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اشتغاﻻت الﻼوعي في التشكيل اﻻوربي الحديث

رنا ضاحي عبد الكريم
كلية الفنون الجميلة  ،جامعة البصرة  ،العراق

ranadahe1980@gmail.com

المستخلص
يعد الﻼوعي من المؤسسات المهمة التي اثرت بشكل جلي داخل البناءات المفاهيميه للمجتمعات اﻻوربية
الحديثة بعد اﻻمتعاض المستميت للسياقات المنادية للرؤى المثالية المطلقة  ،فظهرت بواد ثورة معرفية جديدة
تطلق شعار اﻻنحراف واﻻنزياح والتمرد عن اﻻتجاهات الكﻼسيكية الثابتة لتتجه نحو اشتغاﻻ ادائية مغايره لها
القدرة على تحول سمات الواقع المعاش من احاﻻت مركزية الى ترددات اهتزازية تلغي فاعلية الوعي القائم
على سردية الجمود الفكري وتنظيمه المتوازن الى تشكيﻼت خطابية ﻻ واعية تمثل السلطة المفصلية التي
يشتغل على خطاه الفنان الحداثوي لتغير مؤسسات سلطوية اخرى مهيمنه فرضتها النزعة العقلية وفق
ايديولوجيتها اﻻنغﻼقية .
الكلمات المفتاحية  :الﻼوعي  ،المضمون الفكري  ،الفن الحديث.
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The Concerns of Unconsciousness in the Modern European
Formation
Rana Dahe Abdul-Kareem
College of Fine Arts, Albasrah university, Iraq
Ranadahe1980@gmail.com

ABSTRACT
Unconsciousness is deemed as one of the important organizations that have
evidently made its impact inside the conceptual constructions of modern
European Societies after the desperate resentment calling for absolute typical
visions. Consequently, the indications of a new cognitive revolution have
emerged which adopts the slogan of deviation , displacement and rebellion
against the classical constant orientations to move towards contradictory
performative functions which have the capability to change the features of the
reality on the ground from central transfers into resonant frequencies abolishing
the activity of the consciousness based on the narration of the intellectual
stagnation and its balanced system to unconscious rhetorical constructions
representing the hinge authority which is followed by the modernist artist to
change professional patronizing organizations imposed by the mental tendency
as per its enclosed ideology the mental tendency as per its enclosed ideology.

Keywords: unconsciousness, mental content, modern art.
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المقدمة
اعلنت النصوص البصرية مشروعا استشرافي يحاكي التطورات الثقافية للمجتمع اﻻوربي الحديث عبر
دﻻﻻت سيادية تتواشج مع طروحات فلسفية تتبنى مبدأ استئصالي لجميع قيم الماضي وتسويف توجهاتها الفكرية
ﻻستخراج صور اغترابيه ﻻ تمد بصله اﻻ لواقعها المتشضي وذلك عبر تأسيس توافق طردي مع الوجود الذاتي
الذي يعد من اهم اﻻشتراطات المهمة التي استندت عليها فكرة الحداثة  ،فباتت الفنون بظل تلك اﻷيديولوجيات
المتناقضة تستخرج تشكيﻼت نسقية متذبذبة شاذه تنبثق من تداعيات فوضوية تلقائية تشيد بثورة عارمه ضد
المفاهيم السلطوية المقيدة التي طالما قيدت الرؤى التجريبية لفناني الحداثة بسبب اطﻼق الحرب العالمية اﻻولى
ثورتها التنويرية اﻻهتزازية ضد مفاهيم التلقي وضد فاعلية تحرير العقل من التبعية الكنائسية ،من جانب
وتمسكها بمشروع انعزالي يشيع ثقافة المباح تحت استراتيجية تدق نواقيس التمرد واﻻستشعار بالجديد من جانب
أخر الذي يؤكد على تجاوز العقل والتمسك بالغرائبية وخطابات التغيير التي تحول بدورها اﻻحاﻻت الشكلية من
اﻻدراك الحسي الى المتخيل وفق اليه تلقائية وعشوائية غير مخطط لها  ،فسعى الفنان الحداثي الى تأسيس نماذج
نسقية تعلن سياقات ثورية محددة تقوم على مزاعم )لعل الخيال على وشك أن ..يسترجع حقوقه( ) .هوبكنز،
(2016

ولمعرفة المخرجات المفاهيمية لﻼوعي واثراها في اﻻساليب اﻻوربية الحديثة ارتأت الباحثة أن

تطلق مشكلتها بشكل سؤال استفهامي يقع حول ما هي اثر اﻻشتغاﻻت الﻼوعي في التشكيل اﻻوربي الحديث ؟ .

منهجية البحث العلمي
اهمية البحث جاء وفق التحوﻻت والتطورات العديدة التي صاغها الﻼوعي في ميادين الفن التشكيل الحديث
من اشتغاﻻت حره قلبت موازين الفكر محولة اﻻنساق الى توجهات انفتاحيه تستشري فيها سبل الغموض
واﻻيهامية نتيجة تأثرها بنظم اختﻼليه يسودها الواقع الﻼعقﻼني .
ويكمن هدف البحث في التعرف عن اثر اشتغاﻻت الﻼوعي في التشكيل اﻻوربي الحديث .
كمفهوم مكاني ام المدة الزمنية اختصرت على
اما حدود البحث اشتمل على دراسة المجتمع اﻻوربي الحديث
ٍ
المرحلة التي انحصرت ما قبل وبعد الحرب العالمية اﻻولى .
وانصب المنهج المستخدم على اعتماد الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل عينة البحث بما يتعالق مع عنوان
و هدف بحثها الحالي .

الجزء النظري
اشتغاﻻت الﻼوعي في الفكر الحديث
بدأت صياغات الﻼوعي تنهل ويشيع ذكرها مع نهايات القرن الثامن عشر عندما اقر النظام البنائي ان يتحول الى
مشروع ذي حيثيات استثنائية تتمسك باليات استبداليه تهدم سمة العقل وفاعليته المطلقة على اعتبار الفن هو
خطاب ناقل ينقل ما يتوارد في مرحلة ما ،لذا نجد النسق الشكلي ارتبط مع تغيرات ايديولوجية عارمة احدثها
منابر النهضة اﻹنسانية الحداثويه وما يترتب خﻼلها من ازالة شاملة لسلطة المركز وتﻼشية من قبل القوة
المجتمعية اﻻوربية التي عملت مفكريها على اعﻼء
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المزاعم الثورية وتسويف كل ما يقيد الحرية الفردية  ،فتعالى عندما مفاهيم جديدة اسقطت تابو الرؤى المنطقية
والموضوعية والتوجه نحو ما يسمى بـ) التحرر الفكري( فالتزم الفنان بأحقية دور الﻼوعي ﻹخراج صور بنائيه
متفردة ومضمرة تقع تحت سياسية الفوضى والتفكيك واﻻنفتاح القائمة على طروحات علمية وسيكولوجية
وفلسفية ساعدت على تحقيق نظم تجريبيه انزياحيه تختلف عن السابق في حراكها اﻻستراتيجي متخطية جميع
القيم والمعايير في عمليات التحليل والتأويل لﻼبتعاد عن النمطية المحاكية ﻷشياء )ان المجتمع الحديث والتطور
التقني جعﻼ التحقق المباشر بكل اشكال الفنون المعروفة معقوﻻً وسمحا ً يتجاوز كل وظائف الفن التي وردت
حتى هذا الحين( )دوفينو(1983 ،
ظهرت الكثير من السياقات الفكرية التي اثرت على تصعيد دور الﻼوعي بالفن الحديث منها
اوﻻ  :الثورة التكنولوجي  :تعد اﻻختراع التي حصلت في عصر النهضة وما بعدها من اهم عوامل اﻻنفتاح
للمجتمع اﻻوربي لما ينتجه التطور من تجدد وتحول على مستوى اﻻداء يجعل الفنان الحديث يستشعر بقيم الخيال
ﻻستكمال عملية ابداعية تنفي خاصية الجمود لتنقل المتلقي من اﻻدراك الحسي الثابت الى حيثيات المتخيل وفق
تراكيب غير نمطيه تتفق مع تغيرات العصر الذي ينمتي الية الفنان  ،وقد اكد )فالتر بنيامين ( العﻼقة المتواشجة
بين الوسائط العلمية بالفن ودورها المؤثر في تحريك الوعي اﻻنساني لتوليد صور بصرية جديدة تتجاوز البنية
المهيمنة السائدة ) .الحلبي(2015 ،
ثانيا  :اﻻنفتاح المفاهيمي للمجتمع  :عن طريق النقلة النوعية التي حصلت في القرن الخامس عشر من خﻼل
اطﻼق مفكري تلك المرحلة امثال ) فولتير ( و)روسو( شعار اﻻصﻼح الديني والسياسي واﻻجتماعي وما تخللها
من هدم للغة اﻻحتكار العقائدي والتقديس اﻻعمى التي فرضتها الكنسية بتنظيراتها المقيدة جاعلة المجتمع
يستشرف فكرة الرفض بغية اﻻمتثال للوجودي الذاتي لرفع منابر صوت الحرية المطلقة وتشكيل فعل بنائي
تمردي تستحوذ علية سلطة غرائبية تلوح لتأسيس حلول اختﻼفية عن طريق توجه برجماتي يسير علية الفنان
يكون هو محور الجدل للوصول الى طروحات جديدة تقدم للحياة المجتمعية رؤية مغايرة عن اﻻحاﻻت العقلية
ذات القواعد والقوانين اﻻكاديمية التي ﻻ تثير حواس المتلقي في التحليل والتفسير  ،فأعمال القرن التاسع عشر
يحتذي بمعان مضمره تعطي لقيم الﻼوعي مبدأ ميتافزيقي يبحث عن عمق دﻻلي يهدم ويقوض ليخترع بناءات
شكلية مقترنه بصفة التغير واﻻنتقال ) .مظهر(2014 ،
ثالثا  :نظرية التحليل النفسي  :تعد اهم النظريات التي اعطت لصيغ الفن التشكيلي اﻻبداع المفرط من خﻼل
تغيب الوظيفة اﻻساسية للعقل والتمسك بمظاهر اﻻحﻼم والﻼشعور والتداعي الحر ﻻ نتاح صور بصرية رمزية
واضطرابيه مشوهة تبتعد عن محاكاة الواقع الموضوعي في محتواه النسقي معتمدين نظرية ) فرويد( في خلق
وابتكار تشكيﻼت ادائية حرة تتعالى فيها انعكاسات اﻻنا لهدم وتفتيت معايير الماضي والغاء قيود الذات من
الرؤى المنطقية وظفت تحت ايحاءات نفسية تحلل وتركب البناءات وفق امتثال صور ذهنية غرائبية متمردة من
حيث المرجع والمقصد لذلك يرى )فرويد( ان الﻼوعي هو )) الكشف عن الروابط والعﻼقات الموجودة في العالم
الخارجي  ،والتي يمكن ان نمثلها ونستعيدها في عالمنا الفكري الداخلي (( ) .فرويد (2000 ،فالفنان اﻻوربي
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عمل على تفعيل الهواجس الباطنية محوﻻ الصيغ الواقعية الى سياقات جديدة استنادا الى قوة الﻼشعور الذي عول
عنها ) فرويد( بانها نزعة تكوينية تولد عند اﻻنسان ﻷجل اخراج الدوافع المخفية الحقيقة داخل اللوحة والتي من
خﻼلها يستطيع أن يضاد المجتمع لخلق تمثﻼت ابداعية تسودها الغرابة واﻻختﻼف )فؤاد (2017 ،وتجد الباحثة
أن ومن المبادئ المهمة التي نجدها في اﻻعمال التي تتجسد فيها اشتراطات الﻼوعي هي :
-1استخراج الكبت المفرط من المشاعر .
-2الخلط المنظم ما بين الواقع ولﻼواقع .
-3اﻻنهيار الشامل للمنطق ) التفكيك الصوري (.

