .7ن�رش ثقافة تقا�سم املعلومات داخل امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ،ق�صد اال�ستغالل الأمثل
لها من خالل الرتكيز على تنمية املورد الب�رشي مبا يخدم الذكاء االقت�صادي ،من خالل
تدريبه على ا�ستخدام التكنولوجيات احلديثة للمعلومات.
�8 .8رضورة قيام الدولة بدور �أ�سا�س يف ن�رش ثقافة الذكاء االقت�صادي على م�ستوى
املجتمع من خالل �إن�شاء م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف جمع املعلومات وحتليلها ون�رشها لتكون
مبثابة نظام خارجي للذكاء االقت�صادي.
9 .9و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لت�شجيع االبتكار والإبداع وتبنيها با�ستحداث هيئات
خا�صة مبتابعة و تنفيذ الأفكار االبتكارية.
1010ت�شجيع حتالفات �إ�سرتاتيجية متكاملة ومرنة وتفعيلها يف �إيجاد �رشاكات مع
منظمات عاملية و �إقليمية و حملية مبا يعطي للم�ؤ�س�سات اجلزائرية فر�صة تبادل اخلربات
و املعلومات و املبادرات.
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د .نسرين مغمولي

اهلوامش:
.1

1ا�ستخل�صت الباحثة خ�صائ�ص ومالمح بيئة الأعمال الراهنة من خالل االطالع على
املراجع التالية:

 �سعيد ي�س عامر� ،إدارة القرن الواحد و الع�رشين ،مركز التميز لعلم الإدارة و احلا�سب،
� ،1998ص .278
 علي ال�سلمي ،تطوير �أداء وجتديد املنظمات ،دار قباء للطباعة ،م�رص،
� ،1998ص .06
 �سيد الهواري ،منظمة القرن الواحد والع�رشين ،دار اجليل للطباعة ،م�رص،
� ،1999ص .14
.2

2لال�ستزادة حول هذه املعلومة و التف�صيل فيها انظر �إىل املراجع الآتية:

 طارق نوير« ،مركز املعلومات و دعم اتخاذ القرار» ،جمل�س الوزراء امل�رصي،
القاهرة� ،2003 ،ص .4
 نيفني ح�سني حممود �شمت« ،القدرة التناف�سية لل�صادرات ال�صناعية امل�رصية يف
ظل �آليات االقت�صاد العاملي اجلديد مع التطبيق على بع�ض ال�صناعات التحويلية» ،ر�سالة
دكتوراه فل�سفة يف االقت�صاد ،كلية التجارة ،جامعة عني �شم�س ،جمهورية م�رص العربية،
� ،2004ص .10
 بلقا�سم العبا�س« ،امل�ؤ�رشات املركبة لقيا�س تناف�سية الدول» ،جملة ج�رس
التنمية ،املعهد العربي للتخطيط ،الكويت ،العدد اخلام�س و ال�سبعون ،جويلية ،2008
�ص �ص .18 - 16
.3

3مت ا�ستخال�ص عنا�رص الذكاء االقت�صادي من خالل املراجع التالية :
 Bressy Gilles, Konkuyt Christian, « Economie d’entreprise », Sirey,
France : Paris, 2006, p 126.
 CLERC. P, « intelligence économique : enjeux et perspectives », dé-
bats et tendances, 2003, pp 324- 337.
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املصادر واملراجع:
اوالً :املراجع العربية:
.1

1الر�شودي ،حممد بن علي« ، )2007( ،بناء �أمنوذج للمنظمة املتعلمة كمدخل لتطوير
الأجهزة الأمنية باململكة العربية ال�سعودية»� ،أطروحة دكتوراه الفل�سفة يف العلوم
الأمنية ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،كلية الدرا�سات العليا ،ق�سم العلوم
الإدارية ،الريا�ض -ال�سعودية.

.2

2ال�سلمي ،علي�« ، )2001( ،إدارة املوارد الب�رشية الإ�سرتاتيجية» ،دار غريب للن�رش،
القاهرة.

.3

 3النجار ،فريد« ، )2000( ،املناف�سة و الرتويج التطبيقي� :آليات ال�رشكات لتح�سني
املراكز التناف�سية مدخل املقارنات التطويرية امل�ستمرة» ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة،
الإ�سكندرية.

.4

4باليل� ،أحمد« ، )2008( ،الأهمية الإ�سرتاتيجية للت�سويق يف ظل حتديات بيئة الأعمال
الراهنة» ،جملة الباحث ،العدد.06 :

.5

5ديلمي ،م�سعود» ، )2008( ،الذكاء االقت�صادي والعمل ال�ضغطي :احلروب اخلفية»،
جريدة القد�س العربي ،ال�سنة الع�رشون ،العدد.6061

.6

� 6سيد احمد ،م�صطفى“ ، )2001( ،التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التناف�سية للمنظمات
العربية” ،دار غريب للن�رش ،القاهرة.

.7

7طايل جمدي ،حممد حممود“ ، )2005( ،الت�سويق االبتكاري كمدخل للتغيري والتطوير
مبنظمات الأعمال” ،ورقة عمل مقدمة يف امللتقى الإداري الثالث� :إدارة التغيري
ومتطلبات التغيري يف العمل الإداري -نحو �إدارة متغرية فاعلة ، -جدة -ال�سعودية،
 30 - 29مار�س.2005

.8

8عد�س ،عبد الرحمن و توق ،حمي الدين’ ، )1998( ،املدخل اىل علم النف�س’ ،دار الفكر
للطباعة و الن�رش ،عمان.
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ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حماولة تقييم ا�سرتاتيجيات التنمية املطبقة يف اجلزائر خالل
الفرتة  2014 - 1970ومدى جناحها يف حتقيق �أهدافها الرئي�سة ،من خالل تق�سيمها �إىل
ثالث مراحل مرتبطة مبعدل النمو االقت�صادي ،وارتفاع �أ�سعار النفط يف ال�سوق الدولية.
وقد تو�صلنا �إىل �أنه رغم املبالغ ال�ضخمة املر�صودة ،ف�إن االقت�صاد اجلزائري ما زال
يهيمن عليه الريع البرتويل ،كما �أن تنفيذ الربامج الأخرية مل يرافقها احلر�ص نف�سه فيما
يخ�ص تنفيذ م�سار الإ�صالحات االقت�صادية التي انطلق فيها و�سط الت�سعينات و�إكماله ،ومل
ي�ستفد حتى من الأخطاء ال�سابقة.
لذلك نو�صي بو�ضع ا�سرتاتيجيات قطاعية وا�ضحة الأهداف مع الرتكيز على القطاعات
الإنتاجية ،وكذلك االهتمام باالبتكار ،والتطوير ،والعن�رص الب�رشي ،مع �رضورة بناء
ا�سرتاتيجيات تنموية ذاتية تتوافق مع الظروف االقت�صادية ،االجتماعية ،الثقافية والدينية.
الكلمات املفتاحية :ا�سرتاتيجية التنمية ،النمو االقت�صادي ،برنامج الإنعا�ش
االقت�صادي ،الإ�صالح االقت�صادي ،الإنفاق العام.
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Economic Development Strategy in Algeria:
A Critical Study of the Period from 1970 to 2014

Abstract:
The aim of this study is to assess the development strategies applied in
Algeria during the period 1970- 2014 and the extent of its success in achieving
its key objectives through dividing it into three phases linked to the rate of
economic growth and the rising oil prices in the international market.
The study showed that despite the large sums of money allocated,
Algerian economy is still dominated by profits from selling petrol. The recent
implementation of programs are not successful similar to those reforms
launched in the middle of the nineties. This shows that programmers are not
benefit from the past mistakes. Therefore we recommend the development of
sectorial strategies with clear objectives emphasizing the productive sectors,
innovation, and the development of the human element. This leads to build
self- development strategies in line with economic, social, religious and
cultural conditions.
Keywords: development strategy, economic growth, economic recovery
program , economic reform , public spending.
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مقدمة:
�شهد االقت�صاد اجلزائري –منذ اال�ستقالل -حتوالت وتغريات مهمة فر�ضتها الظروف
والتحوالت التي �شهدتها كل من ال�ساحتني الوطنية والدولية على الأ�صعدة كافة ،فقد تبنت
اجلزائر غداة اال�ستقالل �إ�سرتاتيجية وفق نظرة ا�شرتاكية قائمة على �أ�سا�س التخطيط املركزي
وهيمنة القطاع العام على االقت�صاد ،لكن �رسعان ما بد�أت هذه الإ�سرتاتيجية تك�شف عن
بوادر ال�ضعف واالختالل ابتداء من �سنة  1986بفعل الأزمة النفطية املعاك�سة ،وت�أثريها
ال�سلبي على االقت�صاد اجلزائري؛ الذي دخل يف �أزمة حادة عجلت به �إىل تبني خيار اقت�صاد
ال�سوق كبديل عن االقت�صاد املوجه.
وقد رافق هذا التحول قيام اجلزائر بجملة من التدابري والإ�صالحات االقت�صادية
املتتالية والوا�سعة ،هذه التحوالت ُروفقت بخ�صائ�ص م�ستدمية باالقت�صاد اجلزائري كان
لها �أثر على تلك اال�سرتاتيجيات.
�إال �أن النتائج املحدودة لهذه الإ�صالحات التي اقت�رصت على حت�سني اجلوانب النقدية
واملالية و�إغفال التحديات احلقيقية للنمو� ،أدت �إىل حتمية �إ�صالحات عميقة تتعلق مبنظومة
�إدارة احلكم وكفاءة الإدارة ،من خالل برامج ا�ستثمارية طموحة خا�صة يف ظل توفر املوارد
املالية من خالل التو�سع يف الإنفاق العام ممثلة يف ثالثة برامج �أ�سا�سية :برنامج دعم
الإنعا�ش االقت�صادي ،والربنامج التكميلي لدعم النمو االقت�صادي ،وبرنامج موا�صلة دعم
النمو االقت�صادي.

إشكالية الدراسة:
�إن تطبيق اجلزائر لعدة ا�سرتاتيجيات يف جمال التنمية االقت�صادية ،كانت بهدف
الو�صول اىل �أهداف م�سطرة ،ولكن معيار قبول جناحها من ف�شلها يجرنا �إىل حماولة تقييم
ا�سرتاتيجيات التنمية االقت�صادية املطبقة يف اجلزائر خالل الفرتة ،2014 - 1970
والوقوف على مدى حتقيقها لأهدافها؛ لذا �سنحاول االجابة عن اال�شكال التايل� :إىل �أي
مدى ن�ستطيع القول بان �إ�سرتاتيجية التنمية االقت�صادية يف اجلزائر واملطبقة منذ 1970
حققت الأهداف امل�سطرة لها ،وما هي �أهم املراحل التي مرت بها؟

اهلدف من الدراسة:
حتاول هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء بالنقد على م�سرية تطور االقت�صاد اجلزائري
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منذ اال�ستقالل �إىل غاية اليوم ،من خالل حتديد الإطار الت�أ�صيلي لأ�سا�س اختيار منوذج
التنمية يف اجلزائر� ،إ�ضافة �إىل حتديد �أهم املراحل التي مر بها ،و�أهم �سلبياتها ،وتبيان �أهم
الإ�صالحات والتدابري التي قامت بها اجلزائر منذ اال�ستقالل.

منهج الدراسة:
يف حماولة للإجابة عن الإ�شكالية فقد مت االعتماد على املنهج الو�صفي التحليلي
لتبيان �أهم ا�سرتاتيجيات التنمية املنتهجة يف اجلزائر ،وكذلك خمتلف الإ�صالحات التي
اتبعتها اجلزائر ودوافعها.

تقسيم الدراسة:
وبق�صد الإملام باملو�ضوع ارت�أينا تق�سيمه �إىل ما ي�أتي:
1 .1الإطار الت�أ�صيلي لإ�سرتاتيجية التنمية االقت�صادية يف اجلزائر.
�2 .2سيا�سة ومراحل التنمية االقت�صادية يف اجلزائر.
3 .3النتائج واالقرتاحات.
 - 1اإلطار التأصيلي إلسرتاتيجية التنمية االقتصادية يف اجلزائر:
�سيطرت على التوجهات الإيديولوجية يف اجلزائر عند اال�ستقالل ثالثة مفاهيم وهي
الت�أميم ،التخطيط ،الت�صنيع ،فت�أميم قطاع املحروقات والبنوك وامللكيات التي كانت
ب�أيدي املعمرين جعل من الدولة املحرك الأ�سا�س للتنمية ،باالعتماد على التخطيط املركزي
ك�أف�ضل �أداة للت�سيري ،وعلى الت�صنيع الثقيل كهدف ا�سرتاتيجي.
يتفق �أغلب االقت�صاديني على �أن الأ�سا�س النظري لإ�سرتاتيجية التنمية االقت�صادية
القائمة على ال�صناعات امل�صنعة جتد �أ�س�سها يف نظرية �أقطاب النمو ،التي متثل وحدة �أو
جمموعة من الوحدات االقت�صادية الرائدة ،فعالقة هذه الأقطاب مع الو�سط االجتماعي
واالقت�صادي �ست�ؤدي �إىل ن�رش النمو االقت�صادي ،وظهرت يف جتربة التنمية االقت�صادية

اجلزائرية ثالثة �أقطاب هي (:)1

قطب احلديد وال�صلب (عنابة)  ،قطب امليكانيك (ق�سنطينة)  ،قطب البرتوكمياء
(ارزيو)  ،حيث �شكلت املحروقات عامال م�ساعدا يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة با�ستثمار احلد
الأق�صى من املوارد النفطية ،باالعتماد على خمططات طموحة منذ  1967متا�شي ًا مع
خ�صائ�ص هذه ال�سيا�سة.
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هدفت اجلزائر وعملت على حت�سني مكانتها �ضمن التق�سيم الدويل للعمل باالعتماد
على �إ�سرتاتيجية االنكفاء الذاتي لالقت�صاد حتت �شعار الت�صنيع ،هذه الإ�سرتاتيجية ميكن
�إرجاع فكرتها للتنظري الذي قدمه "�سمـري �أمني" الذي ق�سم النظام الر�أ�سمايل �إىل :مركز،
وحميط ،حيث الأول مهيمن والثاين مهيمن عليه ،وعليه فالتخلف لي�س ت�أخراً بل هو نتيجة
لتو�سع النظام الر�أ�سمايل ،وح�سب هذا الأخري ف�إن دول املحيط ال يكون ت�صنيعها ممكنا
�إال �إذا فكت االرتباط التدريجي مع ال�سوق الر�أ�سمالية العاملية ،وقد طور "�سمـري �أمني"

منوذجني متعار�ضني يتكونان من �أربع قطاعات (:)2

 النموذج املتمركز نحو اخلارج :والذي يبنى على تنمية قطاع الت�صدير وقطاع
ال�سلع الكمالية� ،أين الرتاكم الر�أ�سمايل (قرارات اال�ستثمار والإنتاج )...يحدد ب�رشوط
ال�سوق الدولية.
 النموذج املتمركز حول الذات :يعتمد على تنمية القطاعني الآخرين ،القطاع الذي
ينتج و�سائل الإنتاج ،والقطاع الذي ينتج �سلع اال�ستهالك الوا�سع ،حيث هنا �سريورة الرتاكم
ال تخ�ضع للتق�سيم الدويل للعمل.
لقد �شكل اختيار ال�صناعة الثقيلة رغم �أن ربحيتها على املدى املتو�سط والق�صري
تبقى حمــل ارتياب (�إذا �أخذنا فوائ�ض القدرات الإنتاجية – البرتول واحلديد– على م�ستوى
الدول) ورغم تعار�ضها مع نظرية املزايا الن�سبية� ،أي بالرغم من اخل�سارة املالية ،ف�إن
وجود ال�صناعات الثقيلة ،ي�ؤدي �إىل خلق ت�أثريات وارتباطات بعدية (ت�أثريات دفع) جتعلها
مربحة على املدى الطويل.
هذه النظرية تتفق مع الطرح الذي قدمه االقت�صادي  ″DE BERNIS″الذي �أ�سهم
نظريا وميدانيا يف �إ�سرتاتيجية التنمية االقت�صادية اجلزائرية ،حيت يرى �أن التخلف هو
ظاهرة حمددة تاريخيا� ،أي �أنها من �إنتاج تاريخ وتو�سع النظام الر�أ�سمايل ،و�أن التخلف هو
ظاهرة هيكلية وان�سداد للنمو ،ولي�ست ظاهرة ظرفية ،ومرحلة ت�أخر.
لذا فهو يرى �أنه يجب تف�ضيل االرتباطات البعدية على القبلية ،و�أن �صناعة ال�سلع
الر�أ�سمالية هي التي يجب �أن تتطور يف البداية لتجنب االن�سداد الناجم عن �سيا�سات النمو
املنقاد بال�صادرات �أو �سيا�سات الت�صنيع املعو�ض لل�صادرات ،وقد عرف ال�صناعات املحركة
والرائدة بالن�سبة لالقت�صاد املحيطي كالتايل« :قطاع �شامل ينتج و�سائل �إنتاج ،فروع
ال�صناعات الكيميائية الرئي�سية ،قطاع الطاقة ال�رضوري ال�شتغال كامل االقت�صاد»(.)3
لكن منذ �سنة � 2001رشعت اجلزائر يف انتهاج �سيا�سة ميزانياتية) مالية تو�سعية
مل ي�سبق لها مثيل من قبل ،ال�سيما من حيث �أهمية املوارد املالية املخ�ص�صة لها (يف ظل
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الوفرة يف املداخيل اخلارجية الناجتة عن التح�سن امل�ستمر ن�سبيا يف �أ�سعار النفط ،وذلك
عرب برامج اال�ستثمارات العمومية املنفذة �أو اجلاري تنفيذها واملمتدة على طول الفرتة من
� 2001إىل .2014
لقد اعتمدت اجلزائر خمطط �إنعا�ش اقت�صادي كان الهدف منه اعتماد مقاربة كينيزية
لدعم امل�ؤ�س�سات اجلزائرية ،وحتفيز الطلب يف ال�سوق ،وا�ستعادة امل�ؤ�س�سات لنموها لل�رشوع
يف �إحالل الواردات ،حيث تتبنى برناجما لتن�شيط الطلب الكلي عن طريق الزيادة يف الإنفاق
لتحفيز الإنتاج ،وتلبية الزيادة يف الطلب ،ودعم النمو ،وامت�صا�ص البطالة)4( .
 - 2سياسة التنمية االقتصادية يف اجلزائر ومراحلها:
عرف االقت�صاد اجلزائري يف م�سريته التنموية منذ اال�ستقالل �إىل الآن جمموعة
من املراحل وعدة تطورات �أثرت ت�أثريا كبريا على م�سريته التنموية ،وميكن تق�سيم هذه

املراحل باالعتماد على ن�سبة النمو املحققة مع الأخذ بعني االعتبار تغريات �أ�سعار
البرتول �إىل ثالث مراحل وهي:
املرحلة الأوىل :متتد من بداية ال�سبعينات �إىل �سنة  ،1985وهي فرتة النمو الوا�سع
واملكثف املدعم من حت�سن �رشوط التبادل والديون اخلارجية للجزائر ،حيث يف هذه املرحلة
ازداد ن�صيب الفرد من الدخل بالأ�سعار الثابتة بن�سبة تزيد على .%1.3
�أما املرحلة الثانية من �سنة � 1986إىل �سنة  : ،1999وهي فرتة تراجع با�ستثناء
�سنة  1989حيث عرف ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل منوا �سلبيا� ،أما املرحلة
الأخرية فمن بداية � 2000إىل وقتنا احلايل وقد متيزت بالرجوع �إىل النمو الإيجابي يف
الناجت املحلي الإجمايل للفرد ،وقد تراوحت ن�سبته حوايل  % 1.05يف ال�سنة.

وللإ�شارة عرف االقت�صاد اجلزائري خالل مرحلة قبل ال�رشوع يف الإ�صالح فرتتني
مهمتني:
حيث متيزت الفرتة الأوىل  1966 - 1962التي تلت ا�ستقالل البالد ومتيزت بفراغ
النظرية االقت�صادية والنموذج املراد اتباعه ،ورغم ق�رص مدتها �إال �أنها مرحلة مهمة مهدت
الظروف لعملية التخطيط املركزي ،والتدخل الوا�سع واملهيمن للدولة رغم �ضعف املقومات
املالية وغياب البنى التحتية (.)5
�أما الفرتة الثانية  1969 - 1967التي متيزت عموما باالعتماد على االنت�شار
الوا�سع للدولة يف جميع امليادين بحيث حتتكر الإنتاج واال�ستثمار ،من خالل االعتماد على
التخطيط والت�سيري املركزي ،اعتمدت خاللها الدولة على �سيا�سة ن�شطة يف جمال اال�ستثمار
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يف القطاع العمومي ،الأمر الذي ترتب عنه تطور كبري يف �إر�ساء الهياكل القاعدية والبنى
التحتية (� ،)6أي بعبارة �أخرى متيزت هذه الفرتة باالقت�صاد املوجه مركزيا ،وقد نفذت
خاللها برامج طموحة يف املجالني االقت�صادي واالجتماعي �أهمها ت�أميم الرثوات الوطنية،
وبناء قاعدة اقت�صادية ترتكز على الت�صنيع.
خالل هذه الفرتة عرفت اجلزائر خاللها املخطط الثالثي ( )1969 - 1967الذي هو
خمطط ق�صري الأجل حيث بلغ حجم اال�ستثمارات املربجمة  9.4مليار دينار� ،أما تكاليف
الربجمة فقدرت � ،%19.58أي �أن اال�ستثمارات الباقي �إجنازها حوايل  10.52مليار
دينار(.)7
يف هذا املخطط تظهر الأهمية املعطاة لل�صناعة التي تعدت ن�سبة  %49من �إجمايل
اال�ستثمارات املخططة ،وهذا ما يبني التوجه املختار من اجلزائر املتمثل يف الت�صنيع،
وبناء قاعدة �صناعية.