فاعلية الﻼوعي في التشكيل اﻻوربي الحديث
ان اﻻثر التنظيري لﻼوعي ﻻ يقتصر على الجانب الفكري النظري  ،بل ذهب الى ابعد من ذلك ليﻼمس
المشروع العملي التجريبي بصورة مباشرة عن طريق توجهات فنية اشتغلت عليه لتحقيق فعل اﻻنسﻼخ عن
التمظهرات العقلية التابعة للجانب الموضوعي  ،فنجد اول من اعتمد مفهوم الﻼوعي هي )الرومانسية( التي كانت
المحطة اﻻولى ﻻستشعار دور المخيلة عبر تحلل واضح للمشاهد الطبيعية انتج من خﻼل مبدأ حرية الفن ،
فجاءت التشكيﻼت الفنية بطابع مفعم باﻻنفعاﻻت الذاتية الحرة والمبالغة الجامحة للخيال العاطفي والتعبير عن
البواطن الداخلية بمشروع بانورامي قصصي فكانت بمثابة ردا قاسيا ﻷسس التي خلفتها الكﻼسيكية المتنية لفكرة
الجمال الخارجي  ،فنجد )ديﻼكروا( عالج لوحته وفق تناغم لوني مفرط يتسامى فيه سمة الخيال على الواقع لينتج
جمال حركي غير منظم يغلب عليه الطابع الخيالي اﻻسطوري وارهاصات الحدس البرجسوني ذا المعادلة
الفلسفية المقامة على فعل الديمومة كأنه ايقاعا موسيقيا) .برتيملي(1970 ،
اما ) التكعيبية ( شكلت محورا مغايرا في تمجيد الﻼوعي داخل معاييرها اﻻهتزازية بسبب تفكيك العناصر
البنائية محول النص البصري المغلق الى معان انفتاحية ﻻنهائية اهملت الجانب المحاكي الصريح لتحاط بثورة
علمية نبذت عن طريقها السلطة الغائية لتفرد برؤية هندسية متغايرة تستبق فيها اطر التفتيت والهدم  ،ان السلطة
التي اتعبتها الفنان التكعيبي و التﻼعب الحر بالمعيار الشكلي وقعت تحت خطابات اﻻنحراف واﻻنزياح لتصبح
المدلوﻻت الداخلية عبارة عن تشاطر هندسي يتقارب مع ما طروحه )سيزان ( حول تحويل جميع اﻻشكال
الطبيعية الى نظام رياضي متوافق مع اشكال هندسية  ،فالتكعيبية سعت في ادائها أن يستخلص من المحسوس
شيئا أقرب عن الحقيقة أو المفهوم أو الفكرة لتحولها الى مفهوم تفكيكي )امهز ,محمود (2009 ،فكانت نظرية
التبلور التعدينية واراء ) افﻼطون ( وتحليله لمفهوم الجمال اثر بالغ في تغير فكرة الطرح الشكلي حتى بات الفنان
التكعيبي انسان متمرد على القيم العليا التي تقيد حريته جاعﻼ اﻻشكال الواقعية متﻼشية ومتنافيه لصالح ذلك
النظام الهندسي لرفع ستار يؤمن بمستوى اﻻداء الحر فحول )بيكاسو( رائد المدرسة التكعيبية شعار ) ديكارت
( عن الوجود اﻻنساني المعرف " انا افكر اذا انا موجود" لينتقل بعملة الى مشروع فكري جديد تستشرف
الشرعية الﻼ سلطوية التي مارسها خﻼل رسم لوحاته الفنية لينطبق مع شعار ) كامو ( " انا أتمرد  ،أذن نحن
موجودون " ليعبر عن حركة التدمير والتمرد) .كامو(1983 ،
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حققت التجريدية مقاربات شكلية مع التكعيبية عن طريق اتخاذ اﻻشكال الهندسية جوهرة التجريد  ،حيث كانوا
ينظرن من زاوية البحث الماورائي للطبيعة وفق صراع لوني وخطي ينقل منظومه معينة ﻻ تنتمي الى الفضاءات
الموضوعية  ،فكان اللوحة التجريدية تسطير عليها سلطة تحررية تحرره من محاكاة الواقع واستبدالها بأشكال
تعطي بعدا رابعا ً وهو البعد الرابع المختص لمدلول متعدد من خﻼل تعالى قيم البصيرة ليضرب فكرة المعقول
الجامدة تحت أحقية تلقائية عفوية ضمن تبسيط شكلي ومضمون معقد  ،ونجد في اعمال فناني التجريديه
اﻻمتعاض الكامل للصورة المألوفة وتحطيمها وفق احاﻻت
لونيه وهندسية ليس لها عﻼقه بالمشهد العياني )الفن التجريدي يقدم على اجتباب الصور المحسوسة  ،ويسعى
أن يستخلص من المحسوس شيئا هو أقرب عن الحقيقة أو المفهوم أو الفكرة( )امهز(200 ،
بدأ اشتغال الﻼوعي بشكل كبير عندما ظهرت ) السريالية (  ،اثارت ثورة اختﻼفيه فكرية عارمة على العقل
بسبب ترابطها مع اﻻحدث السياسية التي شهدتها المجتمعات اﻻوربية ابان الحرب العالمية اﻻولى  ،فكان ﻻ بد
هنا ان تتغير مسارات الفن وتنجرف نحو محارب الجمال لتجذير اﻻنقﻼب العشوائي على المعايير والقوانين
وتشويهها من خﻼل التمسك بالترددات الﻼمنطقية مفعﻼ قيم الصراع الداخلي و الفوضى واﻹنظام الشكلي تحت
سلطة أشبه بحالة صوفية )النرافانا ( وهي حالة سيكولوجيه يصل اليها اﻻنسان الى قمة اﻻيغال في التأمل
)اﻻختﻼف هو اﻻنفتاح الذي ولكنه ليس في متناول اول متمرد  ،ﻷنه يعين التمييز بين الوعي والوعي
باﻻختﻼف( )عطيه(2010 ،
لذا الفنان ) دالي ( تخصص في اعﻼن صيغ الﻼشعور ورسم لوحاته برؤى تدميرية متناقضة بغية الهروب من
الواقع المعاش ففي الكثير من اعماله نشاهد اذابة اﻻشكال باشتراطات هدامة ونلقها الى حالة من الﻼوعي نتيجة
العﻼقة اﻻختﻼفية بين اﻻشكال التي تم توظيفها  ،ومثلما تأثر فناني السريالية بنظريات ) فرويد ( في تفعيل قانون
التحليل النفسي وتفسير مفارقات الﻼوعي التي تنتج من خارج اﻻدراك العقلي والتي ولدتها حرية اﻻداء  ،تأثروا
بـ)نيتشه( والغاءه لحقيقة القيم العليا التي فكتت دﻻﻻتها بعد ارهاصات الحرب العالمية اﻻولى بعد تصعيد الموقف
العدمي وقابلته في تفكيك بنى المراكز الثابتة وتﻼشيها  ،فضﻼ عن تحليله لقضية الوهم وأهميته في نفي حضور
الواقع  ،فيجب ان يؤسس الفنان مخرجات اختﻼفية تتﻼعب فيها القوى التلقائية العشوائية لتحقق الغايه المرجوة
منها وهي سبل التهميش واﻻسقاط والﻼوعي ،لذا يشترط على السرياليين ان يحركوا تلك التداعيات ليؤكدوا
على ضرورة الوم الفني لكون اﻻشتغﻼت النسقية لم يتم تحقيقها دون اوهام ﻻن الوعي ﻻيبلغ اﻻ ما هو سطحي
)الزغبي(2009 ،

اﻻجراءات
التحليل )(1
اكد )كازمير مالفيتش( في لوحته انتصار السماء المنفذة عام  1908مفردات اللوحة على صياغة مثاليه لكونها
وظفت بصاغة مشوة للتجانس مع متطلبات المفاهيم الحداثية الﻼغية للمركزية الثابتة  ،فعلى الرغم تروى مشاهد
ذات منظومة دينية تحمل اطر قدسية واضحة المعالم اﻻ ان ) كازمير ( حولها وفق ادائية خياليه حرة الى
بانوراما قصصية بشتغل فيها نظريات حدسية عبر عنها بواسطة وسائل تصويريه تتعالى عن الواقع  ،فكثافة
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اللون اعطي احاﻻت انطباعية فسرت مدى العمق الباطني الذي يريد ان يصل اليه الفنان  ،حيث جدلية العودة الى
الواقع تحت غائية انزياحيه هي اشارات قصدية تحلل ان ما جاء فيه الموقف الحداثي ﻻ يلغي السابق برمته  ،بل
شذراته توظف وفق سبل احترافية وانحرافية تتبع هواجس ذاتية تتعايش مع اﻻمتثال الراهن للواقع الباحث عن
سيادة ميتافزيقيا جديدة يغلب عليها جمال الﻼوعي  ،وان توجهات

) كازمير ( نحو اعتناق المشهد الديني

ضمن قيم نغمية لونية هي اشتراطات من الممكن ان يخرج بنص بصري حداثي مغاير على اعتبار انها الملهم
اﻻساسي لشرعية التأمل واﻻنفتاح لكونها تنتمي بطبيعتها لرؤى غير منطقية في حيث مستوى
الفكرة  ،فمثل تلك الموضوعات لها معان خفية تروج ﻷسس استثنائية خيالية تستفز المتلقي بمفرداتها الغرائبية ،
وهذا هو اﻻسلوب التنظيمي التي تتواشج معه السياقات الحداثية بعملها الفني القابلة للرفض للجمال المطلق الذي
ﻻ يمكن باي حال من اﻻحوال المساس بقوانينه ومعاييره .
التحليل )(2
باتت فكرة الﻼوعي عند ) سلفادور دالي( في عمله )شبح الصحراء  (1915-هي العنصر السيادي الطاغي داخل
البناء الشكلي للوحة ﻻنطوائها على انساق مضمرة تحتاج الى متلق واع يفسر محتواها الداخلي التابع الى اطر
الﻼشعور واﻻحﻼم  ،فكانت تداعيات ) فرويد( حول التمسك بالتمرد واﻻنفكاك عن الواقع من اهم المؤسسات
التي اثارها دالي للتخلص من السمة الموضوعية المنطقية لﻸشياء الموظفة .
ان التمازج ما بين اﻻخذ بالواقع وتركيبها وفق اسس ﻻ عقﻼنية هو التﻼعب الحر الذي اكد علية النص البصري
السريالي وكانه يتعامل مع اشتراطات صوفية خاصة في مرحلة اﻻشتغاﻻت الثورية على الوعي الى مرحلة
اﻻنفتاح والتلقائية وعشوائية اﻻداء ساعيا الى الهدم واﻻنقطاع عن القوانين والمعايير السابقة الواقعة تحت
المشروع الكﻼسيكي الجامد  ،فنجد دالي ينظر الى الغاء القيم الجمالية المثالية واسقاطها نظرة ثاقبة باعتماد لغة
جديده وهي نقل الواقع من وسيط المألوف الى اﻻنزياح والتخريب وسبراغو التخيل الناجمة عن تشوية النظم
والﻼغائية المفرطة التي خلفتها ارهاصات الحرب العالمية اﻻولى وما جاءت بها من نظم اختﻼفية ناقضت فيها
الترددات الثابتة  ،هذا يدل ان رقابة العقل تفتت وانتهى تجسيدها مع تصعيد اليات التشرذم واﻻنا الوجودية
الفاعلة التي لعبت دورا مهما داخل الصياغات السريالية جاعلتها توجهات انعزالية تتوجس نظم الﻼمعقول ونبذ
شرعية المنطق .

النتائج
 الغى الﻼوعي سلطة القيم المثالية المطلقة التي حولت البناءات النسقية للفن اﻻوربي الحديث الى مخرجات
جامدة تسود فيها المركزية الى نماذج تقوم على التفكيك والهدم كحلول جذرية لتفعيل سيادة التشرذم .
 اتاحت اشتغاﻻت الﻼوعي اعﻼء الموقف التجريبي للفنان الحداثي وبما تتفق مع التوجهات الفنية والفلسفية
التي ينتمي اليها
 ان التمسك برؤى الﻼعقﻼنية والﻼمنطق عززت منظومة اﻻمتعاض والرفض لدى المجتمع اﻻوربي
المعاصر رافعا شعارات ثورية تندد باﻻستقﻼل الوجودي على مستوى التنظير والممارسة .
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 شكل الﻼوعي نتيجة ارتباطه بالتمثﻼت بالنظريات العلمية واﻻجتماعية نقلة نوعية في تغير المحموﻻت

الفكرية للفنان الحديث مما جعله يتطلع الى اﻻختﻼف والتناقض جوهر اساسي لعملية اﻻبداع والخلق .
المصادر

سوسيولوجيا الفن )المجلد ط1983) .(1م( .باريس :منشورات عويدات للنشر.
احمد عبد الحليم عطيه .(2010) .جاك دريدا والتفكيك )المجلد ط .(1لينان :دار الفارابي.
اسماعيل مظهر .(2014) .نزعة الفكر اﻻوربي في القرن العشرين .مصر :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
البير كامو .(1983) .اﻻنسان المتمرد )المجلد ط .(3بيروت :منشورات عويدات.
امهز ,محمود .(2009) .التيارات اﻻوربية المعاصرة )المجلد ط .(2بيروت :المطبوعات للنشر والتوزيع.
جان برتيملي .(1970) .بحث في علم الجمال .القاهرة :مؤسسه فرانكلين للطباعة والنشر.
جان دوفينو .(1983) .سوسيولوجيا الفن )المجلد ط .(1باريس :منشورات عويدات للنشر.
ديفيد هوبكنز .(2016) .الدادائية والسرياليه )المجلد ط .(1مصر :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
رعد مطر مجيد .(2015) .دور سيزان في ارساء قواعد الفن الحديث .مجلة جامعة بابل للعلوم اﻻنسانيه ،صفحة
.2
سمير الزغبي .(2009) .فردريك نيتشه -الفن والوهم وابداع الحياة .بيروت :دار التنوير للطباعة والنشر
والتوزيع.
سيجموند فرويد .(2000) .الموجز في التحليل النفسي) .سامي محمود علي ،المترجمون( الكويت :مهرجان
القراءة للجميع.
محمد فؤاد .(2017) .مبادئ التحليل النفسي .مصر :منشورات هندواي.
محمود امهز .(2009) .التيارات اﻻوربية المعاصرة )المجلد ط .(2لبنان :شركة المطبوعات للنشر والتوزيع.
محمود امهز .(2009) .التيارات اﻻوربية المعاصرة )المجلد ط .(2بيروت :شركة المطبوعات للنشر والتوزيع.
معتز الحلبي .(2015) .الفن التشكيلي وتحديات التكنولوجيا )المجلد ط .(1بيروت :مكتبة العلم.
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الممارسات الوثائقية للطلبة بمكتبة كلية العلوم اﻹنسانية والعلوم اﻹسﻼمية بجامعة
وهران –1
بحوصي رقية

أكلي وليد

بزاوية زهرة

جامعة وهران-1-أحمد بن بلة
وهران ،الجزائر
rekia100@yahoo.fr

جامعة وهران -1أحمد بن بلة
وهران ،الجزائر
w.biblios@gmail.com

جامعة وهران -1أحمد بن بلة
وهران ،الجزائر
bezazohra@gmail.com

المستخلص
يعتبر رصد وتحليل الممارسات الوثائقية للمس تفيدين ف ي المكتب ات ومراك ز التوثي ق ،عنص را جوهري ا لض مان
الجودة والفعالية في هذه المؤسسات .فمن خﻼل مﻼحظة الممارسات الوثائقية يمكن تحديد اﻻحتياجات وتسطير
سياس ة وثائقي ة أكث ر ش مولية بغ رض تحس ين الخ دمات .تم نح دراس ة الممارس ات الوثائقي ة للفع الين ف ي
المؤسسات الوثائقية فرصة ﻹعادة هيكلة مصالحهم وﻹعادة التفكير في النش اطات .ته دف ه ذه الورق ة لتس ليط
الضوء على اﻷهمية البالغة لدراسة الممارسات الوثائقية.
الكلمات المفتاحية :الممارسة الوثائقية ،اﻷنترنت ،المكتبات.
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Students’ Documentary Practices in the Library of the
Faculty of Human sciences & Islamic Sciences – University
of Oran 1
Bahoussi Rekia

Akli Walid

Bezaouia zohra

University of Oran -1- Ahmed
Ben Bella / Oran, Algeria

University of Oran -1- Ahmed
Ben Bella / Oran, Algeria

University of Oran -1- Ahmed
Ben Bella / Oran, Algeria

rekia100@yahoo.fr

w.biblios@gmail.com

bezazohra@gmail.com

ABSTRACT
Monitoring and analyzing the documentary practices of users in libraries and
documentation centers is an essential element in ensuring the quality and
effectiveness of these institutions. By observing documentary practices, needs can
be identified and a more comprehensive policy can be developed to improve
services. The study of documentary practices is an opportunity for actors of
documentary institutions to restructure their services, to rethink activities. The
purpose of this study is to highlight the critical importance of reviewing
documentary practices.
Keywords Documentary Practices, Internet, Libraries
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اﻹطار العام للبحث
المقدمة :في ظل سيطرة التكنولوجيات الحديثة على جميع نواحي الحياة بما في ذلك قطاع التوثيق ،أصبح لزاما
على المكتبات ومراكز التوثيق لكي ﺗﺴتمر في استقطاب الرواد ،أن ﺗراجع سياستها الوثائقية باستمرار وأن ﺗدرس
الممارسات الوثائقية للمﺴتفيدين بصفة دورية .فالممارسات كفيلة بالتعريف باﻻحتياجات المتجددة من جهة
وبإماطة اللثام عن النقائص.
إشكالية الدراسة وتساؤﻻتها
أدى ظهور التكنولوجيات ،وانفجار المعلومات وﺗزايد الحوامل إلى ﺗغيير ممارسات مﺴتخدمي المكتبات ،الذين
أصبحوا يﺴتعملون بشكل مرﺗفع أدوات اﻻﺗصال الجديدة وكل ما هو رقمي .لقد غيرت اﻷنترنت ،و الويب
ومحركات البحث بشكل عميق عملية الوصول إلى المعرفة )(Tassius,2014و طرق البحث الوثائقي ،مما جعل
المكتبات الجامعية أمام رهانات جديدة ﻻ يمكن كﺴبها اﻻ بفهم الممارسات المﺴتجدة للمﺴتخدمين و احتضانها.
ﺗعتبر مكتبة كلية العلوم اﻹنﺴانية والعلوم ﻹسﻼمية جوهرة مكتبات جامعات وهران  ،1برونق هندستها المعمارية
وبرصيدها الوثائقي المعتبر من كتب ودوريات ورسائل جامعية .يتاح رصيد هذه المكتبة برفوف مفتوحة ،من
خﻼل قاعتين اثنتين هما :قاعة الكتب المرجعية والدوريات

وقاعة اﻻطﻼع الحر المخصصة للكتب ،إﻻ أن

الطابق اﻷول من مبنى المكتبة ليس خالصا لها ﻷن الجزء اﻷكبر منه هو عبارة عن فضاء لﻸنترنت .نﻼحظ
يوميا ﺗوافد عدد كبير من الطلبة على مبنى المكتبة ،حتى أن البعض منهم يقف أمام أبوابها الموصدة قبل موعد
فتحها في طابور ،لكن و بما أن هذا المبنى يتكون من فضاءين مختلفين و هما المكتبة و اﻷنترنت ،فما هو واقع
الممارسات الوثائقية فيه ،و أي الفضاءين يقصده الطلبة بكثرة؟ أيهما يقدم خدمات أكبر للطالب؟ وهل الفضاءان
متنافﺴان أم متكامﻼن؟
 فرضيات الدراسة :وﺗتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي:

الفرضية اﻷولى :يتوافد الطلبة على فضاءي المكتبة واﻷنترنت بمبنى مكتبة كلية العلوم اﻹنﺴانية
والعلوم اﻹسﻼمية بدون ﺗفضيل ﻷحدهما على اﻵخر ﻷنهم يحتاجون اﻻثنين.



الفرضية الثانية :يقدم الفضاءان خدمات مميزة للطلبة وهما يتنافﺴان في ذلك.

منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وهو أحد أشكال التحليل والتفﺴير العلمي المنظم؛ لوصفظ اهرة أو مش كلة مح ددة وﺗص ويرها كمي ا ً ع ن طري ق جم ع بيان ات ومعلوم ات مقنن ة ع ن الظ اهرة أو المش كلة
وﺗصنيفها وﺗحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة ،كما يعرف بأنه مجموعة اﻹجراءات البحثية الت ي ﺗتكام ل لوص ف
الظاهرة أو الموض وع اعتم اداً عل ى جم ع الحق ائق والبيان ات وﺗص نيفها ومعالجته ا وﺗحليله ا ﺗحل يﻼً كافي ا ً ودقيق اً؛
ﻻستخﻼص دﻻلتها والوصول إلى نتائج أو ﺗعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث )العرنوسي(2011 ،
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 مجاﻻت الدراسة وأدواتها

المجال الجغرافي :اﺗخذت هذه الدراسة من مكتبة كلية العلوم اﻹنﺴانية والعلوم اﻹسﻼمية بجامعة
وهران -1أحمد بن بلة بالجزائر مكانا لها.



المجال البشري:

 تحديد المجتمع اﻷصلي للدراسة :لقد وقع اﻻختيار على طلبة الماستر بجميع التخصصات في قﺴم علم المكتباتوالعلوم الوثائقية بكلية العلوم اﻹنﺴانية والعلوم اﻹسﻼمية بجامعة جامعة وهران ،1وبلغ المجتمع اﻷصلي للدراسة
 .290كما يلي:
الجدول ) .(1المجتمع اﻷصلي للدراسة
المصدر :مصلحة البيداغوجيا بكلية العلوم اﻹنﺴانية
مﺴتوى طلبة الماستر

التخصص

الﺴنة اﻷولى

ﺗكنولوجيا وهندسة المعلومات

40

علم اﻷرشيف

40

ﺗﺴيير ومعالجة المعلومات

40

إدارة المؤسﺴات الوثائقية والمكتبات

40

ﺗكنولوجيا وهندسة المعلومات

33

علم اﻷرشيف

29

ﺗﺴيير ومعالجة المعلومات

35

إدارة المؤسﺴات الوثائقية والمكتبات

33

الﺴنة الثانية

المجموع

290

المجموع الكلي

160

130

290

الجدول رقم :2العينة المعتمدة في الدراسة
المصدر :اعداد الباحثين
العدد الكلي للطلبة

عدد اﻻستبيانات
الموزعة

عدد اﻻستبيانات المﺴترجعة

النﺴبة
المﺴترجعة

النﺴبة من مجتمع العينة

290

200

140

℅70

℅48،27
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المجال الزمني :استغرقت الدراسة مدة ثﻼثة أشهر) ،نوفمبر ،ديﺴمبر  ،و يناير  (2020/2019ﺗم فيها
مﻼحظة و رصد ﺗوافد الطلبة احصائيا على فضاءات المكتبة ،ثم ﺗوزيع اﻻستبيان عليهم  ،ثم ﺗفريغه و
استخراج النتائج .