وعموما ميكن تق�سيم �أهم مراحل التنمية يف اجلزائر �إىل ثالث مراحل وهي:
 .أاملرحلة الأوىل :فرتة النمو الوا�سع واملكثف من � 1970إىل :1985
متيزت هذه املرحلة بحقن مكثف لر�أ�س املال يف االقت�صاد مع �إعطاء الأولوية للقطاع
ال�صناعي ،فما بني بداية املخطط الرباعي  1973 - 1970ونهايته ت�ضاعف ر�أ�س املال ﺒ
 ،1.5وو�صل �إىل  %2.2ما بني .1977 - 1973
كما انتقل معدلها من  %28.3يف املخطط الرباعي الأول �إىل  %40.4يف املخطط
الرباعي الثاين  ،1977 - 1974وقد و�صل �أق�صاه �سنة  1977ن�سبة  %42.6و %47.8
�سنة .1978كما زاد اال�ستثمار خالل هذه املرحلة مبعدل  %16مقابل %7.3بالن�سبة
للناجت املحلي الإجمايل (.)8
لقد اعتمد ب�شكل كبري على اجلباية البرتولية التي انتقلت من  %24.7من جمموع
الإيرادات �سنة � 1970إىل حوايل  %50من هذا املجموع �سنة  ،1985مع جتاوزها لن�سبة
� %60سنوات  1981 ،1974نظرا الرتفاع �أ�سعار النفط خالل هذه ال�سنوات التي بلغت
 46.04 ،35.93دوالرا على التوايل (.)9
خالل هذه الفرتة عرفت اجلزائر خاللها عدة خمططات تنموية وهي املخطط الثالثي
والرباعي الأول والثاين هذا بالإ�ضافة �إىل املرحلة التكميلية ،واملخطط اخلما�سي الأول.
بالن�سبة للمخطط الرباعي الأول ( )1970 - 1973فقد بلغت اال�ستثمارات املخططة
�أكرث من  27مليار دينار ،وكان يهدف �إىل تقوية بناء االقت�صاد اال�شرتاكي ودعمه وجعل
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الت�صنيع من العوامل الأ�سا�سية للتنمية ( ،)10هذه اال�ستثمارات كانت موزعة كما يلي:
الجدول ()1
هيكل االستثمارات في الرباعي األول 1973 - 1970

القطاعات

اال�ستثمارات املخططة

الن�سبة

ال�صناعة

12.400

45

الزراعة

4.140

15

املرافق الأ�سا�سية

2.307

8

التعليم والتكوين

3.307

12

النقل

800

3

التجهيزات االجتماعية

3.216

12

ال�سياحة

700

2

التجهيز الإداري

870

3

املجموع

27.740

المصدر :علي الناخ ،إنشاء المخطط الرباعي ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر،
 ،1971ص 10

�إن اال�ستثمارات الإجمالية للفرتة  1978 - 1967بلغت  300مليار دينار ،كما
�أن معدالت اال�ستثمار �شهدت تطورا متزايدا بحيث بلغت بالن�سبة للإنتاج الداخلي اخلام
 %26.4خالل املخطط الثالثي %33.5 ،يف �أثناء املخطط الرباعي الأول و  %46.8يف
�أثناء املخطط الرباعي الثاين ( ، )1977 - 1974هذا الأخري بلغت اال�ستثمارات الإجمالية
فيه حوايل  110مليار دينار.
ومن خالل ح�ص�ص القطاعات االقت�صادية تت�ضح الأهمية الكبرية التي �أعطيت لتنمية
القطاع ال�صناعي (ال�صناعة الثقيلة وال�صناعة يف املحروقات) حيت و�صلت �إىل % 43.5
من جمموع املخ�ص�صات.
ومنذ  1967زادت اال�ستثمارات احلكومية املوجهة لل�صناعة مبا فيها قطاع
املحروقات التي و�صلت �إىل ن�سبة  %61.1من جممل اال�ستثمارات يف الفرتة (- 1974
 ، )1977بينما الزراعة مل تتع ّد .)11( %7.3
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وميكن تبيان حجم الإنفاق اال�ستثماري على ال�صناعة خالل الفرتة
يف اجلدول الآتي:

1967- 1977

الجدول ()2
اإلنفاق االستثماري على الصناعة خالل الفترة 1977 –1967

املخطط الأول

()1969 - 1967

املخطط الثاين

()1973 - 1970

املخطط الثالث

()1977 - 1974

املخطط

الفعلي

املخطط

الفعلي

املخطط

الفعلي

.1املحروقات ()%

42.6

51.1

37

47

40.6

48.6

.2ال�صناعات الثقيلة ()%

40.7

32.3

42

36.1

45.6

38.4

احلديد

23.5

22

17.3

16.5

13.3

13.5

�صناعة امليكانيك ،ال�صلب والكهرباء

3.9

1.6

11.6

8.8

14.1

10.1

الكيمياء

11.3

7.9

4.6

4.9

9

5.7

2

0.8

8.5

5.9

9.2

9.1

.3املناجم والطاقة ()%

7.4

9

11.3

10.5

5.4

6.2

.4ال�صناعات اخلفيفة ()%

9.3

7.6

9.7

6.4

8.4

6.8

54000

48900

12400

20820

4800

7150

مواد البناء

املجموع (مليون دينار جزائري)

المصدر :وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ،ملخص الحصيلة االقتصادية واالجتماعية للفترة 1967
 ،1978 -ماي  ،1980ص .22

يت�ضح من اجلدول �أن:
 جمموعة ال�صناعات الثقيلة (القطاع الرائد ،ال�شامل) يحتل ال�صدارة �ضمن هيكل
اال�ستثمارات غري �أن هيكل اال�ستثمار الفعلي يظهر انحرافا نحو ا�ستثمار �أكرب مما هو خمطط
له يف قطاع املحروقات� ،أي �أن هذا االنحراف ميول من فروع �أخرى ،وهو ما يكون حتديا
لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموذج  DE BERNISويجعل العالقة بني التجربة اجلزائرية
والنموذج حمل ت�سا�ؤل.
 كما �أنه �ضمن جمموعة ال�صناعات الثقيلة ،نالت �صناعة احلديد ح�صة مهمة
من الإنفاق اال�ستثماري ،وكانت الأقل ت�أثرا باالنحراف بني اال�ستثمار املخطط والفعلي،
وباعتبار �أن جل �إنتاج هذه ال�صناعة كان موجها نحو �صناعة املحروقات؛ ف�إن ت�أثري الدفع
الذي من املفرو�ض �أن متار�سه ي�صبح حمل ت�سا�ؤل.
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 ال�صناعات الكهربائية وامليكانيكية والتعدينية تبدو �أقل حظا ،فاحل�صة
الهام�شية التي حظيت بها تبدو مفارقة ،وبخا�صة �أن الهدف منها بناء نظام �إنتاجي
م�ستقل ،وهو ما يعني �أن القاعدة الإنتاجية ال�صناعية كانت تابعة لل�سوق الدولية يف
�إعادة �إنتاجها� ،أي �أن القطاع الذي كان مفرو�ضا �أن ينتج و�سائل الإنتاج كان مهم�شا
بينما يف النموذج ميثل نواة منوذج التنمية اجلزائرية ،وهذا ما يدل �أن تطور هذين
القطاعني كان خارج منطق منوذج .DE BERNIS
 توزيع اال�ستثمارات داخل قطاع املحروقات نف�سه كان ل�صالح الن�شاطات املوجهة
نحو الت�صدير على ح�ساب الن�شاطات الأخرى ،وعليه مل تكن هناك عالقة مهمة من حيت
هيكل اال�ستثمارات بني منوذج  DE BERNISوالتجربة اجلزائرية ،فتطور م�صفوفة
املدخالت واملخرجات مل يظهر اجتاه ًا وا�ضح ًا نحو النجاح االقت�صادي با�ستثناء ارتفاع
الإنتاج اخلام يف كل الفروع ،والدور الرئي�س الذي لعبه فرع املحروقات يف الت�صدير (.)12
�أما املرحلة  1989 - 1980التي يطلق عليها مرحلة التنمية الالمركزية فقد �شهدت
اجلزائر خاللها عدة �إ�صالحات ،متيزت بتخ�صي�ص جزء كبري من الدخل الوطني لال�ستثمار
يف القطاع ال�صناعي مقارنة بالقطاعات الأخرى ،و�أعطيت الأولوية لفروع املواد الو�سيطية
والتجهيز ،خالل هذه املرحلة لعبت الدولة دورا مهم ًا وجوهريا يف �إحداث الت�صنيع الذي
كان له الدور الرئي�س يف الإنتاج ،والعمالة ،وخلق القيمة امل�ضافة.
خالل الفرتة  1984 - 1980ونتيجة للتحوالت اجلديدة التي عرفها االقت�صاد
الوطني و العاملي ،مت اتخاذ �إجراءات و�إ�صالحات متا�شيا مع تلك التحوالت ،حيث �شهدت
�إجناز املخطط اخلما�سي الأول والذي متحورت �أهدافه الكربى يف تو�سيع الإنتاج الوطني
وتنويعه وتكييفه مع تطور االحتياجات العامة ،مع بناء �سوق وطنية داخلية ن�شيطة وقادرة
على تعزيز اال�ستغالل االقت�صادي ب�صورة دائمة (.)13
ت�ضمن هذا املخطط برناجمني من اال�ستثمارات :الأول يتعلق مبجمل الباقي تنفيذه
من الفرتة ال�سابقة املقدر ﺒ  79.5مليار دينار من �أ�صل جمموع اال�ستثمارات الباقية
 196.9مليار دينار �أي بن�سبة  %40.37وبن�سبة  %14.18من جمموع اال�ستثمار
امل�سطر� ،أما الربنامج اجلديد فقد بلغت ح�صة ال�صناعة فيه  132.2مليار دينار من �إجمايل
اال�ستثمارات اجلديدة املقدرة ﺒ  363.6مليار دينار بن�سبة  ،%36.35وبلغت فيه ح�صة
املحروقات حوايل .% 49.3
ما يالحظ خالل هذا املخطط حماولة توجيه اال�ستثمارات نحو ال�صناعات الأخرى
غري املحروقات كالفالحة ،وال�سكن ،والهياكل القاعدية رغم بقاء ح�صة ال�صناعة كبرية من
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خالل ا�ستحواذها على  211.7مليار دينار من الإجمايل املقدر بـ  560.5مليار دينار �أي
 %38من جمموع اال�ستثمارات.
حيث عرف الإنفاق العمومي خالل هذه الفرتة ارتفاع �إذ انتقل من  %25.98من
الناجت املحلي اخلام �سنة � 1967إىل حوايل  %43من هذا الناجت �سنة .1986وقد تطلّب
هذا النموذج للتنمية ا�ستثمارات �ضخمة حققت معدالت منو اقت�صادي جد �إيجابية؛ �إذ بلغت
ن�سبة � %9.21سنة  ،1978كما امت�صت عددا ال ب�أ�س به من اليد العاملة �إذ انخف�ضت
ن�سبة البطالة �إىل حوايل � %13.28سنة  ،1983و هذا ما دفع الدولة خالل هذه الفرتة
�إىل توجيه �سيا�ستها املالية نحو هذا املجال بالرفع من �إنفاقها اال�ستثماري ،معتمدة يف
متويل ذلك على اجلباية البرتولية التي مثلت �أهم م�صدر للتمويل �آنذاك.وباملقابل عرفت
م�ستويات الت�ضخم نوعا من االرتفاع �إذ بلغت ن�سبة � %17.52سنة  1978و %14.65
�سنة .)14(1981

وهناك عدة عوامل ميكن �إرجاعها ل�سبب غياب قطاع قاعدي يف جتربة التنمية
اجلزائرية خالل هذه املرحلة نذكر منها:
 تو�سيع عقود املفتاح ،يف اليد واملنتوج يف اليد.
 نق�ص التن�سيق بني املتعاملني املحليني الذين يتعاملون مع ال�سوق الدولية بدل
ال�سوق املحلية.
 �إ�سرتاتيجية ر�أ�س املال الدويل الذي كان يف�ضل تطوير ال�صناعات املوجهة نحو
الت�صدير.
 الت�أخريات يف الإجناز وبخا�صة يف عقود املفتاح يف اليد واملنتوج يف اليد،
(الكهرباء وامليكانيك)  ،هذه الت�أخريات رفعت تكاليف اال�ستثمار.
 كما �أن �إجناز عدة خمططات متتالية كانت توقعاتها غري �صحيحة الأمر الذي يرفع
من تكاليفها.
بفعل هذه العوامل �أدى �إىل ظهور نظام �إنتاجي �صناعي غري قادر على املناف�سة �سواء
�أكان يف ال�سوق الدولية �أم ال�سوق املحلية (.)15
وعلى العموم ميكن القول �إن �سيا�سة الت�صنيع الثقيل يف اجلزائر �أدت اىل تبعية �شديدة
يف العالقات االقت�صادية التقنية والإن�سانية واملالية مع اخلارج� ،إىل جانب تدفق �إنتاج
غري كاف وباهظ الثمن على ال�سوق املحلية ،وهذا كله على �أ�سا�س مربر ي�ستند يف الأولوية
املعطاة لل�صناعة الثقيلة اىل �إرادة اللحاق بركب الدول املتقدمة يف �أقرب الآجال ،بت�رسيع
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عجلة النمو عن طريق تطبيق �سيا�سة تتبنى الأولويات نف�سها التي عرفتها الر�أ�سمالية
ال�صناعية خالل القرن التا�سع ع�رش يف البلدان املتقدمة� ،أو تلك التي �شجعها االحتاد
ال�سوفييتي يف فرتة ما بني احلربني العامليتني ،ف�إ�سرتاتيجية الت�صنيع الثقيل بالإحتاد
ال�سوفييتي �أثبتت ف�شلها ،لذلك كان يجب التخلي عن هذا النموذج اال�شرتاكي يف الت�صنيع،
كما �أن نقل النموذج ال�صناعي الأوروبي اخلا�ص بالقرن املا�ضي �إىل اجلزائر كان م�ستحيال
لأ�سباب عديدة نذكر منها؛ �أن الرتاكم الإنتاجي يف �أوروبا ا�ستفاد من ظروف دولية منا�سبة
لأوروبا عرب م�ستعمراتها ،كما يتميز املحيط الدويل الراهن باملناف�سة ال�شديدة ،وغري
املتكافئة بني بلدان العامل ،كما �أن وجود �سوق داخلية وخارجية متنامية يف �أوروبا يف
القرن التا�سع ع�رش �أدى �إىل منو اال�ستثمارات يف �صناعة �سلع التجهيز التي �أ�سهمت بدورها
يف ارتفاع منو الطلب الفعال مما �أدى �إىل تن�شيط اال�ستثمارات يف ال�سلع اال�ستهالكية ،يف
حني عرفت اجلزائر خالل ال�سبعينات من هذا القرن مرورا بالثمانينات ا�ستثمارات يف
ال�صناعة الثقيلة ذات ر�ؤو�س �أموال كبرية مع منا�صب عمل �أقل ن�سبيا ،دون �أن تتمكن
احلركة االقت�صادية وفق هذا الأ�سلوب من امت�صا�ص الأيدي العاملة املتوفرة.كما يوجد
كذلك فرق بني م�ستويات النمو االقت�صادي يف �أوربا �آنذاك حيث كان يتوفر على �إمكانيات
مادية وب�رشية مهمة مقارنة مع اقت�صاد �ضعيف يف اجلزائر وبلدان العامل الثالث عموم،
خا�ضع يف معظمه ل�سيطرة البلدان املتقدمة� ،إىل جانب االختالف يف طبيعة الهياكل والنظم
االقت�صادية واالجتماعية والدينية (.)16

ن�ضف �إىل ذلك االختالالت التوازنية التي عرفها نظام الت�سيري يف هذه املرحلة
وهي ثالثة اختالالت:
�أن هناك خل ًال توازني ًا يف ت�سيري التنمية �أي �أنه اعتمد يف املرحلة الأوىل من التخطيط
من �سنة � 1967إىل �سنة  1979على اال�ستثمار وا�ستخف بقواعد الت�سيري االقت�صادي
حل�ساب قواعد الت�سيري االجتماعي� ،أما املرحلة الثانية من �سنة � 1980إىل �سنة 1989
اعتمد على حت�سني م�ستوى الت�سيري حتت �شعار تثمني الطاقة مع �إهمال وا�ضح حلركة
اال�ستثمار الإنتاجي.
�إن هناك خل ًال توازني ًا يف ت�سيري التجارة اخلارجية من خالل هيمنة املحروقات
على ال�صادرات ،و�أ�صبحت املورد املايل اخلارجي الوحيد حيث بلغت ن�سبة املحروقات
من ال�صادرات  %97وهذه الن�سبة تعرب عن عجز ال�سيا�سة االقت�صادية عن تنويع الإنتاج
الوطني� ،أما فيما يخ�ص الواردات فا�ستمرت تبعية التنمية للخارج بن�سبة  %80من و�سائل
اال�ستثمار ومن املعرفة التقنية والتكنولوجيا.
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وهناك �أي�ضا خلل توازين يف ا�سرتاتيجيات التنمية املطبقة يف جمال تعبئة املوارد
الوطنية املتاحة �سواء �أكانت مادية �أم مالية �أم ب�رشية؛ وهذا راجع �إىل �سوء تقدير �أهمية
القطاع اخلا�ص الوطني املحلي و اخلارجي ،وهي ا�سرتاتيجية تنموية �أهملت �إمكانيات
القطاع اخلا�ص واعتمدت كثريا على �إمكانيات القطاع العام (.)17

.باملرحلة الثانية :مرحلة تراجع النمو من � 1985إىل :1999
جراء ال�سيا�سات التو�سعية املطبقة التي �أثرت فيما بعد على النمو االقت�صادي ،و�أدت
�إىل وجود �سوق داخلية كبرية مل ي�ستطع الإنتاج الوطني تلبية احتياجاته يف ظل ركود
الإنتاج الوطني ،وارتفاع معدالت املديونية ،جعل الدولة تتخذ جمموعة من الإجراءات
بهدف �إعادة التوازن يف توزيع اال�ستثمارات ل�صالح القطاعات الأخرى غري ال�صناعية ،هذه
الإجراءات ويف ظل ظروف دولية مالئمة (ارتفاع النفط) �أدت �إىل حتقيق نتائج ال ب�أ�س بها
من النمو و�صلت حدود  %5خالل الن�صف الأول من الثمانينات.
لكن عند انهيار �سعر النفط يف الن�صف الثاين من الثمانينات ظهر خلل مزدوج يف
ميزانية الدولة وميزان املدفوعات ،وهو ما جعل معدالت النمو �سلبية لأول مرة بعد مرحلة
مهمة من التطور يف جمال النمو.
من خالل ما �سبق ف�إن اعتماد اجلزائر على البرتول كمورد وحيد ،وعدم وجود بدائل
ت�ستطيع من خاللها توفري مرونة يف ال�صادرات� ،أي �أن االقت�صاد اجلزائري خالل هذه املرحلة
اقت�صاد قائم على اال�ستدانة و�أن الو�ضع ال�سابق افرز اختالالت كبرية و�ضعف بنيوي ال
ميكن معاجلته ظرفيا بل يحتاج لإ�صالح �شامل بهدف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي الكلي.
لقد كانت الإ�سرتاتيجية التنموية خالل 1989 - 1985تتمحور حول تنمية الن�شاطات
يف العمليات التعدينية ،وال�صناعة اخلفيفة ،وتنظيم الإنتاج املوجه نحو �صنع التجهيزات
التكرارية ،ويت�ضح �أن احلجم الإجمايل للنفقات اال�ستثمارية كانت حوايل %56.6بالن�سبة
للقطاعات املنتجة و  %48.4بالن�سبة للمن�ش�آت الأ�سا�سية االقت�صادية واالجتماعية ،حيث
بلغت احل�صة املالية املمنوحة لقطاع الفالحة  79مليار دينار ما يعادل  %15من النفقات
الإجمالية املقررة (.)18
�أما فرتة ( )1999 - 1990متيزت باالنتقال من االقت�صاد املخطط �إىل اقت�صاد
ال�سوق ،خاللها عرفت اجلزائر جمموعة من الإ�صالحات اجلوهرية �إ�ضافة �إىل جلوئها �إىل
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،حيث يظهر ال�سياق التاريخي للإ�صالح يف اجلزائر وجود ثالث
فرتات انتقال �ضمن �إطار برنامج التثبيت والتعديل الهيكلي:
الفرتة الأوىل والتي �أطلق عليها بفرتة الإ�صالحات املحت�شمة ،عرفت �أول اقرتاب
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للجزائر من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية من خالل برناجمني مدعمني من طرف �صندوق النقد
الدويل يغطي الفرتة  ،1991 - 1989اعتمدت فيه اجلزائر على �سيا�سة �صارمة لإدارة
الطلب من خالل تخفي�ض العملة الوطنية.
هذه الأخرية �صاحبتها �سيا�سات �أخرى كتحرير التجارة ،وتعديل �سعر ال�رصف
اال�سمي ،وامت�صا�ص ال�سيولة ،وخف�ض القيمة الفعلية للعملة بن�سبة تزيد عن .%60
الفرتة الثانية  1993 - 1992التي �أطلق عليها بفرتة الرتدد والرتاجع يف الإ�صالح،
ظهر جليا تناق�ض بني �سيا�سات �إدارة الطلب التو�سعية ،والرتدد يف تعديل �سعر ال�رصف،
ففي الوقت الذي عادت فيه االختالالت االقت�صادية يف الظهور� ،ساد م�سار الإ�صالح طابع
الرتدد واالرتخاء بخ�صو�ص ال�سيا�سة االقت�صادية ،لذلك تباط�أت خطى الإ�صالح االقت�صادي
نتيجة انخفا�ض قيمة العملة وزيادة االختالالت ،حيث زادت ن�سبة اال�ستهالك العمومي ﺒ
 %2من �إجمايل الناجت الإجمايل وارتفع اال�ستثمار احلكومي �إىل � %6سنة  ،1994كما
انخف�ضت ن�سبة االدخار �إىل اال�ستثمار احلكومي ب�أكرث من  %10من الناجت الإجمايل،
�إ�ضافة �إىل ذلك وب�سبب عدم تعديل �سعر ال�رصف الذي �أثر على ال�صادرات البرتولية تعر�ضت
امليزانية العامة لعجز قدره � %10سنة .1993
الفرتة الثالثة  1998 - 1994والتي �أطلق عليها بفرتة الإ�صالحات املت�سارعة؛ حيث
�أجربت اجلزائر على �إبرام اتفاقيتني مع �صندوق النقد الدويل �سنتي  1994و  ،1995هاتني
الأخريتني كانتا تهدفان اىل تخفي�ض قيمة الدينار ،حيث مت �ضخ بع�ض القرو�ض من
خالل �إعادة جدولة الديون.
لقد �أبرمت اجلزائر مع �صندوق النقد الدويل اتفاقية االمتثال يف �شهر �أفريل ،1994
على �شكل برنامج للت�سوية الهيكلية يتم تنفيذه من خالل برنامج لال�ستقرار االقت�صادي
مدته �سنة ،متبوعا بربنامج تعديل هيكلي يدوم ثالث �سنوات ،حيث هدف الأول �إىل �إعادة
التوازنات الداخلية واخلارجية من خالل القرو�ض املت�أتية من طرف البنك العاملي،
و�صندوق النقد الدويل ،وكذلك العمل على تقلي�ص االختالالت الداخلية ،وتهيئة الظروف
للربنامج الثاين ،وقد اعتمدت عدة �إجراءات منها تقلي�ص العجز امليزاين ،ورفع الدعم
على �أ�سعار مواد اال�ستهالك الوا�سع ،وتخفي�ض الدينار ،وحترير معدالت الفائدة ومعدالت
�إعادة اخل�صم�...أما برنامج التعديل الهيكلي فكان ي�سعى لهدفني رئي�سني الأول ق�صري
املدى ،والآخر طويل.
بالن�سبة للأهداف الق�صرية املدى لربنامج التعديل الهيكلي فتتمثل يف تخفي�ض الطلب
الكلي عن طريق تخفي�ض النفقات العمومية ،والإ�صالحات اجلبائية ،وهذا التخفي�ض يكون
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من خالل �إعادة النظر يف �سيا�سة القرو�ض؛ برفع ن�سب الفائدة حتى تكون جذابة لت�شجيع
االدخار الفردي واجلماعي ،وبالتايل تقلي�ص الكتلة النقدية.
�أما الأهداف الطويلة؛ فتتمثل يف تطوير ال�صادرات خارج املحروقات ،وكذا رفع
القيود على القطاع اخلا�ص مع ت�شجيع اال�ستثمار اخلا�ص ،وحماولة جلب حترير حركية
ر�ؤو�س الأموال اخلارجية.ويف العموم ترتكز ال�سيا�سة االقت�صادية والنقدية يف �إطار برنامج
التثبيت على حتقيق الأهداف الآتية (:)19
 ـاحلد من تو�سع الكتلة النقدية ،بتخفي�ض حجمها من � %21سنة � 1993إيل %14
�سنة  ،1994وبالتايل التحكم يف التدفق النقدي عن طريق دفع �أ�سعار الفائدة اال�سمية �إىل
م�ستويــات مرتفعة (البحث عن �أ�سعار فائدة حقيقية موجبة) (.)20
 ـتخفي�ض قيمة الدينار بن�سبة  % 40.17يف افريل 1( 1994دوالر مقابل 36
دج)  ،بق�صد تقلي�ص الفرق بني �أ�سعار ال�رصف الر�سمية و �أ�سعار ال�رصف يف ال�سوق ال�سوداء،
تطبيقا لنموذج التخفي�ض املرن ل�سعر ال�رصف.
 حتقيق منو م�ستقر ومقبول يف الناجت املحلي اخلام بن�سبة � %3سنة %6 ،1994
�سنة  ،1995مع �إحداث منا�صب �شغل المت�صا�ص البطالة.
 حترير معدالت الفائدة املدينة للبنوك ،مع رفع معدالت الفائدة الدائنة على
االدخار ،و بالتايل حتقيق �أ�سعار فائدة حقيقية موجبة ،يف �سبيل �إحداث مناف�سة على
م�ستوى تعبئة املدخرات للم�ساهمة يف متويل اال�ستثمارات ،وحت�سني فعالية اال�ستثمار،
بالرفع من �إنتاجية ر�أ�س املال ،ومن ثم رفع معدل النمو االقت�صادي املبتغى حتقيقه
خالل الفرتة (.)21
 جعل معدل تدخل البنك اجلزائري يف ال�سوق النقدية عند م�ستوى .%20
 حتقيق ا�ستقرار مايل بتخفي�ض معدل الت�ضخم �إىل �أقل من  ،%10وتوفري ال�رشوط
الالزمة لتحرير التجارة اخلارجية ،متهيدا لالن�ضمام للمنظمة العاملية للتجارة ،ومن ثم
االندماج يف العوملة االقت�صادية.