 أدوات الدراسة- المﻼحظة في عين المكان :وهي ﺗقنية مباشرة للتقصي ،ﺗﺴتعمل عادة في مشاهدة مجموعة ما ،بصفة
مباشرة وذلك بهدف أخذ معلومات كيفية من أجل فهم الموافق و الﺴلوكات )أنجلس(184 :2006،
- اﻻحصائيات التي استقيناها من المكتبة وقاعة اﻻنترنت :ﺗم رصد ﺗوافد الطلبة لمدة شهر كامل من /28
 2019 /10إلى غاية 2019 /11 /28
- اﻻستبيان :شكل اﻻستبيان أداة للدراسة وقد ﺗم ﺗقﺴيمه إلى ثﻼث محاور وأربعة عشر سؤاﻻ ) 13مغلق
و  01مفتوح( و لكن لﻼختصار لن نعرض إﻻ ما يخدم اﻹشكالية مباشرة
مصطلحات الدراسة:
الممارسة  :الممارسة  ،praxisينطوي مفهوم الممارسة على معنى المداومة وكث رة اﻻش تغال بالش يء ،وه و ف ي
استخدامه الﻼﺗيني practiceمن أصل يوناني »براكتيكوس« ،ويعدّ واحدا ً من المف اهيم الت ي ش اع اس تخدامها ف ي
الفكر الفلﺴفي من ذلك الحين ،وقد استخدمت للدﻻل ة عل ى النش اط المﺴ تمر ال ذي ﺗوض ع م ن خﻼل ه مب ادئ العل وم
موضع التطبيق)(...ويﺴتحوذ موض وع الممارس ة عل ى أهمي ة كبي رة عن د المعني ين بموض وع المعرف ة اﻹنﺴ انية،
فه ي ﺗش كل عن دهم اﻷس اس ال ذي ﺗبن ى علي ه نظري ة المعرف ة ،ف ﻼ يمك ن التوص ل إل ى فه م حقيق ي لكيفي ة معرف ة
اﻹنﺴان لﻸشياء المحيطة به دون اﻹلمام بموضوع الممارسة التي ﺗغني المعرفة وﺗنميها ،ودون الممارسة ﻻ يمكن
للمعارف البشرية أن ﺗنمو وﺗزدهر) الموسوعة العربية على الخط ( 2021،
الممارسات الوثائقية :هي كل الخطوات التي ﺗمكن ال تحكم ف ي منهجي ة اس تغﻼل الوث ائق بأس لوب علم ي يتطل ب
الدقة في ﺗﺴجيل البيانات والوصول إلى المعلومات ،يعرفها ( 2019 ) ENSSIBعلى أنها:
مجموعة من المهارات المتعلقة باستخدام وإﺗقان المعلومات في أي شكل يتم ﺗقديمه ،فضﻼً عن التقني ات الت ي ﺗت يح
الوصول إليها :القدرات والمعرفة والمواق ف المتص لة بتحدي د المعلوم ات ،ومعرف ة مص ادر المعلوم ات ،وﺗط وير
استراﺗيجيات البحث وﺗحديد مكان المعلومات ،وﺗقييم المعلومات الموجودة ،واستخدامها ،وﺗنﺴ يقها وإيص الها -ك ل
ذلك من منظور حل المشكﻼت.
ينظر إلى الممارسة على أنها الجانب المتمثل في الفعل والتصرف من زاوية الملموس .جميع العناصر المطوعة
في الممارسة

من معارف ،وﺗقنيات ،وطرق التعامل ،ﺗهدف إلى عمل ملموس فعال .لذلك فإن هذا المصطلح

مناسب ﺗما ًما لوصف العمل الوثائقي .هذا باﻹضافة إلى البعد اﻻجتماعي المشمول في مصطلح "الممارسة"
فالممارسات المهنية مشتركة من قبل الفاعلين في المجتمع وﺗثري مﺴاهمات بعضهم البعض بشكل متبادل.
)(Messaoui,2016
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يمكن الفهم اﻷفضل لممارسات الوثائقية لمﺴتفيدي المكتبة ،من إنشاء أدوات ﺗﻼءمهم ،كما يمكن من ﺗقييم ﺗوقعاﺗهم
واحتياجاﺗهم في مجال البحث المعلوماﺗي ،وعلى وجه الخصوص المكتبات الرقمي (Ecole Des
)Mines,2003
مكتبة الكلية :هي مكتبة جامعية ،و مرفق معلومات ينشأ داخل الجامعة ويدار ويمول من قبله ا بغي ة جم ع وإﺗاح ة
أوعي ة المعلوم ات وﺗنظيمه ا وﺗجهيزه ا لتق ديم خ دمات المعلوم ات المختلف ة لمجتم ع المﺴ تفيدين م ن المجتم ع
الجامعي) .الﺴعيد مب روك ،(102 :2012،و ﺗك ون ﺗابع ة لجامع ة ،أو لكلي ة أو لمعه د علم ي ،وﺗعم ل عل ى ﺗﺴ يير
اﻹف ادة م ن مقتنياﺗه ا للب احثين وأعض اء هيئ ة الت دريس ،وط ﻼب ه ذا الكي ان اﻷك اديمي عل ى مختل ف مﺴ توياﺗه
الدراسية ) .المدادحة(103 :2011،ﺗتعدد ﺗعريفات المكتبة الجامعية ،إﻻ أنه ا ﺗتف ق ف ي مجموعه ا عل ى أن المكتب ة
الجامعية ليﺴ ت مكان ا أو مج رد مجموع ات م ن الم واد المكتبي ة )الكت ب -ال دوريات (...يق وم عليه ا ويه تم بأمره ا
مجموع ة م ن اﻷمن اء والمع اونين ،ولكنه ا أه م وأش مل م ن ه ذا .فالمكتب ة الجامعي ة رس الة مهمته ا خدم ة التعل يم
الجامعي والبحث العلمي ،وهدفها مﺴاندة المناهج والمقررات الدراسية وغرس وﺗنمية القدرة عل ى الحص ول عل ى
المعلومات) .الترﺗوري و آخرون(140 :2009،
اﻷنترن

ت :اﻹنترن

ت كلم

ة إنجليزي

ة ) (INTERNETوه

ي اختص

ار أو نح

ت لكلمت

ين

هما (INTERNATIONAL):ومعناها :العالمي ة و) (NETWORKومعناه ا الش بكة فالترجم ة لم زج كلمت ين
في كلمة ) (INTERNETهي الشبكة العالمية .ويطلق عليها النت .THE NETويطلق على أهم خدماﺗها الوي ب
أي الش بكة العنكبوﺗي ة وه ي ﺗرجم ة للكلم ات  .WORLD WIDE WEBوﺗختص ر بكلم ة الوي ب ) THE
 (WEBأو ).(WWWوالويب هو جزء من اﻹنترنت وأحد خدماﺗها ولكن يطلق على اﻹنترن ت م ن ب اب إط ﻼق
اس م الج زء اﻷه م )الوي ب  (THE WEBعل ى الك ل وه و )اﻹنترن ت ) (INTERNETعل ي خلي ل:2015 ،
 ،(115أما من وجهة نظر علم المكتبات و المعلوم ات فه ي عب ارة ع ن ش بكة اﺗص اﻻت ﺗ ربط الع الم كل ه ،و ﺗق دم
العديد من الخدمات و المعلومات ،يﺴتفاد منها م ن مص ادر المعلوم ات المت وافرة عل ى الحاس بات المتص لة به ا ،و
ال دخول إل ى فه ارس المكتب ات اﻷخ رى و البح ث ف ي ﺗل ك الفه ارس ،و ه ي ﺗق دم العدي د م ن اﻹجاب ات ع ن
اﻻستفﺴارات المرجعية )النوايﺴية.(202 :2003،
الكتب المرجعية :هي الكتب التي بطبيعة ﺗنظيمه ا و بطبيع ة المعلوم ات الموج ودة فيه ا ،ل م ﺗوض ع لك ي ﺗق را م ن
أوله ا إل ى آخره ا ق راءة ﺗتابعي ة مﺴ تمرة ،و لكنه ا وض عت لك ي ﺗؤخ ذ منه ا معلوم ة أو معلوم ات معين ة اس تجابة
لمشكلة أو موقف يتطلب ﺗلك المعلومة )يوس ف (110 :2007 ،م ن أه م أنواعه ا دوائ ر المع ارف ،و الق واميس و
المعاجم و ﻷدلة و اﻷطالس ،ﺗخصص لها قاعة أو مصلحة في المكتبات و ﺗتاح لﻼطﻼع الداخلي فقط.
الدوريات :الدورية هي مطبوع يصدر على فترات محددة أو غير مح ددة )منتظم ة أو غي ر منتظم ة( وله ا عن وان
واحد مميز ينظم جميع حلقاﺗها و أعدادها و يشترك في ﺗحريرها العديد من الكتاب ،و يقصد به التأن ﺗصدر إلى ما
ﻻ نهاية|) .يوسف.(102 :2007 ،
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تحليل النتائج
القياس الشهري لعدد الطلبة المترددين على قاعات المكتبة وقاعة اﻷنترنت
بعد القيام بإحصاء يومي لعدد الطلبة المترديين على الفضاءات التابعة للمكتبة وفضاء اﻷنترنت ولم دة ش هر كام ل
يتضح من الشكل رقم  1أن ع دد الطلب ة ال ذين زاروا ق اعتي المكتب ة )قاع ة الكت ب المرجعي ة و ال دوريات و قاع ة
اﻻطﻼع الحر( في هذا الشهر يفوق ع دد الطلب ة ال ذين زاروا قاع ة اﻷنترن ت ،مم ا يب ين أن الطلب ة م ازالوا يول ون
أهمية كبرى للمواد المكتبية الورقية.

200
100

اﻷن نت

11-Nov

18-Nov

25-Nov

المكتبة

4-Nov

0
28-Oct

اﻷنترنت

الشكل ) .(1مقارنة ﺗردد الطلبة على المكتبة و اﻷنترنت
المصدر :اعداد الباحثين
أما مقارنة قاعة اﻷنترنت بقاعتي المكتبة كل على حدى ،ف نﻼحظ م ن خ ﻼل الش كل رق م  ،2أن ﺗ ردد الطلب ة عل ى
قاع ة اﻷنترن ت يك اد يف وق ع دد الطلب ة المت رددين عل ى ك ل قاع ة  ،كم ا أن الت ردد عل ى قاع ة اﻷنترن ت يتمي ز
باﻻستقرار عموما ،أما هبوط منحنى قاعة اﻻطﻼع الحر على الكتب إلى الص فر م ن ح ين ﻵخ ر فيرج ع ﻹغ ﻼق
القاع ة ي وم اﻷح د م ن ك ل أس بوع و ه ذا م ا يفﺴ ر أيض ا اﻻرﺗف اع الهائ ل للمت رددين عل ى قاع ة الكت ب المرجعي ة
والدوريات في نفس اليوم.
150
100
50

اﻷن نت
25-Nov

18-Nov

طﻼع

11-Nov

الدوريات

4-Nov

0
28-Oct

اﻷنترنت

الشكل ) .(2مقارنة ﺗردد الطلبة على قاعات :اﻷنترنت ،الكتب المرجعية والدوريات ،اﻻطﻼع الحر
المصدر :اعداد الباحثين
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تردد طلبة ماستر علم المكتبات على قاعة اﻷنترنت والمكتبة
بع د ﺗفري غ اﻻس تبيان وﺗحوي ل النت ائج إل ى مخطط ات ،نﻼح ظ م ن خ ﻼل الش كل رق م  ،3أن ﺗ ردد الطلب ة عل ى
الفضاءين متشابه إلى حد كبير ،فأغلبية الطلبة يزورون المكتبة وقاعة اﻷنترنت من حين إلى أخر) ،بتفوق طفي ف
للمكتبة( ،ثم الطلب ة ال ذين ﻻ يت رددون عليهم ا إﻻ ن ادرا )النﺴ بة متﺴ اوية ﺗقريب ا( ،ث م الطلب ة ال ذين يت رددون عل ى
المكتبة وقاعة اﻷنترنت بصفة دائمة )مع ﺗفوق طفي ف لقاع ة اﻷنترن ت( ،م ع وج ود نﺴ بة ﻻ ﺗت ردد مطلق ا ﻻ عل ى
المكتبة وﻻ على قاعة اﻷنترنت.