�أما �أهداف برنامج التعديل الهيكلي  1998 - 1995فيتمثل يف �إعادة اال�ستقرار
النقدي لتخطي مرحلة التحول �إىل اقت�صاد ال�سوق ب�أقل التكاليف ،ومن �أهدافه)22( :
 حتقيق منو اقت�صادي يف �إطار اال�ستقرار املايل ،وكذا �ضبط �سلوك ميزان املدفوعات،
حيث يتحقق معدل منو حقيقي متو�سط للناجت املحلي الإجمايل خارج املحروقات بن�سبة
 %5خالل فرتة الربنامج.
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 يهدف الربنامج �إىل التخفي�ض التدريجي لعجز امليزان اجلاري اخلارجي ،بحيث
�سينخف�ض العجز من  %6.9من الناجت املحلي يف  1995 - 1994و �إىل  %2.2خالل
.1998 - 1997
 توزيع املوارد مع مراعاة القطاع الإنتاجي ،ودعم زيادة اال�ستهالك للفرد اجلزائري
خالل فرتة الربنامج ،مع تف�ضيل لال�ستثمارات املبا�رشة الإنتاجية خارج املحروقات ،مع
�إجناز برنامج تو�سيع لقدرات ت�صدير الغاز ،مب�شاركة ر�أ�س املال الأجنبي.
كذلك من �إ�صالحات هذه املرحلة تطبيق عمليات اخل�صخ�صة؛ والتي تعني التحول
اجلزئي �أو الكلي للملكية من امل�ؤ�س�سات التابعة للقطاع العام �إىل اخلا�ص (.)23
لقد عرفت نفقات التجهيز انخفا�ضا ب�سبب انخفا�ض ن�سبة الإنفاق الر�أ�سمايل من
جمموع الإنفاق الكلي بحيث انتقلت من  %42.2من هذا املجموع �سنة � 1993إىل %24
�سنة �.1998أما نفقات الت�سيري فقد عرفت ارتفاعا ميكن ترجمته بارتفاع ن�سب الأجور و
الرواتب التي ارتفعت بن�سبة  %1.9من �سنة � 1993إىل �سنة  ،1998وفوائد الديون بن�سبة
 %6.2خالل نف�س الفرتة.
ورغم الإ�صالحات املنتهجة �آنذاك و التي اهتمت فقط ب�إعادة الهيكلة التنظيمية
للم�ؤ�س�سات العمومية م�صحوبة بتطهري مايل لهذه الأخرية غري �أنها مل مت�س عالقات
الت�شغيل.وعليه تقهقرت احلالة العامة للنمو االقت�صادي وللت�شغيل ،نتيجة غياب
اال�ستثمارات اجلديدة من قبل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العمومية و اخلا�صة يف ظل تطبيق
ال�سيا�سة العامة ،و منه �أ�صبحت هذه امل�ؤ�س�سات ب�صورة مزمنة غري منتجة ،و بذلك و�صلت
مع ّدالت البطالة �إىل م�ستويات مرتفعة حيث بلغت ن�سبة � %28سنة � .1998أما عن النمو
االقت�صادي فقد عرف يف هذه الفرتة معدالت �سالبة (� %1 -سنة � %1.2 - ،1988سنة
� %0.9 - ،1991سنة  ، )1994وال�شيء نف�سه ميكن قوله عن مع ّدالت الت�ضخم التي
و�صلت �إىل �أعلى م�ستوياتها �سنة � 1992إذ بلغت حوايل  .%31.66غري �أن �أهم ما ميز هذه
املرحلة هو ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة ،نتيجة ارتفاع حجم املديونية اخلارجية
وتبني الدولة ل�سيا�سة التطهري املايل للم�ؤ�س�سات العاجزة� ،إذ بلغ ن�سبة  %98.9من الناجت
املحلي اخلام �سنة  ،1995مما يدل على �ضعف متويل الدولة الذاتي لالقت�صاد �آنذاك ،و
هذا ما �أ�سفر عن اختالل يف املالية العامة للدولة �أ�ضفى ميزة عدم القدرة على اال�ستمرار
يف حتمل العجز املوازين( .)24رغم �أن �أواخر املرحلة عرف نتائج ميكن و�صفها باملقبولة
على م�ستوى م�ؤ�رشات التوازن االقت�صادي الكلي؛ ب�سبب حت�سن �أ�سعار املحروقات ،ومل يكن
ب�سبب حت�سن الأداء االقت�صادي� ،أو نتيجة الر�شاد املايل كانخفا�ض معدالت الت�ضخم �إىل
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�أدنى م�ستوى ممكن والتي قاربت  %0.34وانخفا�ض معدالت الفائدة �إىل  %6بعدما كان
� %21سنة .1994لكن من جهة �أخرى ف�إن هذه النتائج تتعلق ب�صفة عامة بجانب الطلب
الكلي؛ �أما ما تعلق بجانب العر�ض الكلي ف�إن امل�ؤ�رشات ال تدعو �إىل التفا�ؤل ب�سبب �ضعف
االداء االقت�صادي ملختلف القطاعات االقت�صادية با�ستثناء املحروقات (.)25
فالهيكل ال�صناعي اجلديد مع مكونات ال�صناعة اخلفيفة �أعاق ن�شوء القطاع
اخلا�ص يف ال�صناعة ،ويف الوقت نف�سه فهي تعني �إهمال م�رشوع ال�صناعة الأ�سا�س �أي
ال�صناعات امل�صنعة.
�أن�ش�أت هذه ال�سلبيات ظواهر قل�صت القطاع العمومي ال�صناعي ،جتلت يف عدم
اال�ستثمار يف �أعقاب ان�سحاب اخلزينة من التمويل؛ نظرا لندرة املوارد بفعل انخفا�ض �أ�سعار
البرتول منت�صف الثمانينات ،وتعر�ض ال�صناعة للمناف�سة من الواردات ،وهذه االعتبارات
كانت ل�سوء احلظ غائبة يف �إ�سرتاتيجية االنفتاح االقت�صادي يف اجلزائر (.)26
بالن�سبة للإ�صالحات فبالرغم من �أن االختيارات الواجب اعتمادها قد مت حتديدها
بو�ضوح؛ ف�إن و�سائل حتقيقها املج�سدة يف امل�ؤ�س�سات املكلفة بتنفيذها (الإدارة ،البنوك،
العدالة ،اجلباية )...تبني �أنها غري متكيفة من حيث طبيعتها ،ومن حيث ذاتيتها ،كما �أن
أ�سري للم�صالح الفئوية و الريوع املكت�سبة وتباط�ؤ يف تنفيذ القوانني
االقت�صاد الوطني � ٌ
الت�رشيعية و التنفيذية خوفا من زيادة تفاقم ال�رشخ االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل العوائق
البريوقراطية ،وعدم تكيف منظومات التمويل التي �أثرت على اال�ستثمار ،و الذي يبقى
جزء كبري منه حكرا على ال�سلطات العمومية بالرغم من احلوافز العديدة املوجهة لت�شجيع
اال�ستثمار اخلا�ص الوطني والأجنبي؛ على خلفية جمود يف اتخاذ القرارات وتباط�ؤ يف �إدارة
الإ�صالحات و ا�ستكمالها ،وهذا ما دفع ب�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال �إىل رف�ض اال�ستثمار؛
يف غياب ال�شفافية ،واحل�صول على �ضمانات و ت�سهيالت من ال�سلطات العمومية لإقامة
امل�شاريع ،و تبقى هذه الأخرية عبارة عن رهون �أمام منظومة غري فعالة وغالبا ما تكون
مرت�شية.
�أما فيما يخ�ص التجارة اخلارجية ف�إنه بالرغم من الإجراءات املتخذة من �أجل تنويع
ال�صادرات؛ ف�إن �سعر البرتول يبقى املحدد امل�سيطر على ر�صيد ميزان املدفوعات بن�سب
تتعدى  %97وهذا ما ي�ؤكد على ق�رص الإ�صالحات ،و�أن �سيا�سة االعتماد على �إيرادات
املحروقات وتركيز التعامل مع االحتاد الأوربي دون تنويع التعامل مع دول �أخرى يف
جمال اال�سترياد* من �أكرب ال�سلبيات التي يعاين منها االقت�صاد اجلزائري.
�أما الو�ضع االجتماعي املزري؛ فيعد م�ؤ�رشا كافي ًا للحكم على مدى فعالية الإ�صالحات
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االقت�صادية التي كانت تهدف �إىل حتقيق منو اقت�صادي ،من املفرو�ض �أن ي�ستفيد منه
املجتمع بالدرجة الأوىل ،وهو عك�س ما يثبته الواقع من انت�شار للفقر واحلرمان ،وظهور
عدد من الآفات االجتماعية (.)27

.تاملرحلة الثالثة :مرحلة عودة النمو من  2000اىل .2014
رغم الإ�صالحات الذي تناولناها �سابقا فهي تبقى دون التطلعات� ،صحيح �أنها
�سمحت ب�إعادة التوازنات االقت�صادية الكربى لكنها مل توفر كل ال�رشوط ال�رضورية لو�ضع
منظومة لال�ستثمار ،وال�ستحداث الرثوات ومنا�صب ال�شغل ب�شكل دائم ،لهذا حاولت احلكومة
القيام ب�إ�صالحات جديدة تهدف �إىل �إ�ضفاء املرونة الالزمة على الأداة الإنتاجية ،لتمكينها
من التطور والت�أقلم مع املتغريات يف ظل اقت�صاد منفتح ،هذه املرونة ت�ستهدف التعبئة
احلقيقية لال�ستثمار بكل �أ�شكاله ،وكذا الطاقات الفنية ،واملادية ،والب�رشية.
فارتفاع �أ�سعار املحروقات ابتداء من الثالثي الأخري ل�سنة � 1999أ�ضفى نوعا من
الراحة املالية على هذه الفرتة مت ا�ستغاللها يف بعث الن�شاط االقت�صادي من خالل �سيا�سة
مالية تنموية ،عبرّ عنها ارتفاع حجم الإنفاق العام ،بحيث ارتفعت ن�سبة الإنفاق العمومي
من الناجت املحلي اخلام من � %28.3سنة � 2000إىل حوايل � %34.87سنة .2003
وانطالقا من �سنة  2001قامت اجلزائر ب�إطالق ثالثة برامج ا�ستثمارية وا�سعة هي:
برنامج الإنعا�ش االقت�صادي  ،2004 - 2001وبرنامج دعم النمو ،2009 - 2005
والربنامج املكمل لدعم النمو االقت�صادي  ،2014 - 2010وقد كان لهذه الربامج الأثر
الوا�سع على جل القطاعات االقت�صادية؛ ففي هذه الفرتة عرفت اجلزائر �إنفاقا عموميا منقطع
النظري منذ اال�ستقالل من حيث املبالغ التي مت تخ�صي�صها يف هذا الإطار ما جمموعه 222
مليار دوالر ،وقد و�صلت ن�سبة هذا الإنفاق �إىل ن�سب عالية من الناجت املحلي اخلام.
 -برنامج اإلنعاش االقتصادي 2004- 2001

برنامج دعم الإنعا�ش االقت�صادي الذي خ�ص�ص له غالف مايل �أويل مببلغ  525مليار
دينار �أي حوايل  7ماليري دوالر �أمريكي ،قبل �أن ي�صبح غالفه املايل النهائي مقدرا بحوايل
 1216مليار دينار او ما يعادل  16مليار دوالر ،بعد �إ�ضافة م�شاريع جديدة له و�إجراء
تقييمات ملعظم امل�شاريع املربجمة �سابقا (.)28
يتمحور هذا الربنامج حول الأن�شطة املوجهة لدعم امل�ؤ�س�سات والأن�شطة الإنتاجية
والفالحية ،كما خ�ص�ص لتعزيز امل�صلحة العامة يف ميدان الري والنقل واملن�ش�آت ،وحت�سني
امل�ستوى املعي�شي والتنمية املحلية...ومن بني �أهداف هذا الربنامج ميكن ذكر ما ي�أتي:
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�إنهاء العمليات التي هي يف طور االجناز� ،إعادة االعتبار للبنى التحتية و�صيانتها ،توفري
الو�سائل وقدرات الإجناز وال�سيما الوطنية ،وقد م�س هذا الربنامج خمتلف القطاعات
االقت�صادية (.)29
 العمل على دعم الأن�شطة الإنتاجية حيث خ�ص�ص للفالحة برنامج قدرت تكلفته
بحوايل  65مليار دج ( 0.86مليار دوالر) � ،أما ال�صيد واملوارد املائية فحوايل  9.5مليار
دج ( 0.12مليار دوالر) .
 التنمية املحلية والب�رشية حيث قدرت ح�صة التنمية املحلية حوايل  113مليار دج
( 1.5مليار دوالر) � ،أما الت�شغيل واحلماية االجتماعية فقدرت تكلفته حوايل  16مليار دج
( 0.21مليار دوالر) .
 اخلدمات العامة وحت�سني املعي�شة خ�ص�ص له مبلغ  210.5مليار دج ( 2.8مليار
دوالر) توزعت على النحو الآتي 142.9 :مليار دج للتجهيزات الهيكلية 1.7 ،مليار دج
لت�أمني املوانئ واملطارات والطرقات  10مليار دج لالت�صاالت 22.22 ،مليار دج لأحياء
الف�ضاءات الريفية وباجلبال واله�ضاب العليا والواحات.
 تنمية املوارد الب�رشية وقد قدرت تكلفة الربنامج حوايل  90.3مليار دج (1.2
مليار دوالر) .
كما رافق هذا الربنامج وبهدف احل�صول على نتائج مر�ضية جمموعة من التعديالت
امل�ؤ�س�سية والهيكلية تظهر يف اجلدول الآتي:
الجدول ()3
أهم التعديالت المؤسسية والهيكلية خالل 2004 - 2001

القطاعات

2001

2002

2003

2004

املجموع

ع�رصنة �إدارة ال�رضائب

0.2

2.5

7.5

9.8

20

�صندوق امل�ساهمة ال�رشاكة

5.5

7

5

5

22.5

تهيئة املناطق ال�صناعية

0.3

0.8

0,5

0.4

2

�صندوق ترقية املناف�سة ال�صناعية

0.3

1

0,7

-

2

منودج التنب�ؤ على املدى املتو�سط والطويل

0.03

0.05

-

-

0.08

املجموع

6.33

11.35

13.7

15.2

46.58

Source: Bilan du Programme de soutien à la relance économique appui
aux réformes, Septembre 2001 à Décembre 2003 , p 20
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من خالل هذا الربنامج الذي ميكن اعتباره �أدا ًة مرافقة للإ�صالحات الهيكلية التي
التزمت اجلزائر بها ق�صد �إن�شاء حميط مالئم الندماج البلد يف االقت�صاد العاملي� ،صحيح �أن
هذا الربنامج ورغم �ضخامته لن يحل كل امل�شكالت امل�سجلة على م�ستوى االقت�صاد لكنه
حاول ولو التخفيف منها على الأقل.
لقد قدرت تكلفة برنامج الإنعا�ش االقت�صادي خالل الفرتة من �سبتمرب � 2001إىل
دي�سمرب  2003حوايل  478مليار دج وكانت هيكلة اال�ستثمارات على النحو التايل:
حت�سني ظروف املعي�شة  155مليار دج ،البنى التحتية  124مليار دج ،الأن�شطة
املنتجة  74مليار دج ،حماية الو�سط  20مليار دج ،املوارد الب�رشية واحلماية االجتماعية
 76مليار دج ،البنى التحتية للإدارة  29مليار دج ،وعند �أواخر دي�سمرب  2003كانت
ح�صيلة امل�شاريع كما يف اجلدول املوايل:
الجدول ()4
حصيلة المشاريع أواخر ديسمبر 2003

القطاعات

امل�رشوع

املوارد املائية

4386

ال�سكن والعمران

2448

اال�سغال العمومية

1868

الفالحة

1596

البنى التحتية لل�شباب

1134

التعليم

1046

االت�صاالت

564

ال�صحة

545

ال�صيد

330

احلماية االجتماعية

223

الطاقة

167

البنى التحتية للثقافة

162

البنى التحتية لالدارة

982

التعليم العايل والبحث العلمي

149
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القطاعات

امل�رشوع

التكوين املهني

174

البيئة

99

ال�صناعة

59

التعليم عن بعد

33

النقل

9

جمموع امل�شاريع

16063

Source: Services du chef du gouvernement, ”Le plan de la relance
.économique 2001- 2004, les composantes du programme”, P 2

�أما ن�سب امل�شاريع املنفذة فكانت %73 :من امل�شاريع منجزة �أي حوايل 11811
م�رشوع %26 ،يف طور االجناز �أي حوايل  4093م�رشوع %1 ،يف طور االنطالق �أي
حوايل  159م�رشوع.
ومن نتائج برنامج الإنعا�ش االقت�صادي �أن النمو االقت�صادي حت�سن مقارنة
بال�سنوات املا�ضية ،بلغ خالل  2004 - 2001يف املتو�سط حوايل  %6.5والذي
حتقق �أ�سا�سا بف�ضل قطاعي البناء والأ�شغال العمومية وكذا اخلدمات ،ومن حيث القيمة
امل�ضافة الإجمالية ف�إن م�ساهمة الن�شاطات املنتجة يف النمو االقت�صادي خالل 1990
  2003كانت يف اجلدول التايل:الجدول ()5
نسبة نمو القيمة المضافة خالل الفترة 2003 - 1990

القيمة امل�ضافة %

ال�صناعة

الفالحة

8,6

18,6

املحروقات البناء والأ�شغال العمومية
30

13

اخلدمات
29

المصدر :الديوان الوطني لإلحصاء

من خالل اجلدول ف�إن م�ساهمة الن�شاطات املنتجة يف النمو خالل هذه الفرتة مازالت
حتكمها املحروقات  %30وقطاع اخلدمات .%29
 -برنامج دعم النمو االقتصادي من 2005 – 2009

الربنامج التكميلي لدعم النمو الذي قدرت االعتمادات املالية الأولية املخ�ص�صة له
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مببلغ  8705ماليري دينار ،مبا يف ذلك خم�ص�صات الربنامج ال�سابق  1216مليار دينار
وخمتلف الربامج الإ�ضافية ،ال�سيما برناجمي اجلنوب واله�ضاب العليا ،والربنامج التكميلي
املوجه المت�صا�ص ال�سكن اله�ش ،والربامج التكميلية املحلية�.أما الغالف املايل الإجمايل
املرتبط بهذا الربنامج عند اختتامه يف نهاية  2009فقد قدر بـ  9680مليار دينار ،حوايل
 130مليار دوالر ،بعد �إ�ضافة عمليات �إعادة التقييم للم�شاريع اجلارية ،وخمتلف التمويالت
الإ�ضافية الأخرى (.)30
�إن املبلغ املخ�ص�ص للربنامج التكميلي يقدر بـ  4202.7مليار دينار جزائري
(حوايل 57مليار دوالر) مع العلم �أنه مت تق�سيم هذا الربنامج �إىل خم�سة برامج

فرعية هي:

 قطاع التنمية املحلية والب�رشية :ا�ستفاد من برنامج خا�ص ي�صل  1908.5مليار
دينار جزائري ( 25.9مليار دوالر)  ،ما ميثل ن�سبة  %45.5من �إجمايل الربنامج التكميلي.
 قطاع الأ�شغال العمومية والهياكل القاعدية يقدر املبلغ املخ�ص�ص له 1703.1
مليار دج ( 23مليار دوالر) � ،أي %40.5من �إجمايل الربنامج.
 قطاعات ال�صناعة ،الفالحة ،ال�صيد البحري :ا�ستفادت من  337.2مليار دج
( 4.56مليار دوالر)  ،وهو ما ميثل %8من �إجمايل الربنامج.
 القطاع الإداري احلكومي :ا�ستفاد من برنامج خا�ص لتطوير �أهم الهيئات احلكومية
و�إ�صالحها على غرار :الداخلية ،العدالة ،املالية ،ت�صل قيمته  203.9مليار دج (2.73
مليار دوالر)  ،ما يعادل ن�سبة  %4.8من الربنامج التكميلي.
 قطاع التكنولوجيات احلديثة للإعالم واالت�صال ا�ستفاد من  50مليار دج (0.69
مليار دوالر)  ،ما يعادل ن�سبة  %1.2من الربنامج التكميلي (.)31
وقد كانت املبالغ املخ�ص�صة للربنامج خالل الفرتة كما ي�أتي:
الجدول ()6
المبالغ المخصصة لبرنامج دعم النمو االقتصادي خالل 2009 - 2005

امل�شاريع
�أوال :برنامج حت�سني ظروف معي�شة ال�سكان ،منها:

املبلغ مبليار دج

الن�سبة املئوية

1908.5

45

ال�سكنات

555

اجلامعة

141
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املبلغ مبليار دج

امل�شاريع
الرتبية الوطنية

200

التكوين املهني

58.5

ال�صحة العمومية

85

تزويد ال�سكان باملاء (خارج الأ�شغال الكربى)

127

ال�شباب والريا�ضة

60

الثقافة

16

�إي�صال الغاز والكهرباء

65

�أعمال الت�ضامن الوطني

95

تطوير الإذاعة والتلفزيون

19.1

اجناز من�شات للعبادة

10

عمليات تهيئة الإقليم

26.4

برامج بلدية للتنمية

200

تنمية مناطق اجلنوب

100

تنمية مناطق اله�ضاب العليا

150

ثانيا :برنامج تطوير املن�شات الأ�سا�سية ،منها:

1703.1

قطاع النقل

700

قطاع الأ�شغال العمومية

600

قطاع املياه

393

قطاع تهيئة الإقليم

10.15

ثالثا :برنامج دعم التنمية االقت�صادية منها.