100
80
60
40
20
0
ﻻ

من حين إلى آخر

نادرا

اﻷنترنت المكتنبة
دائما

الشكل ) .(3نﺴبة زيارة الطلبة لﻸنترنت و المكتبية
المصدر :اعداد الباحثين
دوافع تردد طلبة الماستر على فضاء اﻷنترنت
يشكل استخدام اﻷنترنت بطبيعة الحال  ،أهم سبب للتردد على قاعة اﻷنترنت) ،(℅ 41،42و لكنه ليس الﺴبب
الوحيد ،اذ صرح الطلبة أنهم يقصدون فضاء اﻷنترنت ﻻستعمال الحاسوب)(℅ 23،57ﻷن كثير من الطلبة ﻻ
يمتلكون حواسب شخصية لكتابة بحوثهم و مذكراﺗهم كما أن هناك بعض الطلبة الذين يقصدون قاعة اﻷنترنت
للحصول على مﺴاعدة ﺗقنية) بحث عن المعلومات،

ﺗقنية إعﻼم آلي...الخ( من الطاقم المشرف على

القاعة) (℅ 15،71و هناك نﺴبة أخرى من الطلبة ﺗقصد قاعة اﻷنترنت لﻸسباب الثﻼثة الﺴابقة الذكر مجتمعة
).(℅ 13،57
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الشكل ) .(4أسباب ﺗردد الطلبة على فضاء اﻷنترنت
المصدر :اعداد الباحثين
تشخيص الطلبة للنقائص بفضاء اﻷنترنت
يشخص الطلبة اﻻكتظاظ كأهم النقائص المميزة لفضاء اﻷنترنت ،بينما شكل نقص سرعة اﻷنترنت عائقا ثان
بالنﺴبة لهم  ،أما نقص الحواسيب في القاعة فأعتبر عائقا ثالثا  ،كما ذهب كثير من الطلبة إلى ربط اﻻكتظاظ
بنقص الحواسيب ،أو بنقص سرعة اﻷنترنت ﻷن اﻻكتظاظ هو في الحقيقة ﺗحصيل حاصل بالنﺴبة للﺴيبين
الﺴابقي الذكر.

الشكل ) .(5نقائص فضاء اﻷنترنت
المصدر :اعداد الباحثين
تشخيص الطلبة للنقائص في المكتبة
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شكل نقص الكتب و المراجع أهم النقائص التي أعابها الطلبة على المكتبة) ،(℅ 68،57كما أعابوا أيضا نقص
الدوريات المتخصصة) ، (℅ 6،42و هناك من جمع بين نقص الكتب و نقص الدوريات معا)، (℅ 13،57إﻻ أن
هناك بعض الطلبة من أشاروا إلى ضيق قاعة اﻻطﻼع كعائق كبير.

الشكل ) .(6نقائص قاعات المكتبة
المصدر :اعداد الباحثين
اﻷولوية في البحث الوثائقي للمكتبة أم اﻷنترنت
صرح معظم الطلبة بأنهم يبدأون بحوثهم الوثائقية و دراساﺗهم بالبحث عن طريق اﻷنترنت) ،( ℅ 62،85إﻻ أن
هناك نﺴبة معتبرة أيضا من الطلبة)(℅ 34،28ﺗبدأ البحث من خﻼل المكتبة.

الشكل ).(7أولوية استخدام المكتبة أو اﻻنترنت في البحث الوثائقي
المصدر :اعداد الباحثين
مقارنة محركاة البحث مع الفهارس اﻵلية بالمكتبة
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أما عن سؤال متعلق بمقارنة الفهارس اﻵلية للمكتبة مع محركات البحث على اﻷنترنت ،فأجابت اﻷغلبية الﺴ احقة
من الطلبة بأن محركات البحث أسهل) نﺴبة  ،(℅77،14إﻻ أن هناك نﺴبة أخ رى ق درت ب) (℅17،85ﺗج د أن
فهارس المكتبة أسهل.

الشكل ) .(8المقارنة بين فهارس المكتبة و محركات البحث من حيث الﺴهولة
امكانيةةتعويض اﻷنترنت للمكتبة كلية في بحوث الطلبة
سئل الطلبة أيضا عن إمكانية ﺗعويض اﻷنترنت للمكتبة كلية في بحوثهم مﺴتقيﻼ ،؟ فجاءت إجابة اﻷغلبية و هم
مكتبيوا المﺴتقبل إجابيه بنﺴبة ) ،(℅59،28بينما استبعد ذلك عدد آخر من الطلبة بنﺴية ). (℅37،85

الشكل ) .(9إمكانية ﺗعويض اﻷنترنت للمكتبة في البحث الوثائقي
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الخاتمة
يتضح بعد اﻻطﻼع على اﻻحصائيات و ﺗحليل اﻻستبيان ،أن الفرضية اﻷولى صحيحة نﺴبيا ﻷن الطلبة يتوافدون
على فضاءي المكتبة و اﻷنترنت بدون ﺗفضيل ﻷحدهما على اﻵخر ﻷنهم يحتاجون اﻻثنين  .لكن ﺗبقى المكتبة
المقصد اﻷول للطلبة حﺴب اﻻحصائيات رغم أن المكتبة ﺗغلق قاعة اﻻطﻼع الحر ،أحد أيام اﻷسبوع ،كما أن
دخول الطلبة يتم وفق جدول زمني محدد مﺴبقا إلى هذه القاعة  .أما بالنﺴبة للفرضية الثانية فهي صحيحة ﻷن
كل من قاعة اﻷنترنت و المكتبة يقدمان خدماﺗهما للطلبة دون ﺗوفير جهد في ذلك ،غير أن قاعة اﻷنترنت ﺗواجه
ﺗحد أكبر ﻷن استخدام اﻷنترنت ﻻ يرﺗبط مباشرة بها ،و لهذا نجدها ﺗنوع من خدماﺗها مما يجذب الطلبة
كالمﺴاعدة التقنية سواء ﺗعلق اﻷمر باﻹعﻼم اﻵلي أو البحث عن طريق اﻷنترنت  ،و إمكانية العمل بالحاسوب.
يمكن القول أن فضاءي المكتبة و اﻷنترنت بمبنى مكتبة كلية العلوم اﻹنﺴانية و العلوم اﻹسﻼمية يتنافﺴان لكن
بتكامل ،و ﻻ بد من اﻹبقاء على الفضائين مع التوصية بتوسعهما ،خاصة فضاء اﻷنترنت لما يشهده من
اكتضاض.
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اﻻنتقال من حضارة مبدأ الواقع إلى حضارة مبدأ اﻷداء ،ماركيوز و
الميتابسيكولوجية الفرويدية كخلفية فلسفية لنقد الحضارة الغربية – دراسة
تحليلية نقدية
رشيد قدور
جامعة الجزائر  ،2الجزائر
kadourrachid17@gmail.com

المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الخلفية الفلسفية لفلسفة "هربارت ماركيوز" المتمثلة في الميتابسيكولوجيا
الفرويدية ،حيث اعتمد على جملة من المفاهيم السيكولوجية التي استنتجها "فرويد" من جلساته السريرية في
العيادات النفسية ،والتي تمثل مفاهيم نظرية )تعرف بميتاسكولوجيا فرويد( كمبدأ اللذة ومبدأ الواقع ،هذه
المفاهيم اعتمد عليها "ماركيوز" في نقده للحضارة الغربية المعاصرة ،باﻹضافة إلى التعديل الذي أحدثه
"ماركيوز" في هذه المفاهيم ،و بالتالي في التحليل السيكولوجي الفر ويدي للحضارة ،و انتهت الدراسة
بتحليل نقدي لمشروع ماركيوز النقدي للحضارة الغربية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية :الحضارة و مبدأ الواقع ،الحضارة ومبدأ اﻷداء ،ماركيوز و الحضارة الغربية.
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Transitioning from the Reality Principle Civilization to the
Performance Principle Civilization, Marcuse and Freudian
Metapsychology as a Philosophical Background for the
Criticism of Western Civilization - An Analytical Critical
Study
Rachid Kaddour,
University of Algiers 2, Algiers
Email :kadourrachid17@gmail.com

ABSTRACT
This study aims to clarify the philosophical background of "Herbert Marcuse"
philosophy of Freudian metabsecology, as he relied on a set of psychological
concepts that Freud deduced from his clinical sessions in psychiatric clinics,
which represent theoretical concepts (known as Freudian metaphysics) such as
the principle of pleasure and the principle of reality, Marcuse relied on these
concepts in his critique of contemporary Western civilization, in addition to the
modification made by Marcuse in these concepts, and thus in the individual
psychological analysis of civilization. The study ended with a critical analysis of
Marcuse’s critical project of contemporary Western civilization.

Keywords: civilization and the principle of reality, civilization and performance
principle, marcuse and western civilization.
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المقدمة
إن الحديث عن مشروع "ماركيوز")فيلسوف ومفكر ألماني أمريكي معاصر ،يعد أحد منظري الجيل اﻷول
لمدرسة فرانكفورت) ((1979-1898النقدي للحضارة الغربية مرهون بإطﻼلة خفيفة على أحد عمالقة الفكر
البشري ،انه "سيغموند فرويد")عالم نفساني ومختص في علم اﻷعصاب نمساوي يعد مؤسس التحليل
النفسي) ((1939-1856الذي أحدث انقﻼبا فكريا في مركزية اﻹنسان في الكون ،بفضل التحليل النفسي ،على
أساس أن الذات الديكارتية التي كانت تحتل الصدارة و مركز العالم ،أصبحت ليست سيدة نفسها في بيتها ،ﻷن
هناك إمبراطور أخر داخل نفسية اﻹنسان هو الﻼشعور ،هو الذي يتحكم في سلوكات اﻹنسان وهو الذي يقول
الحقيقة ،و هو اﻹذﻻل الثالث الذي ألحقته نظرية التحليل النفسي بكبرياء البشرية ،وهو بذلك يشكل مع "كوبرنيك"
و"داروين" اﻻذﻻﻻت الكبرى الثﻼث التي تعرضت لها نرجسية اﻹنسان ،فاﻹنسان ليس سيد الكون ،وليس سيد
المخلوقات ،وليس سيد لنفسه ،وقد كانت ميتابسكولوجيا "فرويد " التي هي مفاهيم نظرية استنتجها من جلساته
السريرية في العيادات النفسية منطلقا لفلسفة"هربارت ماركيوز" ،وخاصة تطبيقاتها على الحضارة و تحليﻼته
السيكولوجية لها ،فالحضارة في نظره تقوم على مبدأ الواقع ،الذي يمثل جملة القوانين والقيم اﻷخﻼقية
واﻻجتماعية التي نفرضها الحياة اﻻجتماعية المشتركة على اﻷفراد ،بالتخلي عن دوافعهم الجنسية والعدوانية التي
تشكل في أساسها مستودعا لمبدأ اللذة ،و اﻹشكال الذي يطرح نفسه هو :كيف ينظر "ماركيوز" إلى التحليل
السيكولوجي الفرويدي للحضارة.؟ وهل الحضارة مجبرة على السير وفق مبدأ الواقع بالتضحية بمبدأ اللذة؟ وما
هي التعديﻼت التي أدخلها "ماركيوز" في فلسفة الحضارة على تحليل فرويد لها؟