337.2

الفالحة والتنمية الريفية

300

ال�صناعة

13.5

ال�صيد البحري

12

ترقية اال�ستثمار

4.5

ال�سياحة

3.2

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وال�صناعات التقليدية

4
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الن�سبة املئوية
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امل�شاريع
رابعا :تطوير اخلدمات العمومية وحتديثها

املبلغ مبليار دج

الن�سبة املئوية

203.9

4.8

العدالة

34

الداخلية

64

املالية

65

التجارة

2

الربيد والتكنولوجيا اجلديدة للإعالم واالت�صال

16.3

قطاعات الدولة الأخرى

22.6

خام�سا :برنامج التكنولوجيات اجلديدة لالت�صال
املجموع الربنامج اخلما�سي

2009 2005

 -حزيران

2016

50

1.1

2202.7

100

المصدر :مجلس االمة ( « ، )2005البرنامج التكميلي لدعم النمو فترة ،»2009 - 2005
ص ص .7،6

من خالل اجلدول ال�سابق يت�ضح �سعي الدولة تطبيق �إ�سرتاتيجية �إنعا�ش حماولة
موا�صلة النمو ،وحت�سني م�ستوى املعي�شة ،حيث خ�ص�ص لهذه الأخرية  %45.5من جمموع
اال�ستثمارات ،مع توجيه نفقات امليزانية باجتاه اال�ستثمار يف املن�ش�آت الأ�سا�سية بن�سبة
.%40.5
 برنامج توطيد النمو االقت�صادي بقوام مايل �إجمايل قدره  21214مليار
دينار ،ما يعادل حوايل  286مليار دوالر مبا يف ذلك الغالف الإجمايل للربنامج ال�سابق
9680مليار دينار� ،أي �أن الربنامج اجلديد خم�ص�ص له مبلغ �أويل مبقدار  11534مليار
دينار ،ما يعادل  155مليار دوالر (.)32

مت تق�سيم هذا الربنامج �إىل ثالثة برامج فرعية تتمثل يف:
 قطاع التنمية املحلية والب�رشية :ا�ستفاد من برنامج خا�ص ي�صل  9903مليار
دينار جزائري ( 129.9مليار دوالر)  ،ما ميثل ن�سبة  %45.42من �إجمايل الربنامج.
 قطاع الأ�شغال العمومية والهياكل القاعدية :يقدر املبلغ املخ�ص�ص له 8400
مليار دج ( 110.16مليار دوالر)  ،بن�سبة  %38.52من �إجمايل الربنامج.
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 قطاعات ال�صناعة ،الفالحة ،ال�صيد البحري والت�شغيل :ا�ستفادت من  3500مليار
دج ( 45.9مليار دوالر)  ،ما ميثل ن�سبة %16.05من �إجمايل الربنامج.
وعموما ميكن القول �إن التوزيع القطاعي للربامج ال�سابقة الذكر ،يعك�س رغبة احلكومة
يف ا�ستهداف �أهم القطاعات التي ت�ؤثر ب�صورة مبا�رشة يف معدالت النمو االقت�صادي،
وم�ستويات الت�شغيل (.)33
لقد اعتمدت اجلزائر خمطط �إنعا�ش اقت�صادي بقرابة  10ماليري دوالر ما بني 2000
و  2004كو�سيلة ت�سمح بتن�شيط االقت�صاد ،وكان الهدف منه اعتماد مقاربة كينيزية
لدعم امل�ؤ�س�سات اجلزائرية وحتفيز الطلب يف ال�سوق ،و�إعادة االقت�صاد الوطني ،وا�ستعادة
امل�ؤ�س�سات لنموها لل�رشوع يف �إحالل الواردات.ولكن مع ارتفاع ن�سبة النفقات العمومية
برزت عدة اختالالت ،من بينها عجز امل�ؤ�س�سات اجلزائرية عن الإجناز ،وو�ضعيتها ال�سيئة
رغم عودة ال�سلطات �إىل خيار م�سح الديون و�إعادة ر�سملتها ،فقد خ�ص�صت الدولة ميزانية
�إ�ضافية قاربت �إىل غاية  2008حوايل  800مليار دينار مل�سح ديون امل�ؤ�س�سات و�إعادة
ر�سملة البنوك ،كما خ�ص�صت �سنويا بني  2008 - 2001ما بني � 5إىل  16مليار دوالر
ال�سترياد مواد جتهيز ومواد موجهة لأدوات الإنتاج.
وعلى الرغم من �ضمان ا�ستمرارية النفقات العمومية ،مع تخ�صي�ص �أكثـر من 160
مليار دوالر يف برنامج دعم النمو االقت�صادي ما بني  ،2009 - 2005ف�إن النتائج
كانت �سلبية.
فقد مت الك�شف عام  2008عن عمليات �إعادة تقييم للم�شاريع املعتمدة يف برامج
دعم النمو تفوق  40مليار دوالر ،وت�أخر يف الإجناز يف عدد من امل�شاريع الإ�سرتاتيجية،
ف�ضال عن ذلك� ،سجل �أمام عجز امل�ؤ�س�سات الوطنية ،ا�ستحواذ ال�رشكات الأجنبية على معظم
ال�صفقات وامل�شاريع اخلا�صة بالهياكل القاعدية ،وتهمي�ش الوطنية منها حتى على م�ستوى
املناولة.
وباملقابل فقد حدث تفكيك �صناعي كبري يف اجلزائر جتلت معامله يف انتقال ن�سبة
م�ساهمة ال�صناعات التحويلية من الناجت املحلي من  %15و�سط الثمانينيات �إىل %5.5
فقط �سنة  ،2006هذا االنخفا�ض عمل ل�صالح املحروقات ،ف�ضعف منو القطاع ن�سبة لنمو
االقت�صاد ككل ا�ستمر يف زيادة التفكيك ال�صناعي.
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كما �أنه خالل املرحلة  1987 - 1999كان النمو املتو�سط لل�صناعات التحويلية
العمومية يقدر بـ  % - 2.7با�ستثناء عام  ،1998فقد عرفت ال�صناعات التحويلية
العمومية منوا �سلبيا منذ  ،1989فم�ؤ�رش �إنتاجها �سنة  2006كان  %65فقط من ذلك
التاريخ ،كما �أن التفكيك ال�صناعي للقطاع العمومي �أدى �إىل:
 اجللود والأحذية والن�سيج واملالب�س فقدت على التوايل  %90و  %77من
�إنتاجهما.
 التعدين ومواد البناء واخل�شب والفلني فقدت ما بني  %43و  %47من ح�صتها
بني الفرتتني.
 �صناعات ال�صلب واملنتجات التعدينية وامليكانيكية والكهربائية� ،شهد م�ؤ�رش
�إنتاجها انخفا�ض ًا بـ  % 60ما بني  1989و .2006
وما بني الفرتتني  1999 - 1990و 2006 - 2000كان هيكل ال�صناعة خارج
املحروقات (العمومية واخلا�صة) يت�أرجح من ال�صناعات الثقيلة �إىل ال�صناعات اخلفيفة،
ففي الواقع ال�صناعات الثقيلة التي ميكن �أن ن�ضيفها لفروع �صناعات ال�صلب واملنتجات
التعدينية وامليكانيكية والكهربائية التي انتقلت ح�صتها من القيمة امل�ضافة الكلية لل�صناعة
خارج املحروقات من � %22إىل  %13ما بني  1999 - 1990و،2005 - 2000
باملقابل ال�صناعات الزراعية انتقلت ح�صتها يف الفرتة نف�سها من � %33إىل � ،%41أما
القطاع العام يبقي يهيمن على املناجم واملحاجر ،و�صناعات ال�صلب واملنتجات التعدينية
وامليكانيكية والكهربائية ،ومواد البناء والكيماويات ،البال�ستيك وال�صناعات املتنوعة.

3 .3النتائج واالقرتاحات:
رغم تنفيذ ال�سلطات اجلزائرية لتلك الربامج اال�ستثمارية ال�ضخمة والتي �أدت �إىل
حت�سني بع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية �إال �أن هذا التح�سن يبقى ظرفي ًا الرتباطه بعوامل
خارجية وبالأخ�ص قطاع املحروقات بالإ�ضافة �إىل اختالالت �أخرى ميكن �إبرازها يف
النتائج التالية:
 �إن االقت�صاد اجلزائري يعاين من اختالالت كبرية و�ضعف بنيوي ال ميكن معاجلته
ظرفيا بل يحتاج لإ�صالح �شامل بهدف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي الكلي.
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 �إن الإ�صالحات االقت�صادية التي عرفها االقت�صاد اجلزائري كانت نتاج
االنعكا�سات العاملية �أكرث منها لدوافع داخلية؛ لكون هذه الإ�صالحات حتمل بني طياتها
عدداً من املتناق�ضات مع الواقع اجلزائري وهذا ما حد من فعاليتها.
 �إن النظرة الكينزية التي �أعدت وفقها �سيا�سة التنمية يف الفرتة الأخرية ال تتنا�سب
مع الو�ضع االقت�صادي الذي تعي�شه اجلزائر بالنظر لعدم مرونة اجلهاز الإنتاجي ،فالزيادة
امل�سجلة يف الطلب الكلي ب�سبب زيادة الإنفاق احلكومي املوجه لال�ستثمار مل ت�ؤد �إىل زيادة
العر�ض الكلي وتن�شيط اجلهاز الإنتاجي ،ب�سبب امل�شكالت الهيكلية واملالية التي يعاين منها
القطاع الإنتاجي.
 بالرغم من تنفيذ برنامج دعم الإنعا�ش االقت�صادي والربنامج التكميلي لدعم
النمو ،ف�إن الدولة مل ت�ستفد من التجربة التنموية ال�سابقة يف حت�سني الهدف التنموي ،حيث
مازالت تعاين من عدم القدرة على �إجناز امل�شاريع يف �آجالها املطلوبة.
 �إن حر�ص ال�سلطات على تنفيذ برنامج دعم الإنعا�ش االقت�صادي مل يرافقه احلر�ص
نف�سه ،فيما يخ�ص تنفيذ م�سار الإ�صالحات االقت�صادية و�إكماله ،الذي �رشع فيه خالل فرتة
الت�سعينات من القرن الع�رشين حيث �سجلت معظم العمليات اخلا�صة بالإ�صالح االقت�صادي
تباط�ؤاً �إن مل نقل توقفا خالل الفرتة نف�سها مما �أدى �إىل تقليل فعالية هذه ال�سيا�سة؛ �إذ �إن
زيادة الإنفاق احلكومي املخ�ص�ص للتجهيز يف ظل ظروف اقت�صادية تت�سم بنق�ص كفاءة
وفعالية القطاع ال�صناعي ،وعدم م�سايرة املنظومة امل�رصفية والأجهزة الإدارية احلكومية
للتطورات االقت�صادية؛ �سي�ؤدي حتما �إىل التقليل من النتائج املرتتبة عن هذا الإنفاق.
 �إن ت�أثري �سيا�سات الإنفاق املنتهجة منذ �سنة  2000على معدل النمو االقت�صادي
ت�أثري �ضعيف وغري م�ستدام؛ �إذ �أن معدل النمو يتحدد �أ�سا�سا مب�ستوى �أداء قطاع املحروقات
بالنظر للم�ساهمة الكبرية لهذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل.
 حدث تفكيك �صناعي يف اجلزائر جتلت معامله يف انتقال ن�سبة م�ساهمة ال�صناعات
التحويلية من الناجت املحلي من %61خالل منت�صف الثمانينات �إىل� %5.5سنة ،2006
هذا االنخفا�ض عمل ل�صالح املحروقات.
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وعلى �ضوء النتائج ال�سابقة الذكر نقدم االقرتاحات التالية:
 �رضورة تنفيذ الربامج اال�ستثمارية مع مرافقتها بتنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية
واملتمثلة �أ�سا�سا يف �إ�صالح املنظومة امل�رصفية وحتديث الإدارة.
 و�ضع ا�سرتاتيجيات قطاعية وا�ضحة الأهداف وفق الأولويات التي يتطلبها كل
قطاع ،وذلك من خالل �سيا�سة طويلة املدى مع الرتكيز على القطاعات الإنتاجية ،وكذلك
االهتمام باالبتكار والتطوير.
 �رضورة بناء ا�سرتاتيجيات تنموية ذاتية تتوافق مع الظروف االقت�صادية،
االجتماعية ،الثقافية والدينية للجزائر.
 �رضورة االهتمام بالعن�رص الب�رشي للو�صول للر�شادة االقت�صادية ،وهذا ال يت�أتى
�إال من خالل الرجوع �إىل تعاليم الدين الإ�سالمي ،وبخا�صة �أننا نرى �أن م�شكلة التنمية يف
جزء كبري منها هي م�شكلة �أخالقية �أكرث منها ا�ستثمار وموارد ،وبخا�صة �إن مظاهر الف�ساد
والبريوقراطية والالمباالة منت�رشة ب�شكل وا�سع يف اجلزائر.

383

استراتيجية التنمية االقتصادية في اجلزائر:
دراسة نقدية خالل الفترة ) 014 - 1970م(

أ .شرقرق سمير

اهلوامش:
- Mohamed el Hocine BENISSAD: Economie de développement de1 .1
l’Algérie, Alger, OPU, 1982, p. 142.
- Samir AMIN: L’accumulation a l’échelle mondiale, éditions Anthropos.2 .2
Paris et SFAN Dakar,1970.
.3

3عبد اهلل من�صوري  :ال�سيا�سة النقدية واجلبائية ملواجهة انخفا�ض كبري يف ال�صادرات:
حالة اقت�صاد �صغري مفتوح ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة اجلزائر� ،2006 - 2005 ،ص
.242 - 240

.4

4حممد م�سعي � :سيا�سة الإنعا�ش االقت�صادي يف اجلزائر و�أثرها على النمو ،جملة الباحث،
جامعة قا�صدي مرباح ورقلة ،اجلزائر ،عدد � ،2012 ،10ص .149 - 148

.5

5عبد الطيف بن ا�شنهو  :جتربة التنمية والتخطيط يف اجلزائر من  1962ايل ،1980
ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر� ،1982 ،ص.012

.6

6احمد هني  :اقت�صاد اجلزائر امل�ستقلة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
� ،1993ص .08

.7

7وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ،ملخ�ص احل�صيلة االقت�صادية واالجتماعية للفرتة
 ،1978 - 1967ماي � ،1980ص .22

- Yousef BENABDALLAH : Rente et désindustrialisation, confluence8 .8
méditerranée, Numéro 71 , 2009,p 87.
.9

9عبد الرحيم �شيبـي ،حممد بن بوزيان� ،سيدي حممد �شكوري ،الآثار االقت�صادية الكلية
ل�صدمات ال�سيا�سة املالية باجلزائر :درا�سة تطبيقية� ،ص6

1010علي الناخ� ،إن�شاء املخطط الرباعي ،ال�رشكة الوطنية للن�رش والتوزيع ،اجلزائر،
� ،1971ص .10
- Plan quadriennal 1974- 1977, rapport général.1111
- Mustapha MEKIDECHE : le secteur des Hydrocarbures, OPU, Alger,1212
1983, P 47.

1313م�سعود دراو�سي ،ال�سيا�سة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقت�صادي حالة اجلزائر
384

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016

 ،2004 - 1990مذكرة لنيل �شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقت�صادية ،جامعة
اجلزائر� ،2006 - 2005 ،ص .351
1414وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ،التقرير العام للمخطط اخلما�سي الأول - 1980
� ،1985 ،1984ص.50
1515عبد اهلل من�صوري ،مرجع �سابق� ،ص .242 - 240
1616خمتار بن هنية ،ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية ال�صناعية حالة البلدان املغاربية،
اطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقت�صادية ،جامعة ق�سنطينة ،اجلزائر� ،2008 ،ص
.121 - 120
1717حممد بلقا�سم ح�سن بهلول� ،سيا�سة تخطيط التنمية و�إعادة تنظيم م�سارها يف اجلزائر،
اجلزء الثاين ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر� ،1999 ،ص .293 - 292
1818وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ،التقرير العام للمخطط اخلما�سي الثاين 1985-
� ،1989ص.177
1919الهادي اخلالدي ،املر�آة الكا�شفة ل�صندوق النقد الدويل ،دار هومه ،اجلزائر،
� ،1996ص.204
- Société Interbancaire De Formation, Conférence, Système Bancaire2020
Algérien, P90 .
- Mohamed el Hocine BENISSAD : L’ajustement structural- OPU, Alger-2121
1999- p 59- 64.
- Karim NASHASHIBI: F M I , Algerie , Stabilisation Et Transition a L2222
Economie de Marche ,Memorandum sur les politiques économiques et
financières de l Algérie pour la période Avril1995- Mars1998, P12- 16.
Youcef BENABDALLAH : Economie rentière et surendettement, spéci-2323
ficité de l’Algerian disease, these doctorat, Université Lyon 2 ,1999.

2424عبد الرحيم �شيبـي ،حممد بن بوزيان� ،سيدي حممد �شكوري ،مرجع �سابق� ،ص.6
2525بن علي ،بلعزوز ،كتو�ش عا�شور ،درا�سة لتقييم انعكا�س اال�صالحات االقت�صادية على
ال�سيا�سة النقدية ،مداخلة يف امللتقى الدويل حول ال�سيا�سات االقت�صادية :واقع و�آفاق،
 ،2004جامعة تلم�سان ،اجلزائر� ،ص .14 - 13
- Youcef BENABDALLAH: op cit, p 90- 91.2626

385

استراتيجية التنمية االقتصادية في اجلزائر:
دراسة نقدية خالل الفترة ) 014 - 1970م(

أ .شرقرق سمير

*  60باملئة من ا�ستريادات اجلزائر من االحتاد االوروبي ،اغلبها مواد ا�سا�سية غري
منحلة حمليا يف مقدمتها املواد الغذائية.
2727حممد العربي �ساكر ،حما�رضات يف االقت�صاد الكلي املعمق( ،غري من�شور)  ،جامعة
ب�سكرة ،اجلزائر� ،2003 ،ص 325 - 323
2828حممد م�سعي ،مرجع �سابق� ،ص.147
- Services du chef du gouvernement, Le plan de la relance économique2929
2001- 2004, les composantes du programme , P 6-7.

3030حممد م�سعي ،مرجع �سابق� ،ص .147
3131نبيل بوفليح ،درا�سة تقييمية ل�سيا�سة االنعا�ش االقت�صادي املطبقة يف اجلزائري
الفرتة  ،2010 - 2000جملة الأكادميية للدرا�سات االجتماعية والإن�سانية ،العدد
� ،2013 ،09ص.47
3232حممد م�سعي ،مرجع �سابق� ،ص .147
3333نبيل بوفليح ،مرجع �سابق� ،ص .48

386

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن والثالثون )(1

 -حزيران

2016
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أوالً -املراجع العربية:
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1اخلالدي ،الهادي« ،)1996( ،املر�آة الكا�شفة ل�صندوق النقد الدويل» ،دار هومه ،اجلزائر.

.2

2الناخ ،علي�« ،)1971( ،إن�شاء املخطط الرباعي» ،ال�رشكة الوطنية للن�رش والتوزيع،
اجلزائر.

.3
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6بوفليح ،نبيل« ،)2013( ،درا�سة تقييمية ل�سيا�سة الإنعا�ش االقت�صادي املطبقة
يف اجلزائري :الفرتة  ،»2010 - 2000جملة الأكادميية للدرا�سات االجتماعية
والإن�سانية ،العدد .09

.7
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االقت�صادية ،جامعة اجلزائر.

.9

�9ساكر ،حممد العربي ، )2003( ،حما�رضات يف االقت�صاد الكلي املعمق( ،غري من�شور) ،
جامعة ب�سكرة ،اجلزائر.