قراءة ماركيوز للتحليل السيكولوجي الفرويدي للحضارة
في تحليله لبنية الحضارة الغربية المعاصرة ،ينطلق "ماركيوز" من "ميتابسيكولوجيا" فرويد  ،مع العلم أن
فرويد وضع هذا المصطلح للدﻻلة على علم النفس الذي أسسه مأخوذا في بعده اﻷكثر إمعانا في الطرح النظري،
فهو يشير إلى مجموعة من النماذج المفهومية المتفاوتة في بعدها عن التجربة ،من مثل تخيل الجهاز النفسي مقسم
إلى أركان ،ومن مثل نظرية النزوات ،و عملية الكبت،الخ ،و هذا المصطلح مماثل لمصطلح ماوراء الطبيعة،
وهذه المماثلة مقصودة من قبل فرويد نظرا لعلمنا بمدى قوة اهتماماته الفلسفية ،من خﻼل اﻻنتقال من الطب إلى
علم النفس ثم إلى تطبيق هذه المفاهيم النظرية المستنتجة على القضايا اﻻجتماعية واﻷخﻼقية و الحضارية
والدينية و الفنية(و تحليﻼته النقدية للحضارة ،ذلك أن الحضارة في نظره تتأسس على غريزة "اﻻيروس" أو ما
تسمى بغرائز الحياة ،إن قوة اﻻيروس تجمع بين كائنين لكي تستمر الحياة ،وهي تختزل في الحب سواء في
مفهومه الجنسي أو في مفهومه اﻻجتماعي ،عندما يتجرد من موضوعه الجنسي ،هذه القوة تجمع بين أفراد العائلة
والمجتمع على أهداف معينة بناءة نافعة ،بينما الغرائز المعاكسة لها هي غرائز الموت أو التدمير)الثناتوس(
 ، Thanatosوهي تمثل دخول الكائن الحي إلى الحالة الﻼعضوية ،حيث الموت هو نهاية كل حي أو هي كل ما
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يمتلكه اﻹنسان داخل نفسه من نزعة إلى الحقد و الكراهية و التدمير والقتل في أشكاله ،وﻻ سيما الحروب
المدمرة ،ويظهر هذا في اتجاه اﻹنسان إلى إيذاء نفسه أو توجيه هذا العداء إلى الغير ،إن غرائز اﻻيروس توصف
بأنها وقود الحضارة ،ﻷن نمو اﻹنسانية أو تأسيس الجماعات يفترض عامل الحب الذي يقوم بوظيفة الجمع بين
اﻷفراد و اﻷسر و الجماعات و اﻷمم اﻹنسانية قاطبة ،سواء في صورته الجنسية المباشرة أو في صورته
المتسامية ،فنمو الفرد يتحقق عندما يعمل الطفل حسابا للواقع وينظم سلوكه على أساسه ،بعدما يجد عوائق
تعترضه في سبيل تحقيق اشباعاته المباشرة ونمو المجتمع يتم بنفس الطريقة ،وذلك بتسامي مباشر للطاقة
الجنسية التي لم تستطع أن تعبر عن نفسها بكيفية مباشرة فتتخذ أشكاﻻ غير مباشرة ،على شكل عواطف ايجابية
بين اﻹخوة و اﻷخوات أو صداقات بين اﻷفراد أو في اﻹبداعات الفنية واﻷدبية ،و هذا يعني أن الحضارة تفرض
على اﻹنسان ألوانا من التحريمات و التحظيرات ،فهي تقوم على أساس القمع الضار للدوافع اﻻيروسية)ﻻبد من
اﻹشارة إلى أن هناك اختﻼف بين القمع  La Répressionوالكبت . Le Refoulementفالكبت عملية
ﻻشعورية غير مقصودة ،بينما القمع في أساسه كبت إرادي يراعي فيه الفرد القيود الخارجية ،(.فالتحضر في
جوهره تغيير لطبيعة اﻹنسان اﻷصلية الغريزية بالتخلي عن مبدأ اللذة لصالح مبدأ الواقع"و كلما ازدادت
الحضارة نموا،انتصر مبدأ الواقع على مبدأ اللذة و ازداد التحكم في الغرائز الطبيعية عن طريق النظم والقوانين".
)زكريا ،1978 ،ص (.69ذلك أن الجنس في نظر "فرويد" ينتج طاقة و دوافع هدامة للحضارة ،فهو يبحث دوما
عن اﻹشباع ،هذا ما لم توفره الحضارة ،فكان من الضروري أن تنحرف الغرائز عن أهدافها و ذلك تحت تأثير
مبدأ الواقع ،فالحضارة اضطرت في سبيل تأسيسها إلى قمع الدوافع الطبيعية الجنسية والعدوانية ،فكان من
الضروري أن تستخدم طاقتها لغايات إنتاجية في صراعها ضد الطبيعة فقلة اﻹنتاج أي الندرة تحتم تعبئة كل
الطاقات لتحقيق الوفرة ،فاﻻيروس إذا ترك وحده يمنع اﻹنسان من العمل ويحرم أفراد المجتمع من العيش ،فهو
عاجز عن تكوين حضارة،اﻷمر الذي يحتم على أفراد المجتمع كبت دوافعهم اﻻيروسية و خاصة الجنسية
وتحويلها إلى أغراض إنتاجية لبناء حضارة،فالحضارة تقوم وتستمر إما بقمع الدوافع الجنسية أو بتصعيدها )
زكريا ( 1978 ،حيث يقول"ماركيوز""إن اﻻيروس غير المسيطر عليه  Uncontrolledقاتل مثل نظيره
القاتل غريزة الموت  Death instinctتستمد قوتها المدمرة من حقيقة أنها تسعى للحصول على إرضاء الثقافة
التي ﻻ يمكن منحها اﻹشباع في حد ذاته ،و كغاية في ذاتها و في أي لحظة ،لذلك يجب أن تنحرف الغرائز عن
هدفها وتمنع أو تتعطل من تحقيق غايتها ،تبدأ الحضارة عندما يكون الهدف اﻷساسي المتمثل في اﻹشباع الكامل
لجميع اﻻحتياجات قد تم العزوف عنه فعليا (Marcuse , 1966,) ".فالندرة هي التي فرضت على اﻹنسان
العمل)مبدأ الواقع( مما أدى إلى سيادة اﻷلم  Painوتأجيل اللذة"فوراء مبدأ الواقع تكمن الحقيقة اﻷساسية ﻷنانكية
) Anankeأو الضرورة( أو الندرة ،Scracityالذي يعني أن النضال من الوجود يحدث في عالم فقير للغاية من
أجل تلبية احتياجات اﻹنسان ) (....تكون اللذة"معلقة" و اﻷلم سائدا ،وبما أن الغرائز اﻷساسية تسعى إلى انتشار
اللذة من أجل غياب اﻷلم ،مبدأ اللذة ﻻ يتوافق مع الواقع ،و يجب أن تخضع الغرائز لنظام قمعيMarcuse , )".
. (1966
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يرى"ماركيوز" أن كل مفاهيم التحليل النفسي الفرويدية كالتسامي Sublimationو التوحد Identification
واﻹسقاط ، Projectionهو حيلة ﻻشعورية يسقط فيها الفرد رغباته ودوافعه غير المقبولة على اﻵخرين،
فيتخلص من عيوبه عن طريق إسقاطها على اﻵخرين ورؤيتها فيهم ،دفاعا عن نفسه و حمايتها من القلق.كما
يمكن أن يسقط صورة أبيه على رئيسه،،كما أن ﻻفونتين على سبيل المثال أسقط على حيوانات قصصه الخرافية
مشاعر وتفكير مؤنسنين) ﻻبﻼنش ،وبونتاليس  (1987،و القمع  Repressionو اﻻستدماج  Introjectionو
يستخدم في التحليل النفسي بمعنى اﻻجتياف ،وهو على عكس اﻹسقاط فبدﻻ أن يسقط الفرد ما بداخله على من
حوله بالخارج)كما هو في عملية اﻹسقاط( فانه في اﻻستدماج يأخذ أفكارا أو موضوعات من العالم المحيط به و
يدمجها داخل ذاته بحيث تصبح جزءا من ذاته أو بمعنى أخر العبور الهوامي لموضوع"طيب"
أو"سيء""،كلي"أو "جزئي" إلى داخل الشخص،كما يقال على عﻼقة السلطة ما بين اﻷب و اﻻبن تستدخل في
عﻼقة اﻷنا اﻷعلى باﻷنا .النفسي) ﻻبﻼنش و بونتاليس (1987،فكل هذه المفاهيم في نظر "ماركيوز"تشير إلى
قابلية تحول الغرائز ،وتقلبات الغرائز هي تقلبات الجهاز العقلي  the mental apparatusللحضارة ،حيث
تتحول الدوافع الحيوانية إلى غرائز إنسانية و ذلك تحت تأثير مبدأ الواقع ،و تنحرف الغرائز عن أهدافها ،غير
أن الواقع الذي شكل الغرائز هو واقع اجتماعي تاريخي ،فيصير اﻹنسان الحيواني إنسانا فقط أو كائن بشري،
ذلك من خﻼل تحول جوهري في طبيعته ،و هذا التغير ﻻ يؤثر على أهداف الغرائز بل حتى على "القيم
الغريزية"  ،Instinctual valuesهذا التحول يتم على النحو التالي :من الرضا الفوري Immediate
 satisfactionإلى تأخير الرضا  Delayed satisfactionومن  Pleasureاللذة إلى تقييد اللذة restraint of
 pleasureومن ابتهاج )لعب) Joly(Playإلى كدح )عمل( ) Toil(Workومن التقبل  Receptivenessإلى
اﻹنتاجية  Productivenessومن غياب القمع  Absence of repressionإلى اﻷمن  Securityهذا
التغيير ،يصفه "فرويد" بأنه تحول لمبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع و هو أساس نظريته ) (Marcuse ,1966هذا
الرأي يوافق عليه"ماركيوز" ،إذ ﻻ أحد يجادل في الفكرة القائلة بأن تأسيس المجتمع يستدعي تنازل اﻷفراد عن
حاجاتهم و رغباتهم لصالح مبدأ أعم منهم ،لكن الذي يعترض عليه هو أن"فرويد" يؤمن بأن ﻻ حضارة بدون
كبت ومن المستحيل أن تقوم الحضارة بدون كبت ) .زكريا (1978 ،فهذه الفكرة الفرويدية تنطبق على
المجتمعات التي كانت تعاني من ندرة اﻹنتاج بحيث تضطر إلى تعبئة كل الطاقات من أجل العمل و تلبية
الحاجيات الضرورية ،وبالتالي تجاهل اﻻيروس ،بينما المجتمع التكنولوجي المعاصر أصبح قادرا على تحقيق
قدرا هائﻼ من الوفرة وذلك بفضل التطور اﻵلي ،فأصبح بإمكانه اﻻستغناء عن القمع ،وإقامة حضارة ﻻ ترتكز
على القمع ،فالمجتمع المعاصر يتوفر على اﻷساس المادي الذي يتيح اﻻنتقال إلى شكل جديد للحضارة ،لم يعد فيه
الجهد العضلي اﻹنساني ضروريا،فاﻵﻻت أصبحت قادرة لوحدها مع تدخل أدنى من الجهد اﻹنساني لتحقيق
الوفرة في اﻹنتاج ،وبالتالي يستطيع اﻹنسان أن يتحرر من اﻻغتراب الذي يعانيه من الجهد العضلي الشاق و أن
يتفرغ لتحقيق طبيعته الحيوية وأن يكرس إنتاجه لصالح قواه اﻹنسانية )زكريا ،(1978 ،لكن الذي حدث في
الواقع هو أن الوفرة اﻹنتاجية لم تستغل للقضاء على القمع بل وجهت لزيادته ،وﻻ ﻹشباع حاجات اﻹنسان
الحقيقية بل ﻹشباع نهم أرباب العمل و لتحقيق المزيد من اﻷرباح و يترتب عن هذا فائض من العمل المغترب
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غير الضروري ،كما يترتب عنه قمع فائض Surplus-repression.