�1010شيبـي ،عبد الرحيم ،بن بوزيان ،حممد� ،شكوري� ،سيدي حممد ، )2009( ،الآثار
االقت�صادية الكلية ل�صدمات ال�سيا�سة املالية باجلزائر :درا�سة تطبيقية ،ورقة مقدمة
يف امل�ؤمتر ال�سنوي  16ملنتدى البحوث االقت�صادية ،القاهرة ،م�رص.
387

استراتيجية التنمية االقتصادية في اجلزائر:
دراسة نقدية خالل الفترة ) 014 - 1970م(

أ .شرقرق سمير

1111جمل�س ا لأمة« ، )2005( ،الربنامج التكميلي لدعم النمو فرتة - 2005
 ،»2009اجلزائر.
1212م�سعي ،حممد�« ، )2012( ،سيا�سة الإنعا�ش االقت�صادي يف اجلزائر و�أثرها على النمو»،
جملة الباحث ،جامعة قا�صدي مرباح ورقلة ،اجلزائر ،العدد العا�رش.
1313من�صوري ،عبد اهلل« ، )2006( ،ال�سيا�سة النقدية واجلبائية ملواجهة انخفا�ض كبري يف
ال�صادرات :حالة اقت�صاد �صغري مفتوح» ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة اجلزائر.
1414هني ،احمد« ،)1993( ،اقت�صاد اجلزائر امل�ستقلة» ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر.
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Conclusion:
Bhabha’s theory of cultural hybridity attempts to resist Eurocentrism
and to tergiversate the traditional Manichean thinking. It downplays
oppositionality and calls for an increasing intercultural dialogue and
mutuality, preferring hybridity to a monolithic and exclusive culture.
Indeed, binary opposition Self/Other, colonizer/colonized seem to collapse
in the post-colonial context, which celebrate cultural hybridity and attempts
to reconstruct the relationship between the Western and the non-Western
cultures. Reading literary texts allows students to transgress the traditional
dichotomies and deconstruct the myth of a pure and hermetic culture. The
act of reading is a process of mixedness, interaction and interconnectedness
of cultures. However, and despite the possibility of crossing cultural
borders through literature, discrepancies and divergences should always be
maintained. Hybridity should only promote intercultural dialogue but never
lead to the effacement of difference or to the erosion one’s essential cultural
traits. Bhabha’s theory encourages students to construct meaning in relation
to their socio-cultural context and not just to parrot an authorial intention or
some subjective critical readings that proffer erroneous attitudes and views,
which students might imbibe without reflection. By adopting a strategy of
‘writing back’, students are impelled to criticize the imperial ideologies
implied in the text, and to deconstruct its prejudices and stereotypes. They
must distrust the text as a mimetic and representative of a fixed reality.
Students are encouraged to fathom the real meaning and implications of the
theories of hybridity themselves. Indeed, Bhabha’s theory is pertinent to the
21st context in which the world is marked by globalization and conflicting
cultures, whose struggle is ongoing for dominance. His insights are not
restricted to the polarity colonizer/colonized. They can be extended to other
polarities like WhiteBlack, Master/Slave, Male/Female, West/East, Self/
Other, The English speaking world/the Others and so on.
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brooks no disagreement and certainly no diversity.
Uncompromising freedom of opinion and expression
is the secular intellectual’s main bastion: to abandon
its defense or to tolerate tamperings with any of its
foundations is in effect to betray the intellectual’s
calling. That is why the defense of Salman Rushdie’s
Satanic Verses has been so absolutely central an
issue , both for its own sake and for the sake of every
other infringement against the right to expression of
journalists , novelists, essayists, poets, historians .28
Said considers Rushdie as a representative of any intellectual, who must
strive to obliterate all barriers and attain the right of free expression.
Cultural hybridity in The Satanic Verses is viewed by Muslims as
dissident. By misreading the Koran, Rushdie’s book is not dissimilar to
Western discourse, which denounces the sacred text, the Koran, which is one
of the key components of culture. The reception of The Satanic Verses by
Muslims as a blaspheme makes the West view Muslims as opponents of the
freedom of opinion and the creative licence. Hence, Rushdie’s book, which
claims to celebrate hybridity, has, ironically, created new dichotomies. In
fact, despite many of its merits, Bhabha’s postcolonial theory of hybridity is
vitiated by its focus on the semiotic and the performative levels of cultural
interpretation. Hence, though the theory moves beyond the polarities of Self/
Other, other binaries are paradoxically replicated in the process and moment
of postcolonial reading.
Since there are multifarious theories of hybridity, which embody a
dizzying sway of critical practices, students are encouraged to use Bhabha’s
theory of hybridity to read those theories of cultural hybridity. A positive
form of hybridity is that which is based on selection rather than on blind
imitation. During the intercultural encounter, one should select and integrate
only some positive cultural traits and reject others. This hybridity is likely to
enrich one’s culture. Indeed, there are many postcolonial theories, and none
of them is Gospel. So, one needs to be careful with all postcolonial theories.
The problem is not with hybridity itself but with how it is defined.
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authorship and indeed the authority of the Koran,
have been drawn upon. (“The Third Space” 211)
For Bhabha, Rushdie epitomizes hybridity in his questioning of the
authority of the Koran and its original meaning. Indeed, hybridity becomes a
heresy and a blaspheme when it amounts to the violation of the sacred things.
Edward Said, a staunch advocate of hybridity, who endorses Bhabha’s view,
has defended Rushdie against the outrage of the Islamic world following the
publication of The Satanic Verses. Commenting on Rushdie’s book, Said
states that the book is “but a spur to go on struggling for democracy that has
been denied us, and the courage not to stop. Rushdie is the Intifada of the
imagination.”27 Said eulogizes Rushdie’s novel as a daring attempt of any
intellectual to strive for releasing his pent-up thoughts. He maintains that
Rushdie is everyone who dares to speak out
against power, to say that we are entitled to think and
express forbidden thoughts, to argue for democracy
and freedom of opinion. The time has come for
those of us who come from this part of the world to
say that we are against this fatwa and all fatwas that
silence, beat, imprison, or intimidate people and
ban, burn, or anathematize books. (Qtd in Youssef
Yacoubi 204 )
So, very much like Bhabha, Said considers Muslims’ vitriolic criticism
and abhorrence of Rushdie’s book as a religious fundamentalism. In discussing
the issue of modernity and its entry into the Islamic world, Said states that it
is “indeed the battle…[because it raises ] the whole question of what tradition
is, and the Prophet said, and the Holy Book said, and what God said…There
is a school of writers, poets, essayists, and intellectuals, who are fighting a
battle for the right to be modern, because our history is governed by turath, or
heritage” (Qtd in Youssef Yacoubi 205 ). In Said’s view, which echoes that of
Bhabha, modernity involves the blurring of the rigid boundaries between the
sacred and the profane. The intellectual, he writes, must
be involved in a lifelong dispute with all
the guardians of sacred vision or text, whose
depredations are legion and whose heavy hand
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Contrariwise, those, who view the book positively, are seen by Bhabha as
moderns (The Location of Culture 225). In fact, the novel has triggered
vigorous and unrelenting criticism and condemnation since its publication.
The misrepresentation and misreading of the Koran, in the novel, makes
Muslims simmer with rage. They have received the book as a blaspheme,
and in responding to the book in such a way, Muslims have used the power of
hybridity and the writing back strategy to read this hybrid text.
In defense of Rushdie, against Muslims’ scathing indictment of him,
Bhabha states:
It is not that the ‘content’ of the Koran is directly
disputed; rather, by revealing other enunciatory
positions and possibilities within the framework of
Koranic reading, Rushdie performs the subversion
of its authenticity through the act of cultural
translation-he relocates the Koran’s ‘intentionality’
by repeating and reinscribing it in the locale of the
novel of postwar cultural migration and diaspora
(The Location of Culture 226).
So, is not the deconstruction of Koran’s authorial intentionality a
misreading and a misinterpretation of its content? The problem with Bhabha’s
theory is that it does not revere the sacred. It considers the Koran as any
other literary or cultural text, which is open to a variety of interpretations.
According to Bhabha, hybridity
puts together the traces of certain other
meanings or discourses. It does not give them the
authority of being prior in the sense of being original:
they are prior only in the sense of being anterior. The
process of cultural hybridity gives rise to something
different, something new and unrecognizable, a new
area of negotiation of meaning and representation.
A good example would be the form of hybridity
that The Satanic Verses represents, where clearly
a number of controversies around the origin, the
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to Bill Ashcroft, “the process of reading itself is a continual process of
contextualization and adjustment directly linked to the constitutive relations
within the discursive event.”26 However, Bhabha’s resistance to Western
discourse is by no means a rejection of this discourse. In this regard, Bill
Ashcroft states that “[r]esistance […] need not necessarily mean rejection of
dominant culture, the utter refusal to countenance any engagement with its
forms and discourse […] the colonized subject ‘interpolates’ the dominant
discourse, and this word interpolate describes a wide range of resistant
practices” (Post-colonial Transformation 47).

5-Writing back to Homi Bhabha’s theory of Hybridity:
Applying Bhabha’s theory to his book The Location of Culture, one
might discern the major limitation or problem raised by his model of cultural
hybridity and its hazards. Bhabha considers Salman Rushdie’s The Satanic
Verses a glaring example of hybridity. In his discussion of Rushdie’s book,
Bhabha admits that in the process of cultural hybridity, it is the foreign cultural
elements, which enable the Other to enter modernity. As he puts it:“I am more
engaged with the ‘foreign’ element that reveals the interstitial [. . .] that has
to be engaged in creating the conditions through which ‘newness enters the
world’ (The Location of Culture 227). Though Bhabha has a fervid desire
for hybridity, his model seems to tilt the balance towards the foreign one.
One ventures to say that such a model of hybridity runs the risk of making a
foreign culture grow in the graveyard of the native one.
Bhabha sees Rushdie as a model for the Islamic world’s entry to
‘Modernity’. For any Muslim, Rushdie is blasphemous; using the Holy
Koran as he did is inacceptable to any Muslim. For Bhabha, either you are
like Salman Rushdie (and you are great), or you are a ‘Fundamentalist’. The
question of Hybridity as theorized by Bhabha lies at the heart of all this:
Rushdie is a hybrid; therefore, he is ‘modern’. The price of modernity is
such hybridity- the rejection of the Koran (and blasphemy). One might ask if
Bhabha’s theory is an ideal model for the ‘newness to enter to world’ or is the
Islamic world free to define its own modernity?
In his reading of Rushdie’s The Satanic Verses, Bhabha describes as
fundamentalists the Muslims, who have received the book as a blaspheme.
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its underlying assumptions (civilization, justice,
aesthetics, sensibility, race) and reveals its (often
unwitting) colonialist ideologies and processes (Key
Concepts in Post-colonial Studies 192).
In his critical commentary on John Stuart Mill’s On Liberalism, Bhabha
suggests a model of how to read texts. In his words,
Rereading Mill through the strategies of
‘writing’ I have suggested, reveals that one cannot
passively follow the line of argument running
through the logic of the opposing ideology. The
textual process of political antagonism initiates a
contradictory process of reading between the lines;
the agent of the discourse becomes, in the same
time of utterance, the inverted, projected object of
argument, turned against itself” (The Location of
Culture 24).
In this sense, reading involves readers in an intellectual cogitation, which
makes them approach texts with a critical and a suspicious stance to decipher
their real meaning. The same language that might be used to undermine and
devalue the Other/colonizer might be used as a weapon against the Self/
colonized; this has become known in the post-colonial discourse as “ProsperoCaliban syndrome”. During the intercultural dialogue through literature,
“meanings and values are (mis)read […] signs are misappropriated” (The
Location of Culture 34).
In the reading process, students are urged to reinterpret and reconstruct
their identity/history. This reconstruction of identity and rewriting of history
imply a reversal and displacement of hierarchical binary oppositions and
a redefinition of otherness. The critic D. Emily Hicks states: “If writing is
always a rereading, is not reading always a rewriting? Such a question points
up the context in which border writing must be approached as a process of
negotiation.”25 Reading or interpreting the Other is very subjective, and it is
not based on plausible or cogent arguments. Hence, history is ‘his’ story.
Readers are encouraged to dispel the western chauvinistic and stereotypical
claims of cultural superiority. They have to create new worlds, new histories,
from the words and the inscriptions found in the colonial discourse. According
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literary critic and the English teacher, who claims to be able to interpret for
his readers or students the real meaning of the text. The critical book is not the
centre which offers the official or the correct interpretation.

4- The ‘Writing Back’ Strategy:
Bhabha’s theory, which is a kind of counter-discourse, aspires to
reconstruct meaning, identity, and history using a ‘writing back’ strategy. The
term ‘write back’ is first coined by Salman Rushdie, and it is canvassed in
Ashcroft et.al’s The Empire Writes Back. Chinua Achebe, for instance, in
his novel Things Fall Apart, writes back to Joseph Conrad’s The Heart of
Darkness, which depicts Africans as dehumanized subjects, primitive, without
any civilization or history. It silenced Africans and portrays them as savages
and cannibals. So, in his novel, Achebe restores dignity to the Africans by
evincing that they have a rich culture and a great tradition, which they should
be proud of. In his critical essays, he also expresses his violent diatribe on
Conrad whom he considers as a “thoroughgoing racist.”24
Indeed, ‘Writing back’ is not confined to writing. It also calls for the
ardent commitment and engagement of the reader. Bhabha suggests that “the
critic must attempt to fully realize, and take responsibility for, the unspoken,
unrepresented pasts that haunts the historical present” (The Location
of Culture12). So, if writing is a negation, reading is a negotiation or a
restoration of what has been repressed and negated. Bhabha’s theory aims
at restoring voice to the silenced and the subaltern. It requires readers to be
recalcitrant and enables them to circumvent the colonial and imperial power.
Like Achebe, African readers are liable to interpret the novel as an account of
the Europeans’ greedy and heartless accumulation of ivory in the Congo. It
demonstrates the West’s fervid desire for imperialism and colonialism, nay it
reveals the erroneous ‘civilizing’ mission in Africa.
In responding to literary texts, students should deconstruct all the
stereotypes and correct what has been misrepresented. They are enticed to
rewrite the text or interpret it in accordance with their socio-historical reality.
A post-colonial reading, according to Ashcroft et.al, is
a form of deconstructive reading most usually
applied to works emanating from the colonizers (but
may be applied to works by the colonized) which
demonstrates the extent to which the text contradicts
58

Cultural Dialogue Through literature: The Implications of
Homi Bhabha’s Theory of Hybridity in the Literature Class

Leila Bellour

the authority of Western discourse. It upturns the colonizer’s meaning and
renders the text open to diverse possibilities of interpretation. To put it
more succinctly, meaning is constructed during the palimpsestic process of
inscription and erasure.
In the reading process, which opens a dialogue or an interaction between
cultures to negotiate meaning, the reader is asked to be a hybrid one. According
to Bhabha,
by allowing ourselves to become hybrid
readers, we can enter into dialogue with the texts
and their political implications. We can understand
what it means to be both inside and outside varied
cultural contexts, and experience the different
kinds of spaces and insularities that those contexts
permit. In other words, we allow ourselves to be
transformed and translated culturally, entering into
dialogue with the work, its implicit readers, and the
power relationships between them (The Location of
Culture 208).
Since the individual’s identity is hybrid due to the hybrid nature of culture,
and since the language in which literature is composed is also unstable; it
follows that meaning is also fluid and hybrid.
The meaning of a text is always located in the in-between since it is
read by a social group, which differs from that of the author. Bhabha states
that “the very language of the novel, its form and rhetoric, must be open to
meanings that are ambivalent, doubling and dissembling”(“The Third Space”
212). Interpretation, in this view, is a process of dislocation, displacement,
and distortion. It is an act of misreading in which words are detached from
their original or fixed meanings and imbued with new shades of ambivalent
meanings. Signs always mean more than what they say because language
is marked by conflicting and contradictory interpretations. In Bhabha’s
view, textual liminality entails “a contradictory process of reading between
the lines” ( The Location of Culture 250). Thus, Bhabha’s theory calls into
question the truth of literary interpretation and the authority of Western
discourse. Unfortunately, students’ interpretation of texts is always uncritical;
it mimics those of the Western critics. Bhabha’s approach breaks the author
as a logos, and more radically, it deconstructs the very authority of both the
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Bhabha calls into radical question the view of language as a means of
expressing a fixed meaning, which is inscribed in the words. The foreign
language is remoulded and adopted to new usages when used by non-native
speakers, who decenter its words from their original meanings. Hence, reading
is not a reproduction of a pre-existing authorial meaning or intention; it is a
productive process of constructing and reconstructing meaning.
Since language does not exist in a vacuum, its meaning is earmarked by
idiosyncratic traits; it is to be sought in its (non)native speaker’s intention and
his context. Michael Bakhtin points out that
[l]anguage, for the individual consciousness,
lies on the borderline between oneself and the
other. The word in language is half someone else’s.
It becomes ‘one’s own’ only when the speaker
populates it with his own intention, his own accent,
when he appropriates the word, adapting it to his
own semantic and expressive intention. Prior to this
moment of appropriation, the word does not exist
in a neutral and impersonal language (it is not,
after all, out of a dictionary that the speaker gets
his words!), but rather it exists in other peoples’
mouths, in other people’s contexts, serving other
people’s intentions: it is from there that one must
take the word and make it one’s own. 22
When decontextualized, words cease to possess or attain any sense.
Language is not a straightforward communication of meaning, and it does
not express its native speakers’ worldview when read or used in a different
context. The meaning of the text and the meaning of its culture are not inherent
in the author or in his culture. They are rather constructed by the reader who
shapes meaning to fit his socio-historical and cultural matrix.
For Bhabha, the individual has a double vision or consciousness. The
construction of meaning, which is liminal, requires a passage through a ‘Third
Space’. The latter “represents both the general conditions of language and
the specific implication of the utterance in a performative and institutional
strategy of which it cannot in itself be conscious. What this unconscious
relation introduces is an ambivalence in the act of interpretation.” 23 The
concept of liminality, which is riven with the notion of ambivalence, questions
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their intentions. In other words, these strategies exist
prior to the act of reading and therefore determine
the shape of what is read rather than, as is usually
assumed, the other way round. 19
Thus, the writer and the reader of the same community are prone to
infuse a text with the same meaning since they have a set of shared rules
and attitudes. Interpretative communities, according to Fish, explain “the
stability of interpretation among different readers (they belong to the same
community) […] Of course this stability is always temporary (unlike the
longed for and timeless stability of the text) Interpretative communities
grow and decline”(“Interpreting the Variorum” 304). So, even in the same
interpretative community, meaning varies with time and circumstances. Due
to the effect of différance20, meaning remains in a perpetual change.
Like Derrida, Bhabha focuses on the semantic slippage within the text.
He emphasizes “how signification is affected by particular sites and contexts
of enunciation and address” (The Location of Culture 119). The slippage of
the colonial discourse occurs when the text is read in another context, where
words, signs, and symbols acquire different meanings. When depicting
a socio-cultural context other than its native speakers’, language becomes
liminal, unable to covey a stable or exact meaning. As Bhabha maintains,
the “ill-fitting robe of language alienates content in the sense that it deprives
it of an immediate access to a stable or holistic reference ‘outside’ itself”
(The Location of Culture 164).The same text, in the same language, is open
to a multiplicity of meanings when read by different readers, who belong to
different cultures. In A Portrait of the Artist, Stephen Dedalus avows that a
foreign language acquires a different meaning when spoken by non-native
speakers. He says:
The language in which we are speaking is his
before it is mine. How different are the words home,
Christ, ale, master, on his lips and mine! I cannot
speak or write these words without unrest of spirit.
His language, so familiar and so foreign, will always
be for me an acquired speech. I have not made or
accepted its words. My voice holds them at bay. My
soul frets in the shadow of his language. 21
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the process of reading must be a counter-rewriting and rectifying act. For
Bhabha, the colonial discourse, which has long empowered the colonizers,
can disempower them. Hence, hybridity means the “the strategic reversal of
the process of domination through disavowal […] It unsettles the mimetic or
narcissistic demands of colonial power but reimplicates its identifications in
strategies of subversion that turn the gaze of the discriminated back upon the
eye of power” (The Location of Culture 112).
Due to the difference of writing itself, the utterance attains different
ramifications of meaning. According to Bhabha,
[t]he reason a cultural text or a system of
meaning cannot be sufficient unto itself is that the
act of cultural enunciation-the place of utteranceis crossed by the difference of writing. This has
less to do with what anthropologists might describe
as varying attitudes to symbolic systems within
different cultures than with the structure of symbolic
representation itself-not the content of the symbol or
its social function, but the structure of symbolization.
It is this difference in the process of language that is
crucial to the production of meaning and ensures, at
the same time, that meaning is never simply mimetic
or transparent (The location of Culture 36).
So, the text is open to a wide range of interpretations because of the
difference of writing across societies and communities. In the act of writing,
the author unconsciously employs a set of strategies, rules and assumptions,
which are embedded in his community. Hence, within the same community,
the author’s intention and the reader’s interpretation are likely to dovetail
with each other. Of utmost significance, the same work is received differently
by different societies. According to Bhabha, the “transfer of meaning can
never be total between systems of meaning” (The Location of Culture 163).
This view collides head on with that of Stanley Fish, who coins the term
‘interpretative communities’. He writes:
Interpretative communities are made up of
those who share interpretative strategies not for
reading (in the conventional sense) but for writing
texts, for constituting their properties and assigning
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hybridity of language and meaning. According to him, “the who of agency
bears no mimetic immediacy or adequacy of representation. It can only be
signified outside the sentence” (The location of Culture 271). So, instead of
representing a fixed reality, the text has a multiplicity of meanings, which
differ in accordance with the reader’s socio-cultural context. Challenging
the mimetic view of language, Bhabha sees the literary text itself as a site
of hybridity. He writes: “When the words of the master become the site of
hybridity-the warlike sign of the native-then we may not only read between
the lines, but also seek to change the often coercive reality that they so lucidly
contain” (The Location of Culture 121).
Bhabha questions the ability of language to convey a stable and correct
meaning, which might be taken for granted as the gospel truth. Very much like
the post-structuralists and the deconstructionists, he postulates that writing,
as a system of arbitrary signification, cannot capture or incarnate a stable
meaning, because there is no essential link between the signifier and the
signified. The ambiguity, unreliability and slipperiness of language makes it
impossible to reach or embody any veracity or verity. Bhabha shares Derrida’s
view of the intrinsically ambivalent and metaphorical nature of language and
its inability to convey a clear meaning or an absolute truth.
Bhabha’s post-colonial theory, which borrows from post-structuralism,
deconstructs all authoritative centres to which one might refer for a correct
and valid interpretation. Indeed, eurocentrism has been deconstructed since
Frederick Nietzsche’s announcement of the death of God. Nietzsche’s famous
dictum, “There are no facts, there are only interpretations”, remains a rallying
crying for Bhabha whose theory is also based on skepticism and uncertainty.
Bhabha’s theory of cultural interpretation collides head on with that of Jacques
Derrida, who asserts that meaning is infinitely interpretable and perpetually
deferred. Thus, whenever one tries to find a centre, he/she ends in an aporia.
In Dirrida’s dictum, meaning is ‘always already postponed’.
Concerning the post-colonial linguistic situation, Bhabha maintains that
discourse is not entirely within the control of Western writers, who often put
the Other into a passive voice or scant presence. He believes that the colonized,
who have always been objectified by the colonized, finally become subjects
capable of destabilizing the colonial authority. Therefore, students should take
an active role by questioning the veracity of the stories conveyed in colonial
discourse and by asserting their voice in literary interpretation. In other words,
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process of border-crossing between antinomies in the ‘Third Space’, which
knows no boundaries.
Bhabha’s theory is often misunderstood as an attempt to create a universal
culture, a leveling and an elimination of divergences in a world marked
by difference and Otherness. However, hybridity implies a recognition of
difference despite cultural mixedness and impurity. It entails a moderate
coalition of cultures that would preserve their distinctiveness. Despite cultural
border crossing, separatedness and difference are invincible. According to
Ngugi, knowing the Other might enlighten us, but one should never forsake
his own culture. In his words, “[w]hat has been in the colonial context is that
the act of interpreting the Other culture that is far from us, has instead of
clarifying real connections and each culture thereby illuminating the other,
ended by making us captives of the foreign culture and alienating us from our
own” (“Borders and Bridges” 119). The quote illustrates the fact that despite
hybridity, separatedness and difference are maintained.

3-Literary Interpretation and the Liminality of
Meaning:
Given the fact that literature is a signifier of the author’s national and
cultural identity, students, to decrypt the text’s meaning, often resort to the
author’s culture and his social-historical context where they believe the
meaning of the text lies. They take the author’s intention as the only possible
meaning and correct interpretation for the text. Edward Said evinces the danger
of this method of reading literary texts. He states that « stories are at the heart
of what explorers and novelists say about strange regions of the world; they
also become the method the colonized people use to assert their own identity
and the existence of their own history » (Culture and Imperialism Xiii).
Colonial discourse, according to Bhabha, is considered as a form of
realism, because it claims to depict the real history of the people it writes
about. Hence, he dismisses realism, which “resembles a form of narrative
whereby the productivity and circulation of subjects and signs are bound in a
reformed and recognizable totality. It employs a system of representation, a
regime of truth that is structurally similar to realism” (The Location of Culture
71). So, Bhabha repudiates the purely mimetic view of language. He considers
realism and historicism as historically and culturally specific. Bhabha insists
on the arbitrariness of signification and emphasizes the open-endedness and
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thinking and break the rigidly established barriers between the colonizer and
the colonized. It is a daring attempt to find a common space or a contact
zone where cultures meet. The critic Peter Brooker develops further this idea,
pointing out that the meanings of the term hybridity refer to “the mixed or
hyphenated identities of persons or ethnic communities, or of texts which
express and explore these conditions.” (16)
Following the path of post-structuralism, the theory of hybridity has
purged the world from the traditional Manichean thinking which has long
been rife in the West. This Manichean thinking divides the world into binary
oppositions like the colonizer/the colonized, Self/Other, Man/Woman. It
privileges the first polarity and undermines the second. Those polarities or
binaries, to use a Derridean jargon, undergo a process of deconstruction in the
post-colonial discourse. In fact, opposites are already united; they depend on
each other integrally.
Since borders are fluid and cultures are not hermetic and self-sufficient,
the Self is defined and constructed in relation to an Oher. As the critic Milica
Zivkovic states, “[t]here can be no fixed or true identity, no origin or original
[…] There is no ultimate knowledge, representation is no longer a matter
of veracity or accuracy but merely of competing.”17 In this view, national
identities are inclusive rather than exclusive. Hybridity shakes the verity of an
authentic culture or a fixed reality. Borders, which are thought to be divisive,
might be uniting. This view goes along the line of Ngugi wa Thiong’o’s
discussion of borders. In “Borders and Bridges”, he writes:
[I]f a border marks the outer edge of one region,
it also marks the beginning of the next region. As
the marker of an end, it also functions as the marker
of a beginning. Without the end of one region, there
can be no beginning of another. Depending on our
starting point, the border is both the beginning and
the outer edge. Each space is beyond the boundary
of the other. It is thus at once a boundary and a
shared space. (18)
So, when dealing with alterity, one must accept to cross the border into the
third space of interpretation, the realm of the in-between where ambivalence
reigns. In dealing with Otherness, the whole interest lies in the incessant
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not only because there are other cultures which
contradict its authority, but also because its own
symbol-forming activity, its own interpellation in the
process of representation, language, signification
and meaning-making, always underscores the claim
to an originary, holistic, organic identity (Bhabha,
“The Third Space” 210).
Bhabha refers to post-colonial religious situation in order to illustrate
his theory of hybridity. Some natives of the colonized lands, who have never
owned a book, view the Bible as “signs taken for wonders-as an insignia
of colonial authority and a signifier of colonial desire and discipline” (The
Location of Culture 102). Despite these people’s attraction to the new religion,
they did not imitate its ideas slavishly; they rather took a repulsive attitude
towards it by “using the powers of hybridity to resist baptism and to put the
project of conversion in an impossible position” (The Location of Culture
118).
In tracing the origin of the term hybridity, the critics Bill Ashcroft, Gareth
Grifiths, and Helen Tiffin state that
[o]ne of the most employed and most disputed
terms in post-colonial theory, hybridity commonly
refers to the creation of new transcultural forms
within the contact zone produced by colonization.
As used in horticulture, the term refers to the
cross-breeding of two species by grafting or
cross-pollination to form a third, ‘hybrid’ species.
Hybridization takes many forms: linguistic, cultural,
political, [or] racial” (Key Concepts in Post-Colonial
Studies 118).
In this sense, hybridity is used in post-colonial theory to refer to a
linguistic and intercultural space, a zone of in-betweeness. It implies a
direct contact between Self and Other or their fusion in a single, mixed and
impure culture. This view collides head on with that of Said, one of the early
theorists of cultural hybridity, who asserts that “[f]ar from being unitary or
monolithic or autonomous things, cultures actually assume more ‘foreign’
elements, alterities, differences, than they consciously exclude.”(Culture
and Imperialism 15) Hence, hybridity is likely to reduce the sharp dualistic
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[…]-that carries the burden of the meaning of culture” (The Location of
Culture 38).
Bhabha’s main thesis is that any cultural identity is located in the inbetween. He denies cultural essentialism, stating that “[t]here is no ‘in itself’
and ‘for itself’ within cultures.”15 Bhabha asserts that binary oppositions like
Self/Other, colonizer/colonized, undergo a process of deconstruction, which
results in the emergence of a hybrid space between them, which he also calls
a “third space”, a “liminal space”, or an “interstice”. Bhabha discusses the
danger of “the fixity and fetishism of identities” (The Location of Culture 9).
He challenges the view that cultures have fixed, pure, and original traits. He
rather ascertains the fluidity of cultures as follows:
The intervention of the Third Space of
enunciation […] challenges our sense of historical
identity of culture as a homogenizing, unifying
force, authenticated by the originary Past, kept alive
in the national tradition of the People […] It is that
Third Space, though unrepresentable in itself, which
constitutes the discursive conditions of enunciation
that ensure that the meaning and symbols of culture
have no primordial unity or fixity; that even the same
signs can be appropriated, translated, rehistoricised
and read anew (The Location of Culture 37).
Between the Self and the Other, there is always an in-betweeness, a third
space, which is, for Bhabha, a place of negotiation. The liminal space, a term
coined by Bhabha, also refers to the borderlines of cultures. This liminality
undermines the claim of an authentic culture. Bhabha’s theory deconstructs
the view of Western civilization as unique and superior. He emphasizes the
mixedness of cultures, arguing that cultures are impure and inauthentic. This
cultural impurity is the result of cultures’ contact across history. Hence, cultural
hybridity is a dynamic movement, a space of negotiation where identities are
not stable but in constant change and construction. In his staunch criticism of
the view of culture as a pure, monolithic, and exclusive entity, Bhabha states:
Meaning is constructed across the bar of
difference and separation between the signifier
and the signified. So it follows that no culture is
full unto itself, no culture is plainly plenitudinous,
49

Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 38- Part (1) - June 2016

Deleuze and Guattari. According to them, a rhizome is
[a] botanical term for a root system that spreads
across the ground (as in bamboo) rather than
downwards, and grows from several points rather
than a single tap root […] in post-colonial theory it has
been used to contest the binary centre/margin view
of reality that is maintained by colonial discourse.
The key value of the term is to demonstrate that the
repressive structures of imperial power themselves
operate rhizomically rather than monolithically.13
To explain the impurity of cultures in the postcolonial context,
Ashcroft et.al use the very interesting image of the “palimpsest”, which is an
old document whose writing is partially or completely erased to be replaced
by another. In their words, “previous ‘inscriptions’ are erased and overwritten,
yet remain as traces within present consciousness. This confirms the dynamic,
contestatory and dialogic nature of linguistic, geographic, and cultural space
as it emerges in post-colonial experience” (Key Concepts 176). This cultural
and linguistic impurity is also highlighted by the American anthropologist
James Clifford who asserts that everyone’s identity is a hybrid one and
that there is no pure race, language or religion. In his words, “it becomes
increasingly difficult to attach human identity and meaning to a coherent
‘culture’ or ‘language.’”14 What Clifford implies is that cultural hybridity
is an inevitable fate because no culture can survive and thrive apart from the
other cultures; otherwise, it will perish and fade away in the mist of time.
Since its appearance in the 1990s, Homi Bhabha’s post-colonial theory
of hybridity has had a great influence on postcolonial studies. The theory of
hybridity itself is hybrid since it borrows from a cluster of theories like that
of Jacques Lacan, Jacque Derrida, Michel Foucault, Frantz Fanon, Edward
Said, Antonio Gramsci, and Mikhail Bakhtin Bhabha, who is one of the
pillars of the holy trinity of hybridity, which also includes Edward Said and
Guayatri Spivak, suggests that the best term to describe cultural relations is
intercultural dialogue rather than cultural antagonism. Bhabha states that it
is “the ’inter’-the cutting edge of translation and negotiation, the in-between
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which are stereotypical but antithetically evaluated.
The objective of colonial discourse is to construe the
colonized as a population of degenerate types on the
basis of racial origin, in order to justify conquest
and to establish systems of administration and
instruction. 11
Hence, Western discourse reinforces the view of the Self as highly
civilized, intelligent, pure, and stigmatizes the Other as inferior, uncivilized
and impure. It fixes stereotypes and relegates the East to a zero degree.
Many students are hypnotized and mesmerized by the deluding Western
culture, which they take as an ideal world to ape without reflection. Literary
texts play a pivotal role in manipulating students’ minds and in shaping their
views about their own culture and history, which might be misrepresented
in Western literature. Literature, if not read critically, is likely to lead to
self-relegation and even to self-hatred, especially that students tend to view
authors as purveyors of the truth or the right judgment. Colonial meanings
are conveyed not just via literary texts but also reinforced by Western literary
critics whose critical views most of the time tally with that of the author.

2- Homi Bhabha’s Post-Colonial Theory of Hybridity
Post-colonialism calls into question a series of concepts like authority,
centre, authenticity, truth, and so on. It is a daring attempt to give voice to
the Other who is always silent and absent in Western discourse. According
to Shaobo Xie, postcolonialism is “an act of rethinking the history of the
world against the inadequacy of the terms and conceptual frames invented
by the West.”12 Hence, post-colonialism is a counter-discourse, which
aims at deconstructing logocentrism, which perpetuates a rigid distinction
between the centre and the margin. It opens a dialogue between the centre
and the margin and frees the Other from being bound by any fixed truth or
origin. Post-colonialism is an attempt to reassess the relationship between the
colonizer and the colonized, and revises binaries which have been located
eurocentrically.
Postcolonial theory has tergiversated the view of the rootedness of cultural
identity. The latter is believed to be formed via rhizomatic intercultural
relations. To describe cultural identity in the post-colonial context, Bill
Ashcroft et.al use the image of the rhizome, a metaphor first employed by
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being” (Moving the Centre 145). So, colonial discourse purveys colonial
knowledge and power, and it reinforces the West’s domination and hegemony.
Very much like Ngugi, Ayo Kehinde states that the “English novel is the ‘terra
firma’ where the self-consolidating project of the West is launched.”8
Literature has been used as a means to confirm and consolidate Western
hegemony and culture by internalizing Western knowledge and ideology in
the readers’ minds. Edward Said makes interesting connections between the
novel and imperialism. He considers the novel as “immensely important in
the formation of imperial attitudes, references, and experiences.”9 Writing
is used as a means to exercise power and erase others’ cultural identity. The
novel, in particular, helps reinforce colonial views and stereotypes and form
a culture steeped in colonial ideologies.
The metaphor of nations as narrations has been employed to vindicate the
very important position of the novel in the history of the empire. According
to Said, the “power to narrate, or to block other narratives from forming and
emerging, is very important to culture and imperialism, and constitutes one of
the main connections between them” (Culture and Imperialism xiii). Reading
literature in a foreign language might lead to the appropriation of the Other as
Self. It might lead to the effacement of cultural differences and to the readers’
identification with another culture.
Elleke Boehmer voices Said’s view that imperialism and colonialism
might be experienced textually through the novel. He states that “On a
specifically literary level, the study of literature was advocated throughout
the British Empire as a means of inculcating a sense of imperial loyalty in
the colonized.”10 Speaking another language makes the non-native speakers
absorbers of the imperial worldview. Through literary texts, the colonizers
have tried to make their culture regnant over all and to make the colonized
subjects inferior copies of themselves.
Colonial discourse represents and vindicates the apotheosis of the West
and its culture. In his definition of Western discourse, Homi Bhabha states
that it
is an apparatus that turns on the recognition and
disavowal of racial/cultural/historical differences.
[…] It seeks authorization for its strategies by the
production of knowledge of colonizer and colonized
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Language becomes the medium through which a
hierarchical structure of power is perpetuated, and
the medium through which conceptions of ‘truth’,
‘order’, and ‘reality’ become established. 4
According to the “Sapir-Whorf hypothesis”, every language expresses
the specific worldview of its native speakers and constructs their reality.
For the linguist Benjamin Lee Whorf, human beings “dissect nature along
lines laid down by [their] native languages.”5 So, people who speak the
same language are prone to have the same worldview. In line with this view,
Ngugi asserts that “language as culture is the collective memory bank of a
people’s experience in history. Culture is almost indistinguishable from the
language that makes possible its genesis, growth, banking, articulation and
indeed its transmission from one generation to the next”(“The Language”
289). According to this view, no other borrowed language can replace the
native one in expressing its worldview. Frantz Fanon also finds cultural
authenticity very difficult to preserve in a borrowed language. He considers
that speaking the language of the oppressors implies the acceptance of their
culture, because to speak “means above all to assume a culture, to support
the weight of a civilization […] A man who has a language consequently
possesses the world expressed and implied by that language.”6 In this view,
speaking a foreign language makes non-native speakers prey to the danger
of discarding their authentic cultural identity. In other words, identity would
consequently be at stake in the use of a foreign language. The colonizers
have tried to depersonalize and alienate the colonized subjects by means of
language. The latter not only alienates one from his/her cultural roots, but
also perpetuates Western culture and its myth of supremacy. Paul de Man, in
turn, asserts that language is not devoid of the stains of ideology. According to
him, literariness and ideology are by no means mutually exclusive: “What we
call ideology is precisely the confusion of linguistic with natural reality […]
it follows that, more than any other mode of inquiry, including economics, the
linguistic literariness is a powerful and indispensable tool in the unmasking of
ideological aberrations.”7
A cluster of thinkers consider literary texts the best means to deploy
power since the author is the antennae of his race and the spokesman of his
cultural identity. In Ngugi’s words, “[l]iterature, and particularly imaginative
literature, is one of the most subtle and most effective ways by which a given
ideology is passed on and received as the norm in the daily practices of our
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Bhabha’s theory puts into radical question the mimetic view of language.
Since the text is not immune from the taints of its author’s ideology and
his cultural demarcations, students’ role is to resist imperial/colonial
representations by correcting and dispelling many Western texts’ stereotypes.
Rather than slavishly imitating the author’s intention or assimilating the
target culture, they are enticed to appropriate the literary signs they read
and to dislocate the text from its original context. As the paper evinces, the
postcolonial strategy of ‘writing back’ would constitute great gains if applied
in the literature class.

1- Language, the novel, and imperialism
Which language to speak has been a topic of great controversy among
those who have tried to redefine cultural identity in the post-colonial context.
The famous Kenyan writer and theorist Ngugi Wa Thingo’ maintains that
language is “the most important vehicle through which […] power fascinated
and held the soul prisoner. The bullet was the means of the physical
subjugation. Language was the means of spiritual subjugation.”1 Ngugi
assumes that speaking a foreign language makes the non-native speakers prey
to the danger of assimilation, losing their authentic culture. He believes that
Western language and culture are “taking us further and further from ourselves
to other selves, from our world to other worlds” (“The Language” 288). So,
the West attempts to dominate and spread its culture by means of language
because “[a]n oppressor language inevitably carries racist and negative
images of the conquered nation, particularly in its literature, and English is
no exception.”2 Ngugi, like many other post-colonial writers, is inspired by
Michel Foucault’s belief that discourse reinforces power relations, because
those who have power spread their knowledge in the way they wish. In his
study of the nexus between power and knowledge, Foucault asserts that power
“reaches into the very grain of individuals, touches their bodies and inserts
itself into their actions and attitudes, their discourse, learning processes and
everyday lives.”3 Believing that control over language is one of the main
instruments of imperial oppression, Ashcroft et al also ascertain that
[colonial education] installs a ‘standard’
version of the metropolitan language as a norm,
and marginalizes all ‘variants’ as impurities […]
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Cultural Dialogue Through literature: The Implications of
Homi Bhabha’s Theory of Hybridity in the Literature Class

Leila Bellour

Abstract:
The present paper aspires to vindicate Homi Bhabha’s theorization
of cultural hybridity and its implications in reading Western literary
texts, which are not immune from imperialism and hegemony. The act of
reading is a process of cultural hybridity in which the student’s negotiation
of meaning transcends the Manichean polarities us/them, Self/Other,
colonizer/Colonized. The text itself is a hybrid, nomadic, and ryizomatic
world where meaning is generated out of the transaction between the
student’s culture and that of the author. The intercultural encounter results
in a liminal space, which is also dubbed Third Space or interstice, which
prevails over dichotomies. The student’s cultural identity and the text’s
meaning are both located in the in-between. Of outmost significance, the
paper evinces the threat of cultural assimilation when reading the theories
of cultural hybridity.
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احلوار الثقايف عرب الأدب
�أثار نظرية الهجنة الثقافية عند هومي باب
ملخص:
يدر�س املقال نظرية الهجنة الثقافية لـهومي باباو �آثارها يف قراءة الن�صو�ص
ا لأدبية الغربية التي ال تخلو من ا لإمربيالية و الهيمنة� .إن عملية القراءة تت�ضمن
نوع ًا من هذه الهجنة الثقافية ،حيث �إن ا�ستخال�ص القارئ للمعنى يتجاوز
ِر/امل�ستعمر .ال ّن�ص يف
الثنائيات املت�ضادة نحن/هم ،وا لأنا/االخر ،وامل�ستعم
َ
حد ذاته عامل هجني و ف�سيف�سائي و متعدد امل�شارب� .إن معناه ُي�س َتنبط من خالل
التداخل بني ثقافة الطالب و ثقافة ا لأديب� .إن هذا االلتقاء بني الثقافات ينتج
عنه عامل ‹املا بني› الذي ي�سمى بالف�ضاء الثالث ،والذي يتجاوز الثنائيات� .إن
الهوية الثقافية للطالب ومعنى الن�ص ا لأدبي كالهما يتموقع يف ‹املا بني›،
ويو�ضح هذا املقال خا�صة خطر التبعية الثقافية العمياء عند قراءة نظريات
ِّ
الهجنة الثقافية.
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Discussion:
Foliar application of fertilizer materials provides a quick method of
supplying nutrients to plants. The results of this study demonstrated the
response of banana suckers grown under nursery conditions to the foliar
application of different combinations of NKP. This response is a good
indication of the importance of fertilization at the nursery level to banana
suckers. The beneficial effect of spraying different combinations of NPK
on improvement of growth was clear from the findings of this study. The
results showed that all treated suckers resulted in significantly greater values
in growth parameters evaluated in terms of psuedostem height and girth,
number of leaves, leaf area, relative growth rate, fresh and dry weights of
different plant parts than control. These results are in general agreement with
the findings of other investigators who applied different NPK combinations to
the banana plants grown under plantation conditions (Tingwa, 1970; Shaikh
and Rana, 1985).
Among the different treatments used in this experiment, however, slightly
greater values of all measured growth parameters were associated with 19-1919 and 19-6-20 sprayed suckers than the other two NPK combinations. These
greater values might be due to the presence of higher content of nitrogen
in their composition than the other two NPK combinations. These findings
were in agreement with those reported by Tingwa (1970) who found greater
increase in growth parameters of banana plants in NPK treatment containing
the highest level of nitrogen than the other treatments.
It could be concluded from this study that 19-19-19 and 19-6-20
treatments were superior in almost all parameters studied in this experiment.
Further research to study the effect root promoting and shoot enhancement
substances such as organic acids, amino acids,…….etc on banana suckers
should be carried out.
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Table 4 shows the nutrient element contents of banana leaves as influenced
by foliar application of various combinations of NPK. Significantly greater
leaf-N, P, K, Mg and Cu contents were associated with all treated suckers than
the control. There were no significant differences in Leaf-P, K, and Cu contents
among the treated suckers. Significantly, greater leaf- N content was detected
in 19-19-19 and 19-6-20 sprayed suckers than the other two treatments. Leaf–
Mg content was significantly greater in 12-12-36 sprayed suckers than the
other treatments which, on the other hand, showed no significant differences
among them. Foliar application of 19-19-19 resulted in significantly greater
leaf- Ca content than the other treatments which, on the other Hand , showed
no significant differences among them. Leaf-Fe content was significantly
greater in 12-12-36 sprayed suckers than the other treatments.
Table 4 Effect of foliar application of NPK fertilizers on nutrient contents
of leaves of banana suckers grown under nursery conditions.
Dry weight %

Dry weight (ppm)

Treatment
N

P

K

Ca

Mg

Mn

Fe

Zn

Cu

NoPoKo

1.8 c

0.16 b 3.8 b 1.0 b 0.17 c 220 b

238 c

23.3 c 4.5 b

N19P19K19

2.5 a

0.18 a 4.2 a 1.2 a 0.21 b 265 a

238 c

35.7 a 7.5 a

N12P12 K 36

2.3 b 0.18 a 4.2 a 1.0 b 0.22 a 225 b 384 b 25.2 b 7.5 a

N15P5K30

2.1 b

0.19 a 4.2 a 1.0 b 0.19 b 255 a 326 a 28.0 b 7.5 a

N19P6K20

2.5 a

0.18 a 4.2 a 1.0 b 0.19 b 225 b 244 b 25.0 b 7.5 a

CV%

4.5

10.9

12.5

8.9

5.2

5.27

4.96

12.7

12.9

*The same letters in column indicate no significant difference between
means separated by Duncan,s Multiple Range Test, at 5% level.
Foliar application of 15-5-30 was associated with significantly greater
leaf-Fe content than 19-19-19, 19-6-20 and control which, on the other hand,
showed no significant differences among them. Significantly greater Leaf– Zn
content was found in suckers sprayed with 19-19-19 than the other treatments
which were not significantly different from each other.
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dry weights of leaves, pseudostem, corms and roots among all treatments;
however, the greatest values were associated with 19-19-19 and 19-6-20
treatments. No significant differences were noted in total fresh weights and
that of leaves and pseudostems and total dry weights between 19-19-19 and
19-6-20 sprayed suckers or between 12-12-36 and 15-5-30 sprayed suckers;
however, the former two treatments resulted in significantly greater values
than the latter two treatments.
Table 3 Effect of foliar application of NPK fertilizers on total fresh and
dry weights and those of different plant parts of banana suckers grown under
nursery conditions

Treatment

Leaves

Total

Leaves

Pseudo
corms
stems

Roots

NoPoKo

148.0c*

810.3 c

20.2 b

14.7 b

16.5 b

26.0 b 77.3 c

N19P19K19

22303 a

388.0 a 1027.5 a

27.9 a

17.5 a

19.0 a

29.0 a 93.4 a

N12P12 K 36

193.1 b

232.4 b 132.5 a

373.8 a

931.8 b

25.5 a

16.9 a

18.4 a

28.8 a 89.0 b

N15P5K30

191.5 b

238.3 b 131.8 a

383.5 a

945.0 b

25.2 a

17.3 a

18.5 a

28.9 a 89.5 b

N19P6K20

Dry weights (gm)

204.0 a

279.0 a

137.8 a

388.5 a 1009.3 a

26.3 a

17.5 a

18.6 a

29.0 a 90.8 a

CV%

Fresh weights (gm)

14.26

17.22

8.21

12.8

13.96

7.16

Pseudo
Corms
stems

200.9 c

113.7 b 347.6 b

280.9 a

135.8 a

Roots

4.84

8.16

4.11

Total

6.50

*The same letters in column indicate no significant difference between
means separated by Duncan,s Multiple Range Test, at 5% level.
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Time from planting (month)
Treatment

CV%

Two

Four

Six

PH

PG

NL

PH

PG

NL

PH

PG

NL

7.24

6.55

7.32

9.50

8.61

8.01

9.10

8.86

6.42

*The same letters in column indicate no significant difference between
means separated by Duncan,s Multiple Range Test, at 5% level.
There were no significant differences in all tested parameters among
the different combination of NPK fertilizer treatments; however, slightly
greater values were associated with 19-19-19 and 19-6-20 sprayed suckers
than the other treatments. Leaf area values showed the same trend (Table 2).
Relative growth rates were significantly greater in the treated suckers than
the control ( Table 2).
Table 2 Effect of foliar application of NPK fertilizers on relative growth
rate (RGR) and leaf area of banana suckers grown under nursery conditions
Treatment

Relative growth rate

Leaf area ( cm2)

NoPoKo

235.5 c*

531.2 b

N19P19K19

354.0 a

558.8 a

N12P12 K 36

291.0 b

547.4 a

N15P5K30

309.0 b

548.4 a

N19P6K20

344.0 a

555.0 a

CV%

13.5

*The same letters in column indicate no significant difference between
means separated by Duncan,s Multiple Range Test, at 5% level.
The differences in relative growth rate between 19-19-19 and 19-6-20
sprayed suckers and also between 12-12-36 and 15-5-30 sprayed suckers were
not significant; however, the former two treatments resulted in significantly
greater values than the latter two treatments.
All combinations of NPK resulted in significantly greater values of fresh
and dry weights of different plant parts than the control (Table 3). There was
no significant difference in values of fresh weights of corms and roots and
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Where W1 and W2 are the initial and final fresh weight at t1 and t2
in days; t1 represents time of commencement of the experiment, whereas t2
represents time of termination of the experiment
Leaf area, which is the product of length and width multiplied by the
factor (0.8), was calculated as reported by Murray (1960). The third leaf from
the top of each sucker was taken for leaf sampling. Leaf samples were washed
quickly and dried in a forced-air draft oven at 70 0C for 48 hours. After
complete drying, the samples were ground in a Willey mill to pass a 40- mesh
screen. Total nitrogen was determined using macro- Kjeldahl method. Leaf
contents of K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn and Cu were determined using atomic
absorption spectrophotometer (model Perkin Elmer 2380).
The treatments were arranged in a randomized complete block design
with four replications. Treatment means were separated by Duncan’s Multiple
Range Test at the 5% level (Ram et al., 1989).