هكذا ينحت"ماركيوز" مفهومين

أساسيين لتعديل فكر"فرويد" و هما :القمع اﻷساسي و القمع الفائض ،و هذا اﻷخير هو القمع السائد في
المجتمعات المعاصرة و هو ذات أصل إنساني بحت سببه عوامل اجتماعية و سياسية دفعت المجتمع إلى تطبيق
أساليب خاصة في توزيع الثروة جعلت البعض تحت سيطرة البعض اﻷخر،انه ناتج من السيطرة العقﻼنية التي
تمارسها فئة معينة من أجل الحفاظ و تعزيز نفسها في وضع معين ،و هو يختلف عن القمع اﻷساسي لﻼيروس
الذي فرضته الضرورة الطبيعية المتمثلة في ندرة اﻹنتاج و عدم كفايته لتلبية حاجيات اﻷفراد )زكرياء
(1978،حيث يقول " و كان الغزو التدريجي للندرة مرتبطا ارتباطا وثيقا بفكرة السيطرة ،السيطرة تختلف عن
الممارسة العقﻼنية للسلطة ،هذه اﻷخيرة متأصلة في أي تقسيم اجتماعي للعمل،مشتق من المعرفة و يقتصر على
إدارة الوظائف و الترتيبات الﻼزمة للنهوض بالكلية،في مقابل تمارس السيطرة من قبل مجموعة معينة أو فرد
من أجل الحفاظ و تعزيز نفسها في وضع متميز ( Marcuse ,1966 .)".و يرى أن التقدم التقني و المادي
والفكري الذي بلغته الحضارة الغربية لم يستعمل بشكل عقﻼني ،ﻷن السيطرة اﻻحتكارية من قبل القوى
المسيطرة تنظمه بشكل فائق ﻹنسانية اﻹنسان ،هذا ما يجعل هذه الحضارة ﻻعقﻼنية( Marcuse ,1966.).

القمع اﻷساسي و القمع الفائض المرتبط بمبدأ اﻷداءإن القمع اﻷساسي يمثل القيود الضرورية للغرائز اﻹنسانية ،فهو يطبع حياة الفرد بالتخلي عن إشباع النزوات في
ظل سيادة مبدأ الواقع على مبدأ اللذة ،وبذلك يحدث تغيير في حياة الفرد ،حيث يرغمه على التخلي عن اللذة
العارمة و الخضوع إلى مقتضيات الواقع و المجتمع اﻹنساني ،انه القاعدة التي ظهرت في ظلها الحضارة في
نظر "فرويد" )عباس ( 2004 ،ذلك ﻷن متطلبات الحياة اﻻجتماعية ﻻ تسمح بإشباع الغرائز اﻹنسانية إﻻ المقننة
منها و الموجهة إلى وظيفة التكاثر ،فهي تقتضي أن يتقيد الفرد بجملة من و المعايير التي تحكم النظام
اﻻجتماعي ،حتى تستمر حياة البشر و تنتظم العﻼقات فيما بينهم و يتمكنوا من تأسيس حضارة ،لذلك يكون هذا
القمع ضروريا و ايجابيا )بومنير (2010 ،على خﻼف القمع الناتج من مؤسسات سياسية و اقتصادية تديرها قوى
مستندة على التطور التكنولوجي في توزيع اﻹنتاج واﻻستهﻼك ،و على سياسات داخلية وخارجية ،تخلق
احتياجات و أهداف عامة تسيطر من خﻼلها على أفراد المجتمع خدمة لمصالحها و في إطار تاريخي معين،حيث
يقول" ونطاق السيطرة القمعية على الغرائز و المؤسسات التاريخية المحددة لمبدأ الواقع ،والمصالح المحددة من
السيطرة ،تدخل ضوابط إضافية ،فوق ذلك هي ضرورية للرابطة ،هذه الضوابط اﻹضافية التي تنشأ عن
مؤسسات محددة للسيطرة هي الذي نقصد به القمع الفائض (Marcuse , 1966.) ".و ﻻبد من اﻹشارة إلى أن
"فرويد "يرى بأن مستوى الكبت ثابت في كل المجتمعات،بينما ماركيوز يرى بأن الكبت يمكن أن يتغير من
مجتمع إلى أخر،المراحل اﻷولى لتطور النظام الرأسمالي يقتضي درجة عالية من الكبت،على خﻼف الرأسمالية
المتقدمة التي لم يعد فيها مثل هذه الدرجة العالية من الكبت ضرورية،فهو يفوق الحد الضروري للحفاظ على
المجتمع .ويقول"هو القيود التي تفرضها السيطرة اﻻجتماعية ،وهذا التمييز عن القمع )اﻷساسي( :تعديﻼت
الغرائز الﻼزمة ﻹدامة الجنس البشري للحضارة(Marcuse , 1966) ".
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يرى "ماركيوز" أن "فرويد" كان مصيبا عندما سلم بأن قيام الحضارة يقتضي القمع ،لكن ما يعرفه المجتمع
الصناعي المتقدم ليس قمعا بالمعنى الفرويدي بل قمع إضافي ،وهو هو شكل من أشكال السيطرة تميزت به
المجتمعات المعاصرة نتج عن وضع تاريخي أصبحت فيه العقﻼنية التكنولوجية تتحكم في المجتمعات المتطورة
صناعيا أداة سيطرة على اﻹنسان شملت كل غرائزه و عواطفه و عقله ومظاهر حياته الخارجية ،بل وظروف
عمله و عﻼقاته اﻻجتماعية ،و هذا يعني أن القمع الذي يعاني منه اﻹنسان المعاصر ،ليس طبيعيا وإنما قمع
إنساني ينتجونه البشر في سياق تاريخي معين) .بومنير (1966 ،فالقمع اﻷساسي يجد أصله في المستوى
البيولوجي بينما القمع الفائض يجد أصله في المستوى اﻻجتماعي ،بمعنى أن "فرويد" وقع في خطأ تعميم حقيقة
تاريخية محددة على كل اﻷشكال التاريخية للحضارات ،فهو يرى أن الحضارة تقوم على القمع وأن التنظيم
القمعي للغرائز أساس كل الحضارات و ذلك ﻷن هناك تضارب بيولوجي حتمي بين اﻻيروس والحضارة أو بين
مبدأ اللذة و مبدأ الواقع ومن المستحيل التوفيق بينهما ،لكنه أهمل اﻷشكال التاريخية لمبدأ الواقع في الحضارة).
(Marcuse , 1966
وهذا يعني أن اﻻنتقال من القمع الضروري ،قاعدة الحضارة عند "فرويد" إلى القمع الفائض يقودنا بالضرورة
إلى اﻻنتقال إلى مبدأ اﻷداء Performance principleو هو المبدأ الذي استند عيله"ماركيوز" ليعارض
حضارة قمع اﻻيروس الفرويدية ،فإذا كان مبدأ الواقع في الميتاسيكولوجيا الفرويدية يشير إلى متطلبات الحياة
اﻻجتماعية و الحضارية بصفة عامة ،فهو يمثل جملة القيم اﻷخﻼقية والقوانين اﻻجتماعية التي يفرضها المجتمع
على الفرد و التي تمكنه من اﻻنتقال من الحظيرة الحيوانية إلى الحظيرة اﻹنسانية)مبدأ ﻻ تاريخي  ،ثابت( فان
مبدأ اﻷداء يمثل الشكل التاريخي السائد من مبدأ الواقع،أو هو الشكل الخاص من مبدأ الواقع المميز للحضارة
الغربية المعاصرة،إن تباين أساليب أو أنماط مختلفة من السيطرة ينتج عنه تباين مبدأ الواقع من إنتاج جماعي
موجه لﻼستهﻼك مثلما هو في اﻻقتصاد المخطط إلى اﻹنتاج موجه للربح مثلما هو في النظام الرأسمالي ،حيث
يقول"أساليب مختلفة من السيطرة)على اﻹنسان و الطبيعة( يؤدي إلى أشكال مختلفة من مبدأ الواقع ،فعلى سبيل
المثال يتطلب المجتمع الذي يعمل فيه جميع أعضاؤه عادة من أجل العيش أنماطا أخرى من القمع أكثر من مجتمع
يكون فيه العمل هو المقاطعة الحصرية لمجموعة واحدة خاصة ،وبالمثل فان القمع سيكون مختلفا في النطاق
والدرجة وفقا لما إذا كان اﻹنتاج اﻻجتماعي موجها نحو اﻻستهﻼك الفردي أو الربح ،ما إذا كان اقتصاد السوق
السائد أو اﻻقتصاد المخطط له ،سواء الملكية الخاصة أو الجماعية ،هذه اﻻختﻼفات تؤثر على مضمون مبدأ
الواقع ذاته ،ﻷن كل شكل من أشكال مبدأ الواقع يجب أن يتجسد في نظام من المؤسسات والعﻼقات اﻻجتماعية و
القوانين والقيم التي تنقل وتنفذ"التعديل" المطلوب في الغرائز (Marcuse , 1966.) ".هذا الشكل المحدد لمبدأ
الواقع هو الذي يمثل مبدأ اﻷداء ،مهمته بلورة مصالح قوى السيطرة ونتيجته قمعا إضافيا يفرض على رغبات
اﻹنسان ،وهذا يعني أن مهمة هذا المبدأ في المجتمع الصناعي المتقدم هي تعبئة اﻷفراد و توجيه طاقاتهم و
قدراتهم في العمل اﻻستيﻼبي ،وجهاز مبدأ الواقع يختلف باختﻼف مراحل الحضارة ) .عباس  (2004،حيث
يقول "ماركيوز" " في محاولتنا لتوضيح نطاق و حدود القمع السائد في الحضارة المعاصرة ،يجب علينا وصفها
من حيث مبدأ الواقع المحدد الذي يحكم أصول هذه الحضارة نموها ونحن نعتبره مبدأ اﻷداء من أجل التأكيد على
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أنه في ظل حكمه يتم تقسيم المجتمع ،وفقا لﻸداء اﻻقتصادي التنافسي ﻷعضائه ،من الواضح انه ليس مبدأ الواقع
التاريخي الوحيد،فاﻷنماط اﻷخرى للتنظيم اﻻجتماعي لم تكن سائدة في الثقافة البدائية فحسب بل ﻷنها نجحت
أيضا في العصر الحديث(Marcuse , 1966 ) .
ما يصل إليه "ماركيوز" هو أن الصراع الذي ﻻ يقبل المصالحة ،ليس هو الصراع بين اﻻيروس)مبدأ اللذة(
ومبدأ الواقع و إنما بين العمل المغترب)مبدأ اﻷداء( و اﻻيروس ،وهو بهذا يقترح مصطلحين أساسيين أمﻼ في
تعديل فلسفة التحليل الفرويدية و معارضة حضارة القمع ،وهما مبدأ القمع اﻹضافي في مقابل القمع اﻷساسي،
ومبدأ اﻷداء في مقابل مبدأ اللذة)اﻻيروس( .مع العلم أن"ماركيوز" يشير إلى أن طوال تاريخ الحضارة يعرف
تشابك بين القمع اﻷساسي والقمع اﻹضافي" في تاريخ الحضارة كان القمع اﻷساسي و القمع الفائض متشابكين
بشكل كبير ) ".زكريا ، 1978،ص( Marcuse , 1966 .43ويمكن القول أن ما بدأه القمع اﻷساسي يواصله
القمع الفائض ،اﻷمر الذي يجعل اﻹشباع الحر للدوافع اﻻيروسية أمرا مستحيﻼ) ،عباس (2004 ،وخاصة إذا
علمنا أن هذا المجتمع يختزل اﻹنسان في بعد واحد . One dimension
مجتمع البعد الواحد و الطابع العقﻼني للسيطرة الذي يجرد كل محاولة للتمرد على النظام القائم
ينطلق "ماركيوز" من كشف الطابع العقﻼني للسيطرة اﻻجتماعية في عصر التقدم التكنولوجي ،وما يحققه من
هيمنة على الفرد ،وهي هيمنة تختلف عن أشكال السيطرة في العصور القديمة التي اتخذت طابعا ﻻعقﻼنيا،
وبسبب طابعها الﻼعقﻼني كان في وسع اﻹنسان أن يفضحها ويطالب بوضع حد لها) .ماركيوز (1988حيث كان
يمارس السلطة حاكم أو طاغية مستبد يتصرف بانفعاﻻته ورغباته المتغيرة،ﻻ بالعقل والمنطق،أما السيطرة
اﻻجتماعية في المجتمع الصناعي المتقدم فهي تمارس بمعقولية تامة،بحساب دقيق لكل اﻻحتماﻻت والظروف،
دون أن تتدخل نزوات الحاكم المستبد ) زكريا (1978 ،أي هذه السيطرة تتلبس أوﻻ :طابعا عقﻼنيا يجرد كل
محاولة لﻼحتجاج و كل معارضة للنظام ،من خﻼل استيعاب القوى المعارضة و السيطرة على احتياجات
اﻷفراد ،ذلك أنه بفضل التطور التكنولوجي يكون النظام قادرا على استباق كل محاولة للمطالبة بتغيير النظام
القائم ،و معقولية السيطرة تبرر في كون أنه ليس من المعقول أن نطالب بتغيير مجتمع استطاع بقدراته اﻹنتاجية
توفير حياة الرغد و الرفاهية ﻷفراده )ماركوز( 1988ويرى "ماركيوز" أن الطابع العقﻼني للسيطرة تتجلى في
الظاهر،ﻷن المجتمع الصناعي المتقدم هو في حقيقته مجتمع ﻻعقﻼني ،مادامت إنتاجيته ﻻ تؤدي إلى تطور
الحاجات و المواهب اﻹنسانية تطورا حرا ،بل على النقيض من ذلك ،إنتاجيته ﻻ تستمر في التطور على الوتيرة
الراهنة إﻻ إذا قمعت تطور الحاجات والمواهب اﻹنسانية و أعاقت تفتحها ) ( Marcuse , 2002ثانيا:هي
سيطرة تمارس على اﻹنسان كله،حياته الباطنية و غرائزه وتفكيره وعواطفه،وحياته الخارجية و ظروف إنتاجه
و عﻼقاته اﻻجتماعية ،وهذا يعني القضاء على إنسانية اﻹنسان في المجتمع الصناعي المتطور ،وذلك ﻷن اليوم
أصبح التحكم في اﻹنسان ضروريا لتوفر وسائله ،عن طريق أبحاث علم النفس الصناعي و علم العﻼقات
اﻹنسانية،و التسويق و اﻹرضاء الشامل للجماهير و رياضيات العقول اﻻلكترونية ،و بفضل هذه الوسائل كلها يتم
تحقيق اﻻنسجام والتكامل بين رغبات الفرد و متطلبات المجتمع أو بين اﻻستقﻼل والخضوع ،بطريقة ديمقراطية
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ﻻ تقوم على التخويف أو اﻹرهاب ،فاﻹنسان المعاصر يستعبد باسم العقل ،نفس العقل الذي أشرف على عملية
اﻹنتاج و توزيعها في المجتمعات الرأسمالية ،لكنه استعباد مقبول ﻷنه قائم على العقل و مرتبط باﻻزدهار
اﻻقتصادي ،الذي تتمتع به المجتمعات التكنولوجية المتطورة،انه استعباد يحرص عليه ويدافع عنه ضحاياه
أنفسهم،ﻷنهم ،هم الذين يستهلكون منتجات هذه المجتمعات ،ومن ثمة يعملون على بقائها واستمرارها ،إنها
سيطرة ترتبط باﻻرتفاع الكبير في مستوى المعيشة بعدما كانت ترتبط بالفقر والعجز عن تلبية الحاجات
الضرورية) .زكريا (1978 ،هذا ما يجعل المجتمع الصناعي المتقدم يتميز بقدرته الفائقة على امتصاص قوى
التمرد في داخله وتحويلها إلى قوى تعمل على بقاء الوضع القائم،فلم تعد الطبقة العاملة في النظام الرأسمالي أداة
للتغيير اﻻجتماعي حيث تم إدماجها في النظام و استيعاب المجتمع لكل محاولة تريد أن تشكك في النظام،بحيث
تتحول القوى المعارضة إلى مستهلكة لمنتوج المجتمع،تعمل على المحافظة على استمراره مادام يلبي جميع
الحاجيات اﻷساسية ﻷفرادها )زكريا(1978،حيث يقول"ماركوز""إننا لنواجه ،من ناحية أخرى واحدا من أكثر
مظاهر اﻹزعاج للمجتمع الصناعي المتقدم:الطابع العقﻼني لﻼعقﻼنية)(...بحيث أن كل تناقض يبدو ﻻعقﻼنيا
وكل معارضة مستحيلة ( Marcuse ,2002 )".و بفضل الوفرة التي تحققها التكنولوجيا الحديثة يصبح التشكيك
في النظام القائم أو التمرد عليه أم ﻻ معنى له ،و بفضل هذه التكنولوجيا المتقدمة يصبح النظام الرأسمالي
شموليا،و هذه الشمولية تتمثل في صناعة ثقافة الحاجات،أي التحكم في حاجات البشر و صنعها بصيغة نمطية
بهدف خدمة المصالح القائمة واستمرار السيطرة،وهي حاجات مصطنعة زائفة ،وليست حاجات حقيقية ،تحقق
شعورا بالسعادة لكنه شعور زائف ،كونه يمنع الفرد من إدراك الشقاء العام ،انه يرى الشقاء في الرفاه ،دون أن
ننسى أن هذه الحاجات تحولت من حاجات خارجية مفروضة على الفرد إلى حاجات داخلية يبحث عنها الفرد
ومثل هذه الحاجات الزائفة نجدها في اللهاث نحو اﻻستهﻼك وفق مخطط ترسمه مصالح الدعاية ،والحاجات
الجنسية التي تتفنن هذه العقﻼنية في ابتداع أساليب جديدة لها ،و ﻻ ننسى أن "ماركيوز" يوضح الحاجات
اﻷساسية والتي ﻻ تقبل النقاش وهي الحاجات الحيوية )الطعام،اللباس،الشراب ،المسكن( وهي الشرط اﻷول
الذي ﻻ يمكن بدونه تلبية باقي الحاجات ،وهو يشير إلى حاجات تاريخية تتطور بتطور المجتمعات*،إن حضارة
الوفرة تضفي صفة الحاجة على ما هو زائد عن الحاجة ،والهدف هو استبدال الحاجات الكاذبة بأخرى حقيقية
فهي إفساد وتشويه لها )  -ماركيوز،( Marcuse ,2002 .1978 ،وهذا كله في ظل أسلوب "التنميط")
ترجمة