Results:
Foliar application of various combinations of NPK resulted in
significantly greater increases in pseudostem height, girth and number
of leaves as compared to the control throughout the experimental
period (Table 1)
Table 1 Effect of foliar application of various NPK fertilizers on
pseudostem height (PH), pseudostem girth (PG) in cm and number of leaves
(NL) of banana suckers grown under nursery conditions.
Time from planting (month)
Treatment

Two

Four

PH

PG

NL

PH

NoPoKo

17.0 b*

8.0 b

7.0 b

24.0 b

N19P19K19

19.0 a

10.0 a

8.5 a

N12P12 K 36

18.0 a

9.0 a

N15P5K30

18.0 a

N19P6K20

18.5 a

PG

NL

11.0 b 13.0 b 29.0 b

13.0 b

17.0 b

30.0 a

14.5 a 14.5 a 37.0 a

17.0 a

18.5 a

8.0 a

27.0 a

13.5 a 14.0 a 35.5 a

15.0 a

18.0 a

9.0 a

8.0 a

28.0 a

13.0 a 14.0 a 35.0 a 15.0 a 18.0 a

9.5 a

8.5 a

29.5 a

14.0 a 15.0 a 37.0 a 16.0 a 19.0 a
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selected suckers were planted in nursery beds containing sand for the purpose
of rooting and depletion of the stored-food materials. After one month from
planting, the selected suckers were removed from the rooting medium and
weighed for determination of the initial total fresh weight. The suckers were
then planted in 45.7 cm clay pots containing 22 kg of river silt and sand mixed
in 1:1 ratio. The suckers were allowed to grow for one month in a nursery
before the initiation of the different treatments. This study was conducted in
Jericho 400 meter below sea level. The low average of rainfall in the Jericho
which (160mm-200mm) and the temperature range from (10-40 0C). For that
to grow bananas we need about 3000 m3 of water every year for each Donum
(Banana 2007).
The treatments consisted of foliar application of four fertilizers
containing various combinations of NPK, namely, 19-19-19, 12-12-36, 1505-30, 19-6-20 and a control (without treatment). All these fertilizers were
sprayed at concentration of 20 g/l. The suckers were sprayed five times at
monthly intervals through the experimental period of six months. Both upper
and lower surfaces of the leaf blades were thoroughly sprayed with very fine
droplets until the point of run-off.
The growth parameters evaluated were pseudostem height, pseudostem
girth, number of leaves, relative growth rate (RGR), leaf area and fresh and
dry weights of leaves, corms and roots. In addition to the element content of
the leaves.
The distance from 2 cm above the base of the pseudostem to the point
of the intersection of petioles of the two youngest leaves was measured to
determine pseudostem height. Pseudostem girth was measured at 2 cm above
the soil surface. Measurement of pseudostem height and diameter and number
of leaves were recorded after two, four and six months from planting. At
the termination of the experiment, the suckers were washed and weighed to
determine the total fresh weight. The suckers were, then, divided into leaves
pseudostem, corms and roots. The fresh and dry weights of all these parts
were recorded.
The relative growth rate (RGR) of suckers was estimated using the
equation of Loneragen et al. (1968) as follows:
RGR=

W2 – W1
t2- t2

X 100
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Introduction:
Banana (Musa sp.) is considered as one of the most important fruit
crops grown in Palestine (in Jericho and AL-Aghwar area). The total area
planted with banana in Jericho and Al–Aghwar is about 3,500 donums and
the production is about 10,000 metric tons (Agricultural Statistics, 2009).
Production of well-established banana suckers for permanent planting in a
plantation of utmost importance. It is well known that fertilizer application,
is one of the essential cultural practices. Nitrogen (N), phosphorus (P) and
potassium (K) are essential macronutrients for plants. Adequate and balanced
use of these nutrient elements is important for growth and development of
plants.
The response of banana plants grown under plantation conditions to
soil application of different combinations of NPK was reported by several
investigators (Shaikh and Rana, 1985; Dagade, 1986 and Ram et al., 1989).
Tingwa (1970) found an increase in pseudostem height and girth and
number of leaves in NPK treatment containing the highest level of nitrogen as
compared to the other treatments. Chattopadhyay and Bose (1986) observed
significant increased in pseudostem height and girth and number of leaves
of banana plants as a result of application of different combinations of NPK
than the control. The greatest response was associated with the highest rates
of NPK. Ram et al. (1989) examined the nutrient concentration in leaf tissues
of ‘’ Robusta’’ banana as influenced by application of different levels of NPK.
They reported an increase in content of leaf elements.
In Palestine very little work was carried to determine the response of
banana suckers to foliar application of NPK. This study was, therefore,
initiated to evaluate the effect of foliar application of various fertilizer
materials containing various combination of NPK on growth characteristics
and nutrient contents of leaves of banana suckers grown under nursery
conditions.

Materials and methods:
One–month-old sword suckers of banana (Musa,AAA- Group, Cavendish
Subgroup ‘Dwarf Cavendish’) were selected from banana plantation. The
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Abstract:
The effect of foliar application of four different combinations of NPK
fertilizers, namely, 19-19-19, 12-12-36, 15-5-30 and 19-6-20 on growth and
nutrient element contents of leaves of banana suckers grown under nursery
condition was studied. There suckers were sprayed five times at monthly
intervals at a concentration of 20 g/l.
Application of all fertilizers resulted in greater pseudostem height,
number of leaves, leaf area, relative growth rate and fresh and dry weights
of different plant parts as compared to the control. The greatest values of
all these parameters were associated, with 19-19-19 and 19-6-20 fertilizers.
The contents of nutrient elements in the leaves tended to vary depending on
the treatment. Significantly greater values of leaf- N, P, K, Mg, Zn and Cu
contents were found in banana suckers sprayed with various NPK fertilizer
materials as compared to the control. Foliar application of 19-19-19 resulted
in significantly greater leaf-Ca and Zn contents than the other treatments.
Significantly, greater leaf-Fe content was detected in 12-12-36 sprayed banana
suckers than the other treatments.
Key words: Banana suckers, foliar spray, combinations of NPK fertilizers.
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ت�أثري ا�ستخدام تركيبات خمتلفة من الأ�سمدة املركبة
من النيرتوجني والف�سفور والبوتا�سيوم بالر�ش الورقي
على ف�سائل املوز
ملخص:

متت درا�سة ت�أثري ا�ستخدام �أربعة تركيبات خمتلفة من ال�سماد املركب املحتوية على
ن�سب خمتلفة من النيرتوجني والف�سفور والبوتا�سيوم ( )NPKوهي -36 ،19-19-19
 15-5-30 ،12-12و  19-6-20بالر�ش الورقي على النمو واملحتوى من العنا�رص
الذائبة املختلفة لف�سائل املوز حتت ظروف امل�شتل .ر�شت الف�سائل خم�س مرات برتكيز 20
جرام  /لرت .و�أ�سفرت النتائج عن ر�ش الف�سائل با�ستخدام الرتكيبات املختلفة من ()NPK
�إىل زيادة يف طول ال�ساق الكاذبة وحميطها ،وعدد الأوراق ،وم�ساحة الورقة ،ومعدل النمو
اخل�رضي والأوزان الرطبة واجلافة لأجزاء الف�سائل املختلفة مقارنة بال�شاهد .ولوحظ �أن
�أعلى قيم لهذه املعايري كلّها ،وجدت يف الف�سائل التي ُر َّ�شت با�ستخدام 19-19-19
و  .19-6-20كذلك وجد �أن حمتوى العنا�رص الغذائية يف الأوراق يختلف باختالف
املعاملة التي ا�ستخدمت� .أدى ر�ش الف�سائل با�ستخدام الرتكيبات املختلفة من ()NPK
�إىل زيادة معنوية يف املحتوى الورقي للنيرتوجني ،والف�سفور ،واملغن�سيوم والنحا�س
مقارنة بال�شاهد .نتج عن الر�ش الورقي با�ستخدام  19-19-19زيادة معنوية يف
املحتوى الورقي لعن�رصي الكال�سيوم والزنك مقارنة باملعامالت الأخرى .كذلك وجد �أن
الف�سائل التي ر�شت با�ستخدام  12-12-36حتتوي على �أعلى زيادة معنوية من عن�رص
احلديد مقارنة باملعامالت الأخرى.
الكلمات املفتاحية :ف�سائل املوز ،الر�ش الورقي ،الأ�سمدة املركبة .NPK
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 p 8 + 4 p 7q + 2 p 6q 2

PC2 = 
p8 + p7

p8


4 p 7q + 4 p 6q 2
4p 7 + p 6
4p 7 + p 6

2 p 6q 2 

2p 6 
2 p 6 

RC ( 2 ) = p 8 + 8 p 7q + 8 p 6q 2

PC3

 p 12 + 8 p 11q + 8 p 10q 2
 12
11
10 2
 p + 5p q + 3p q
11
10 2
 12
 p + 4p q + 2p q

4 p 11q + 20 p 10q 2 + 12 p 9
4 p 11q + 8 p 10q 2 + p 9q 3
4 p 11q + 4 p 10q 2

2 p 10q 2 + 8 p 9q 3 + 4 p 8q 4 

2 p 10q 2 + 2 p 9q 3
⇒
10 2

2p q


RC ( 3) p 12 + 12 p 11q + 30 p 10q 2 + 20 p 9q 3 + 4 p 8q 4
=

Conclusion:
In this paper, we compute the reliability of the 2-within-consecutive
(2,2)-out-of-(m,n): F linear (rectangle) and circular (cylindrical) system using
a Markov Chain. Furthermore, the computation process of the reliability of
the cylindrical system is simpler than the rectangle system since the number
of states of the Markov chain in the circular case is less than that of the linear
case. We wish to generalize the used technique to find the reliability of the
k-within consecutive (r,s) -out-of- (m,n) system.
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 p 8 + 4 p 7q + 3 p 6q 2

p 8 + 2 p 7q

PL2 = 
p 8 + p 7q

p8


p8
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2 p 7q + 4 p 6q 2
2 p 7q + 2 p 6q 2
2 p 7q + p 6q 2
2 p 7q
2 p 7q

2 p 7q + 2 p 6q 2
2 p 7q + p 6q 2
2 p 7q + p 6q 2
2 p 7q
2 p 7q

p 6q 2 

p 6q 2 
p 6q 2 

p 6q 2 
p 6q 2 

2 p 6q 2
2 p 6q 2
2 p 6q 2
2 p 6q 2
2 p 6q 2

R L ( 2) =
p 8 + 8 p 7q + 12 p 6q 2
 p12 + 8 p11q + 12 p10 q 2 2 p11q + 12 p10 q 2 + 12 p9 q3 2 p11q + 10 p10 q 2 + 10 p9 q3 2 p10 q 2 + 8 p9 q 2 + 6 p8 q 2 p10 q 2 + 4 p9 q 2 + 3 p8 q 2 
 12

11
10 2
2 p11q + 8 p10 q 2 + 3 p9 q3
2 p11q + 6 p10 q 2 + 2 p9 q3
2 p10 q 2 + 4 p9 q 2
p10 q 2 + 2 p9 q 2
 p +6p q +6p q

3
12
11
10
2
11
10
2
9
3
11
10
2
9
3
10
2
9
2
10
2
9
2

PL =  p + 5 p q + 5 p q
2p q +6p q + 2p q
2p q + 4p q + p q
2p q + 2p q
p q +pq
 12

11
10 2
11
10 2
11
10 2
10 2
10 2
p
+
4
p
q
+
3
p
q
2
p
q
+
4
p
q
2
p
q
+
2
p
q
2
p
q
p
q


 p12 + 4 p11q + 3 p10 q 2

2 p11q + 4 p10 q 2
2 p11q + 2 p10 q 2
2 p10 q 2
p10 q 2



R L ( 3) =
p 12 + 12 p 11q + 37 p 10q 2 + 34 p 9q 2 + 9 p 8q 3
Example 5.2: The reliability of 2 within (2,2) out of (3,4): F cylindrical
system

[∅ ]C

ΘC2 ={∅,1, 2,3, 4,13, 24} ,

2

The transitive probability matrix
2

 [∅ ]2
C

 [1]2
C
PC = 
2
 [13]C

 Ψ2
 C
for example:

p4

4 p 3q

p4

p 3q

p4

0

0

0

[13]C ={13, 24}
2

PC is

ΨC2

2 p 2q 2 

0 
0 

4 p 3q
p 3q
0

( ) ={Z ∈ [1] : f ( x ) ∉{1} , ∀α =1, 3, 4} ={3} ⇒ d =1 ⇒ P [1,1] = p q
(13, [1] ) = {Z ∈ [1] : f ( x ) ∉ {13} , ∀α = 1, 3, 4} = ∅ ⇒ d ⇒ P [13,1] = 0

ACi +1 1, [1]

2

ACi +1

[13]C

2

2




2 2

 p4
2p q C 
∅ 
 4

0
C 1   ⇒ PC′ =
p

4

p
0 C 13  

1 
0


2

[∅ ]C [1]C

[1]C ={1, 2,3, 4}

2

α

2

1
1

C

C

2

C

α

C

13
1

C

25

C
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2 x 2 -out-of- m x n : F system in a Markov chain, it consists of the following

steps:
1.

Consider the consecutive 2-out-of-n: F system.

Θ 2L(C )

2.

Set the equivalence classes of
chain.

3.

Calculate the transient probabilities matrix

4.

Remove the last row and last column of
states, and rename it

5.

, which are the states of the Markov

PL(C )

PL′ , and then compute

PL(C )

.

, to take only the functioning
PL′(mC )

The reliability of the 2-within (2,2)-out-of-(m,n): F linear (rectangle) and
PL′(mC )
.
circular (cylindrical) is the sum the first row in

Illustrative Examples:
Example 5.1: The reliability of 2 within (2,2) out of (3,4): F rectangle
system

Θ 2L ={∅,1, 2,3, 4,13,14, 24}

[∅]L

{1, 4}
[1]=
L

2

2

{2,3}
[ 2]=
L

The transitive probability matrix
[∅ ]L [1]L [ 2]L
2

classes

[∅ ]L
2
[1]L
2
[ 2]L
=
2
[13]L
2
[14]L
2

PL

 p4
 4
p
 p4
 4
p
 p4


Ψ 2L (C )  0

2

2

2 p 3q

[13]L
2

p q
p 3q
0
0

2 p 3q
0
0
0
0

2 p 2q 2
0
0
0
0

0

0

0

3

{13, 24}
[13]=
L

2

PL

[14]L Ψ 2L (C ) 
2


 p4
C∅  
 4

C1 
p

 p4
C 2   ⇒ PL′ =
 4

C 13  
p
 p4
C 14  


0 1  


p 2q 2
0
0
0
0

( ) ={Z ∈ [1] : z − x ≥ 2} ={3} ⇒ d =1 ⇒ P [1,1] =p q
(1, [13] ) = {Z ∈ [13] : z − x ≥ 2} = ∅ ⇒ d = 0 ⇒ P [1,13] = 0
2

A Li +1

2

1
1

L

2

2
L

2

is

For example
A Li +1 1, [1]

{14}
[14]=
L

2

3

L

13
1

24

L

2 p 3q
3

p q
p 3q
0
0

2 p 3q
0

2 p 2q 2
0

0
0
0

0
0
0

p 2q 2 

0 
0 

0 
0 
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∀W ∈ [ X u ]L( C ) ⇒ pWi =
qWi
2

pW =
qW
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p X u q=
R ( X u ) , and ∀Z ∈ [ X v ]L( C ) ⇒
Xu
2

1 i +1
pZi +=
qZ
p=
p X=
q
R( Xv )
Z qZ
v Xv

PL(C ) [ X u , X v ]


n−d
d
n−d
d
∑2  p Xu q Xu i+1 ∑ 2 p Xv q Xv
W ∈[ X u ]L( C )
Z ∈ AL( C ) (W ,[ X v ] )

=

∑

W ∈[

p

n−d Xu

q

d Xu

2
X u L( C )

]



 R( X )
∑2  u i+1 ∑ 2 R ( X v ) 
W ∈[ X u ]L(C )
Z ∈ AL(C ) (W ,[ X v ] )


PL(C ) [ X u , X v ] =
=
∑ R( Xu )




 ∑ R ( Xu )
∑ R ( X v ) 
 W ∈[ X u ]2
  Z∈Ai+1 W ,[ X ]2
L( C )

  L( C ) ( v )


∑ R( X )

2

2

W ∈[ X u ]L(C )

=

∑
(

2

Z ∈ ALi+(1C ) W ,[ X v ]

)






W ∈[ X u ]L(C )

u

R( Xv )

W ∈ [ X u ]L( C ) ⇒ ∃α ∈ Z ∋ f Lα( C ) ( X u ) =W
2

Since

=
PL(C ) [ X u , X v ] =
∑ R( Xv )

(

2

Z ∈ALi+(1C ) W ,[ X v ]

)

( (

∑

2

f α ( Z )∈ f Lα(C ) ALi+(1C ) W ,[ X v ]

, using Lemma 3.1, then

=
R ( X v ) d XXuv R ( X v )

A ( ) ( X ,[ X ] )
))=
i +1
LC

u

v

2

Evaluation the proposed algorithm:
Few researchers used the Markov Chain to evaluate the exact reliability
of the 2-dimensional linear (rectangular) & circular (cylindrical) k-withinconsecutive- r x s -out-of- m x n : F system, Chang and Huang [4] used
2-dimensional discrete scan statistic to find the sample space of the columns
of the rectangle system to define the states of a Markov chain, while the
cylindrical system treated as an extension of the rectangle system with special
assumption. Our proposed algorithm uses the equivalence relations for both
the linear and circular consecutive 2-out-of-n: F system as in section 2 to
reduce the state of the rows of the system to imbed the 2-within consecutive
23

Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 38- Part (1) - June 2016

0 v ≠ s + 1
PL(C ) [ X s +1 , X v ] = 
1 v= s + 1 .

[ X 0 ]L ( C ) = [ ∅ ]L ( C )
2

2.

For any i=1,2,..,m-1, u=0, i.e.

(

2

then;

)

=
X v ]L ( C ) , S i [ X 0 ]L ( C )
s P Si +1
[=
=
P
X
,
X
=
∑ L( C ) [ 0 v ] ∑
2
=v 0=v 0
P S i = [ X 0 ]L ( C )
s

=

2

2

(

)

( p ) P { A ( ) ( X , [ X ] ( ) )}
P { A ( ) ( X , [ X ] ( ) )}
∑ =
∑=
(p )
i
X0

s

0

LC

2
v LC

s

i
=v 0=
v 0
X

i +1
LC

0

2
v LC

0

(

s

) { }

=∑ P Si +1 =[ X v ]L(C ) =P Θ2L(C ) =RL2(C ) =RL(C ) (1)
v =0

2

ð 0T = [1 0 0  0]

According to theorem 3.1 in Koutras [6], if
is
T
u = [1 1  1 0]
is the row vector, then the
the initial probability, and
reliability of the 2-within consecutive (2,2)-out-of-(m,n): F rectangle
(cylindrical) system is
 m 
RL( C ) ( m ) = ð 0T  ∏ P  u
 l =1 
=

s

P ( ) [X , X ]
∑=
v =0

3.

m
L C

0

v

∑

=
PLm( C ) [ X 0 , X v ] RL( C ) ( m )

[ X v ]2L(C ) ∈Θ2L(C )

=
p ij p=
: j 1, 2,...,=
n ; i 1, 2,..., m

If the components are i.i.d.

PL (C ) [ X u , X v ]


∑2  pWi qWi
W ∈[ X u ]L (C )

=


i +1 i +1 
p
q
∑ 2 Z Z 
Z ∈A Li +(C1 ) (W ,[ X v ] )


∑

W ∈[

2
X u L (C )

]

Using lemma 2.2
22

pWi qWi

Reliability of 2-within Consecutive (2,2)-out-of-(m,n) :
F Systems Using Markov Chain

s

where

C X u = 1 − ∑ d XXuv p

n−d X

v

q
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d Xv

d XXuv = d

and

v =0

(

2

ALi+(1C ) X u ,[ X v ]

),



2
∅
=
d i+1
d=
1
2
∅
 ∀X u ∈ Θ L ( C ) ⇒ d X=
u
AL( C ) ( X u ,[∅ ] )



Proof:
1.

Consider the system in the functioning state, and assume the state of the
subsystem with i layer (circle) is represented by any element of the class

[ X u ]L (C ) ∈ Θ2L (C ) : u
2

= 0,1,..., s

, and the state of the (i+1)th layer (circle)

[ X v ]L (C ) ∈ Θ2L (C ) :v
2

is any element of the class
PL(C ) [ X u , X v ] =
where i 1, 2,..., m − 1 , is

(

)

P Si +1 [ =
X v ]L ( C ) , S i [ X u ]L ( C )
=
PL(C ) [ X u , X v ] =
2
P S i = [ X u ]L ( C )
2

2

(

)

= 0,1,..., s

∑

2

W ∈[ X u ]L( C )

, the probability

( p q P { A (W ,[ X ] )})
i i
W W

i +1
L( C )

∑

2

W ∈[ X u ]L( C )

2

v

pWi qWi



i i
i +1 i +1 

∑2  pW qW i+1 ∑ 2 pZ qZ 
W ∈[ X u ]L( C )
Z ∈AL( C ) (W ,[ X v ] )


=

∑

2

W ∈[ X u ]L( C )

pWi qWi

P [X , X ]
For u= 0,1, 2,...s, v= s + 1 , the probability L(C ) u s +1 indicates that

[ X u ]L(C ) ∈ Θ2L(C )
2

the system moves from the functioning state

[ X s +1 ]L(C ) ∈ Ψ 2L(C )
2

state

s

,

according

PL(C ) [ X u , X s +1 ] = 1 − ∑ PL(C ) [ X u , X v ]
v =0

Markov

chain

to the failure
properties

.

[ X s +1 ]L(C ) = Ψ L(C )
For u= s + 1 , i.e.
describes the system’s breakdown,
this level corresponds to an absorbing state , hence the probability
2

2
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representing the state of the ith layer (circle) as in definition 3.1, then
1.

PL(C ) [ X u , X v ]

[ X u ]L ( C )
2

the probability that the subsystem moves from the state

[ X v ]L ( C )
2

with i layers (circles) to the state
(circles) is




i +1 i +1 

 pi qi
p
q
∑
∑
 W ∈[ X ]2  W W Z ∈Ai+1 Z , X 2 Z Z 
[ v] )
u L( C )
L( C ) (



i
i

p
q
∑2 W W

W ∈[ X u ]L( C )
PL( C ) [ X u , X v ] = 
s

1 − ∑ PL( C ) [ X u , X v ]
 v =0
0

1

2.

u , v = 0,1, 2,...s

u=
s +1
0,1, 2,...s, v =
u=
s + 1, v =
0,1,..., s
u=
s + 1, v =
s +1

The reliability of the 2-within (2,2)-out-of-(m,n): F linear (rectangle) and
circular (cylindrical) system is

RL(C ) ( m ) =

where

PLm(C ) [ X 0 , X u ]

∑

[ X v ]2L(C ) ∈Θ2L(C )

PLm(C ) [ X 0 , X v ]

is the m-step transition probability that the system

[ X 0 ]L ( C )
2

moves from the state
3.

with (i+1)th layers

[ X v ]L ( C )
2

to the state

.

If the components are independent and identically distributed (i.i.d.)
then, the probability transient matrix is expressed as :
classes

[ ∅ ]L ( C )

[ ∅ ]L ( C )
2

[ X 1 ]L ( C )
2

[ X 2 ]L ( C )

[ X l ]L ( C )

2

[ X s ]L ( C )

2

2

2


n
 p
[ X 1 ]L ( C )  p n

2
[ X 2 ]L ( C )  p n

 

=

n
2
[ X l ]L ( C )  p
 


 pn
2
[ X s ]L ( C ) 
 0

Ψ 2L ( C )
2

PL ( C )

d XX01 R ( X 1 )

d XX02 R ( X 2 )

d XX21 R ( X 1 )

d XX22 R ( X 2 )


d XXl1 R ( X 1 )

d XXs1 R ( X 1 )

d XX11 R ( X 1 )

0

d XX0l R ( X l )





d XX2l R ( X l )




d XXl2 R ( X 2 )





d XXll R ( X l )





d XXs2 R ( X 2 )




d XXsl R ( X l )




d XX12 R ( X 2 )

0




d XX1l R ( X l )

0
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Ψ 2L ( C )

CX0 

C
d XX1s R ( X s ) X1 
C 
d XX2s R ( X s ) X 2 
 



Xs
d Xl R ( X s )
CXl 


 
d XXss R ( X s )

CX s 
0

1
 ( s + 2 )× ( s + 2 )
d XX0s R ( X s )
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Figure 3.1: The failure states of the 2-within- consecutive (2,2)-out-of(m,n):F systems
Definition 3.1: Imbedding the 2-within-consecutive (2,2)-out-of-(m,n):
F linear (rectangle) and circular (cylindrical) system in a Markov chain.
A. For any layer (circle) in the system, and without loss of generality, we
P ( I 1n )
of as
can rearrange the finite failed component states

{

P ( I 1n ) =
Ψ 2L(C )
[ ∅ ]L ( C ) =
[ X 0 ]L(C ) , [ X 1 ]L(C ) , [ X 2 ]L(C ) ,...., [ X s ]L(C ) , [ X s +1 ]L(C ) =
2

2

2

[ X u ]L(C )  [ X v ]L(C ) =∅ : ∀u ≠ v
2

, where

2

2

2

}

2

.

B. Consider the subsystem with i layers (circles) in the functioning state.
Add a new layer (circle) to the subsystem and keep it in the functioning
state, then the failed components in the (i+1) th layer (circle) depend
only on the failed components on the ith layer (circle), they must be
away from those in the ith layer (circle) at least 2 steps.
Now, if

Si ∈ P ( I 1n ) : i =
1, 2,..., m

[ X u ]L ( C ) ∈ P ( I =
) :u
2

class

1
n

●●

{Si } , i = 1, 2,..., m forms a Markov chain

The variables

=
Si

0,1,..., s + 1 of the ith layer (circle), then the

Si +1 depends only on Si but not on Si −1 , Si −2 ,..., S1 , hence the

random variable
sequence

is a random variable represents any

X u ]L ( C ) : u
[=
2

Si : i = 1, 2,..., m are defined on P ( I 1n ) such that,
0,1,..., s

if and only if the ith layer (circle) in the
Z ∈ [ X u ]L ( C )
2

subsystem with i layers (circles) has any functioning subset
.
S i = [ X s +1 ]L (C ) = Ψ L2 (C )
2

●●

layers (circles) is failed.

if and only if the subsystem consisting of i

Theorem 3.1: Consider the 2-within (2,2)-out-of-(i,n): F linear (rectangle)
and circular (cylindrical) subsystem, the state of the subsystem is determined
S ∈ P ( I 1n ) : i =
1, 2,..., m
S
, the variable i
by the state of the ith layer (circle), i
19
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Note

(

that

)

(

ALi +(1C ) X , [Y ] = Θ2L(C ) ( X )  [Y ]L(C )
2

)

ALi +(1C ) ∅, [Y ] =
[Y ]L(C )
2

2

and

2

Lemma 3.1:
Proof:
=
Z f Lβ( C ) ( H ) ⇔

.

(

(

f Lβ(C ) ( X ) =
W ⇒ f Lβ(C ) ALi +(1C ) X , [Y ]

( (

If Z ∈ f Lβ(C ) ALi +(1C ) X , [Y ]

2

2

A (W , [Y ] )
)) =
2

i +1
L( C )

)) ⇔ ∃H ∈ A ( X ,[Y ] ) such
i +1
L(C )

2

that

Circular system


=
⇔ Z fCβ ( H )=
⇔ ∅ H    f Cα ( X )  ⇔
α ∈{1,n −1,n}





2
∅ f Lβ(C ) ( H=
)    fCα ( fCβ ( X ) ) f Lβ(C ) ( H )    fCα (W ) ⇔ Z ∈ ACi +1 W ,[Y ]
 α∈{1,n −1,n}
α∈{1,n −1,n}
 

Z

(

)

Linear system
=
⇔ Z f Lβ ( H ) ⇔ h − x ≥ 2 : ∀h ∈ H , ∀x ∈ X ⇔ since f is bijection

(

f Lβ ( h ) − f Lβ ( x ) ≥ 2 : ∀h ∈ H , ∀x ∈ X ⇔ z − w ≥ 2 : ∀z ∈ Z , ∀w ∈W ⇔ Z ∈ ALi +1 W , [Y ]

18

2

)
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have a square that includes at least two connected failed components ) see
P ( I 1n ) =
Θ 2L (C )  Ψ L2 (C )
is a union of mutual disjoint classes,
figure 3.1. Now,
where,

{

}

s

2

Θ 2L(C ) =[∅ ]L(C ) =[ X 0 ]L(C ) , [ X 1 ]L(C ) , [ X 2 ]L(C ) ,..., [ X s ]L(C ) =  X j 
⇒
L( C )
P (I

1
n

2

Θ
)=

2
L( C )

2

Ψ

2
L( C )

Ψ
[ X s +1 ]L(C ) =
2

2
L( C )

.Say
failed class.

2

2

2

j =0

 s

2
2
=
   X j  L(C )   Ψ L(C )
 j =0


⇒ P (I

1
n

s +1

)=
  X
j =0

2

j


L( C )

[ X s +1 ]L(C )
2

where

is the only

Θ2 ( X )
represents the ith layer (circle), define L(C )
to
2
Z ∈ Θ L( C )
in the (i+1) th layer (circle) that
be the set of all functioning subset
guarantees that Z must not cause the system fail, i.e. any failed components in
the layer (circles) the ith and the i+1th are away from each other at least 2
steps, otherwise the whole system fails (see figure 3.1.) i.e.




ΘC2 ( X ) =  Z ∈ ΘC2 : Z    fCα ( X )  = ∅ 
α ∈{1,n −1,n}


 for the circular system, and
Θ 2L ( X=
) {Z ∈ Θ2L : z − x ≥ 2} for the linear system. (Note that
Θ 2L(C ) ( ∅ ) =Θ 2L(C )
).
Consider

X ∈ Θ 2L(C )

Also, in the same context, consider
i +1
L( C )

A

X ∈ Θ 2L(C )

represents the ith layer

( X ,[Y ] ) to be the set of all functioning subset Z ∈ [Y ]
2

2

L( C )
(circle), define
represents the (i+1) th layer (circle) that guarantee that Z must not cause the
system fail, i.e.





2
2
α
∅
ACi +1 X , [Y ] =
 Z ∈ [Y ]C : Z    fC ( X )  =


α ∈{1,n −1,n}


(
(

)

) {

}

ALi +1 X , [Y ] = Z ∈ [Y ]L : z − x ≥ 2
2

2
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I rr + k −1 ⊄ X ⇒ f Lα ( I rr + k −1 ) ⊄ f Lα ( X ) =
Y
X is a functioning subset,
. If α is
f Lα ( I rr + k −1 ) =
I rr + k −1 ⊄ f Lα ( X ) =
Y
and
if
it’s
odd
even
n −( r + k ) + 2
r
α
α
f L ( I r + k −1 ) = I n +1− r
⊄ fL ( X ) = Y
,which implies that Y is a functioning
subset.

For the circular system, if
since X is a functioning subset,

Y ∈ [ X ]C ⇒ ∃α ∈ Z
k

such that

f Lα ( X ) = Y

,

k −1
k −1
 k −1 β α
β
α
β
f
r
X
f
f
r
f
f
r
⊄
⇒
=
=
(
)
(
)
(
)
) ⊄ fCα ( X ) Y
)  f β (( r mod n ) + 1=
  (

C 
=
=
β 0
 β 0=
 β 0 =β 0
k −1

, which implies that, Y is a functioning subset (replace ⊄ by ⊆ for the proof
of failed subset ).
Lemma 2.2: In the consecutive k-out-of-n: F linear (circular) system, if
Z ∈ [ X ]L ( C )
k

the failed components are represented by

=
p j p=
: j 1, 2,..., n

, then

R(Z ) = R( X )

Z ∈ [ X ]L( C ) ⇔ ∃α ∈ Z

.

k

Proof: If

bijection function, then

, such that

such that

Z = f Lα(C ) ( X )

, since

d Z = d X . Also p j = p , it implies that,

f Lα(C )

is a

=
R (=
Z ) pZ qZ ∏
=
pi ∏ q j =
p n−dZ q dZ =
p n−d X q d X ∏
=
pi ∏ q=
pX qX R ( X )
j
j∉Z

j∈Z

j∉X

j∈X

.Imbedding the 2-within-consecutive (2,2)-out-of-(m,n): F linear (rectangle)
and circular (cylindrical) systems in a Markov chain.
Consider the 2-within-consecutive (2,2)-out-of-(m,n):F linear (rectangle)

I 1n be the indices of the components at

and circular (cylindrical) system, and
the ith layer (circle), then the failure space of the components of the ith layer
P ( I 1n )
.
(circle) is
If the system is in the functioning state, then any layer (circle) of the
X ∈ Θ 2L(C )
, otherwise the system fails (we
system has a functioning subset
16

Reliability of 2-within Consecutive (2,2)-out-of-(m,n) :
F Systems Using Markov Chain

Imad I. H. Nashwan

k −1


1
ΘC=  X ∈ P ( I n ) :  f α ( r ) ⊄ X ; r ∈ I 1n 
α =0

 is the
For the circular system,
C
functioning space and Ψ is the failed space.

2.

Consider the symmetric property of the components in the consecutive
k-out-of-n: F linear and circular system and define a bijection functions for

f L , fC : I 1n → I 1n

the linear and circular system respectively,

f L ( r ) := n + 1 − r

, for any

where

fC ( r ) : ( r mod n ) + 1
r ∈ I and=
r ∈ I 1n ,
for any
1
n

X , Y ∈ P ( I 1n )
,
also define the two equivalence relations for any
α
Y = f L( C ) ( X )
X ~ ( ≡ ) Y ⇔ ∃α ∈ Z
such that
[9-10]. According to the set
1
P (I n )
can be written as a union of a finite partition of mutually
theory,
k
[ X ]L ( C ) =
{Y ∈ P ( I 1n ) : X ~ ( ≡ ) Y } , consequently, ΘkL(C ) also
disjoint classes
may be written as a union of a finite partition of mutually disjoint classes. If
s+1
is
the
number
of
these
classes,
then

{

}

s

Θ kL ( C ) =[∅ ]L ( C ) =
[ X 0 ]L(C ) , [ X 1 ]L(C ) , [ X 2 ]L(C ) ,..., [ X s ]L(C ) = [ X u ]L(C )
k

k

k

k

k

k

u =0

k
L( C )

R

, therefore,

the reliability of the consecutive k-out-of-n: F linear (circular) system
can be written as a sum of reliability of these disjoint functioning classes.
k
L( C )

=
R

∑

=
R[ X ]
k

s

R[ X ] ( ) ∑ ∑
∑=

u L( C )
[ X u ]kL(C ) ∈ΘkL(C ) =u

R [ X u ]L ( C )

s

k

u LC
0=
u 0 Z ∈[ X u ]k
L( C )

k

where

[ X u ]L ( C )

R(Z )

k

is the reliability of the class

.

Lemma 2.1: let X is a functioning (failed) subset of the consecutive
Y ∈ [ X ]L ( C )
k

k-out-of-n: F linear (circular) system, if
functioning (failed) subset.

, then Y is also a

Proof:
For the linear system, if

Y ∈ [ X ]L ⇒ ∃α ∈ Z
k

15

such that

f Lα ( X ) = Y

, since
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reliability, Chang & Huang [4] evaluated the reliability of the system using 2
dimensional scan statistic and finite Markov chain approach.
In this paper, a new algorithm is obtained to imbed the 2-withinconsecutive (2,2)-out-of-(m,n): F linear (rectangle) and circular (cylindrical)
systems in a Markov chain; which can be expressed the reliability of the
system in a simple form in terms of the transition probability matrix.
The following assumptions are assumed to be satisfied by the 2-withinconsecutive (2,2)-out-of-(m,n): F rectangle (cylindrical) system:
1.

The state of the component and the system is either “ functioning” or
“failed”

2.

All the components are mutually statistically independent.

3.

The consecutive k-out of n: F linear and circular system
In this section, the Index Structure Function [9] is used to present the

consecutive k-out-of-n: F system. Let

I 1n denotes the indices of the components
X ⊆ I 1n

of the consecutive k-out-of-n: F linear and circular system, and
denotes the indices of the failed components. If the system is in the functioning
state; we call the set X ”functioning subset”; otherwise it is “failed subset”,
(e.g. in the consecutive 2-out-of 6: linear and circular system, the subset

=
X

{13} ⊂ I 16 or for simply 13, indicates that the 1st and the 3rd components

are failed. In spite of these failed components, the system stills in the
functioning state, so 13 is a functioning subset. On the contrary, the subset

12 ⊂ I 1n is a failed subset).

Now, according to probability theorem, the failure space of the
P ( I 1n )
components of the consecutive k-out-of-n: F linear (circular) system is
L (C )
L (C )
, we can divide it into two sub collection, Θ
and Ψ
the functioning and
failure space respectively
1.

Θ L=

{X ∈ P (I ) : I
1

r

n
r + k −1
For the linear system,
L
functioning space, and Ψ is the failed space.

14

⊄ X ; r ∈ I 1n − k +1

}

is the
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Introduction:
The consecutive k-out-of-n: F system is one of the most frequently
studied system, due to its important applications in various engineering
systems, it has a high reliability and low expense, (e.g. Telecommunication
system with n relay stations, the pipeline of transmit oil system, etc.[3]). The
consecutive k-out-of-n: F system consists of n components; it fails if at least
k consecutive components fail. It is classified according to the connection
between components into two types: linear and circular. Kontoleon’s (1980)
[6] was the first which studied the system under the name “r-successive-outof-n: F system”.
In 1986, Griffth [5] has introduced a generalization of the consecutive
k-out-of-n: F system, “The consecutive k-within-m-out-of-n: F system”, the
system fails if there are m consecutive components, which include among
them at least k failed components. When k=m, it becomes a consecutive
k-out-of n: F system, the system has widespread applications in radar
detection, quality control, acceptance sampling, safety monitoring systems,
and DNA sequencing. An efficient lower and upper bounds were proposed by
Sfakianikis et al. [13] and Papastavridis and Koutras [11].
In 1990, Salvia and Lasher [12] introduced a 2-dimensional consecutive
system, Boehme et al. [2] present an application of the 2-dimensional
consecutive system “the super vision system, and then many applications
appeared like disease diagnosis on the X-ray, pattern detection.
This model was extended to linear or circular two dimensional k-withinconsecutive (r,s) out-of-(m,n) : F systems, it consists of m x n components
arranged like the elements of a m x n matrix (located on the intersections of m
circles and n rays) and fails if and only if there are at least k failed components
in a sub matrix r x s components. Many applications were appeared “the
alarm systems” and “liquid crystal screen on a computer” [1] etc. The XGA
(1024×768 = total 786432 dot) TFT display system fails if and only if more
than or equal to 10 dot fail in 10×10 dot matrix, then the system become to be
linear 10-within (10,10)-out-of (1024, 768): F system.
Makri and Psikallis [7] have provided an upper & lower bounds of
its reliability, Akiba and Yamamoto [1] presented an algorithm for exact
13
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Notations:
L(C)

: Linear (Circular)

I ij

: The set

P ( I 1n )

f α (X )

{i, i + 1,..., j}

: The power set of

:

f

( f ..... ( f ( X ) ) )

I 1n

composition function

α times

dX

: The cardinality (number of elements) of the set X.

pi ( qi )

: The reliability (unreliability) of the ith component

pij ( qij )

: The reliability (unreliability) of the jth component at the ith layer (circle).

p Z (q Z )

=
pZ

:

R(Z )

=
p ,q
∏
∏q
j∉Z

:

i

Z

j∈Z

j

= pZ qZ

pZi ( qZi )

: The reliability (unreliability) of the ith layer (circle), when the indices of failed

PL(C )

: The transient probability Matrix of the 2-within consecutive (2,2)-out-of-(m,n): F
linear (circular) system.

RL(C ) ( m )

: The Reliability of the 2-within (2,2)-out-of-(m,n): F rectangle (cylindrical) system.

=
pZi

components labeled by the set Z,

12

=
p ,q
∏
∏q
j∉Z

ij

i
Z

j∈Z

ij

Reliability of 2-within Consecutive (2,2)-out-of-(m,n) :
F Systems Using Markov Chain

Imad I. H. Nashwan

Abstract :
The 2-dimensional k-within-consecutive (r,s)-out-of-(m,n): F linear
(rectangle) and circular (cylindrical) system fails if there is at least k failed
components through the sub matrix r × s components. For example, the
2-within-consecutive (2,2)-out-of-(m,n): F linear (rectangle) and circular
(cylindrical) system fails if there is at least 2 failed components through any
sub matrix 2 × 2 components.
In this paper, a new algorithm is obtained to imbed the 2-withinconsecutive (2,2)-out-of-(m,n): F rectangle (cylindrical) system in a Markov
chain; this gives the possibility for computing the reliability in terms of the
transition probabilities matrix of the considered Markov chain. Furthermore,
the computational process of the reliability of the cylindrical system is simpler
than the rectangle system since the number of states of the Markov chain in
the cylindrical case is less than that in the rectangle case.
Keywords: Consecutive k-out-of-n: F system, connected (r,s)-out-of(m,n): F system, Markov Chain, Transition probability matrix.
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موثوقية النظام

”‟2-within Consecutive (2,2)-out-of-(m,n): F

با�ستخدام �سال�سل ماركوف
ملخص:
النظام التتابعي ذو البعد الثنائي
الدائري وامل�ستطيل يف�شل اذا ف�شل عدد  kمكون خالل م�صفوفة مكونة من  r X sمكون،
فمثال النظام  2-within-consecutive (2,2)-out-of-(m,n): Fالدائري وامل�ستطيل يف�شل
يف حال ف�شل مكونني خالل مربع مكون من  2X2مكون.
()k-within-consecutive (r,s)-out-of-(m,n): F

يف هذا البحث مت �إيجاد اقرتان موثوقية النظام
 )(2,2)-out-of-(m,n): Fالدائري وامل�ستطيل من خالل �سال�سل ماركوف ،هذا �أعطى
الإمكانية اليجاد م�صفوفة االنتقال .و�أكرث من ذلك ف�إن �إيجاد اقرتان موثوقية النظام
الأ�سطواين �أ�سهل من النظام امل�ستطيل ،وذلك لأن حاالت �سال�سل ماركوف بالنظام
الأ�سطواين اقل.
(2-within-consecutive

كلمات مفتاحية :النظام التتابعي ( )k-out-of-n: F systemاخلطي والدائري� ،سال�سل
ماركوف ،م�صفوفة انتقال االحتماالت
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