للكلمة

اﻻنجليزية

Standardization

ومعناها

معيار

أو

مقياس،وفعل

Standardize

ومعناها"يوحد")المناهج والمقاييس( والمصطلح يدل على ظاهرة في الحضارة الغربية،وهي أن كثيرا من
منتجات تصبح متشابهة و نمطية بسبب اﻹنتاج الصناعي اﻵلي الضخم،والتنميط في المنتجات يؤدي إلى التنميط
في أسلوب الحياة العامة والخاصة،فيقضي اﻹنسان حياته في سلسلة محكومة من روتين يومي منظم بمواعيد
دقيقة ومتتالية معروفة مسبقا)نوم،انتقال،عمل ألي،وقت فراغ(ثم يتم تنميط حياة الناس نفسها ،فتقاليد اﻷزياء على
سبيل المثال تجعل الناس كافة يغيرون طراز مﻼبسهم من عام إلى عام،بحسب ما يصدر لهم من أوامر من
باريس)أو غيرها من عواصم تصميم اﻷزياء(،ويرى علماء اﻻجتماع أن عملية التنميط ليست على عالم اﻷشياء
الخارجية بل امتدت لتشمل عالم اﻷشياء الداخلية،حيث تم تنميط أحﻼم اﻹنسان ورغباته وتطلعاته رؤيته لنفسه و
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أنماط سلوكه.وترتبط بالتنميط مصطلحات أخرى مثل "الكوكلة"و "اﻷمركة")أن يكون النمط أمريكيا(و
التسلع)Commodificationأن يكون النمط هو السلعة(و التشيؤ )Reificationأن يكون النمط هو الشيء( و
إذا كانت السلعة شيء فان التسلع يعني أيضا التشيؤ ()المسيري (. 1999 ،المنتهج من قبل هذه العقﻼنية ،أي
جعل أشكال التفكير والسلوك وفق نمط واحد ،و هو النمط الذي يريده النظام ،و بالتالي حمل الناس على التكيف
مع ظروف القهر والقمع ) .مكاوي  (.1993 ،وكما أن هذه الكليانية ﻻ تتحقق على يد حزب سياسي بل تحققها
طريقة معينة في اﻹنتاج والتوزيع ،يمكن أن تكون في ظل تعددية كالنظام الرأسمالي الذي يسمح نظريا بالتعددية
الحزبية وبحرية الصحافة ،و بذلك يندمج الفرد مع المجتمع كليا ،و ﻻ يسمح له بأن يحتفظ لنفسه ببعد داخلي
خاص به ،ويصبح "ذا بعد واحد" هو البعد الذي يريده النظام اﻻجتماعي القائم ،حيث يتوحد الفرد مع المجتمع
توحدا تاما،يفقد الفرد البعد الذهني الباطني ،فيشل تفكيره ،ولن تعد له القدرة على معارضة القائم،و على استخدام
الرفض و النفي التي تعتمد على ملكة العقل البشري اﻷصيلة .إن التوحد التام مع المجتمع هو سمة وجدت في
المجتمعات البدائية،حيث ﻻ يكون للفرد سوى بعدا اجتماعيا،و بذلك تكون السيرورة التاريخية من التوحد إلى
اﻻختﻼف والتمايز ثم التوحد مرة أخرى"،هذا التوحد اﻵلي المباشر) الذي ربما كان مميزا لﻸشكال البدائية
للجماعات()الخضوع الفرد للمجتمع بكل أبعاده( بعاد الظهور في الحضارة الصناعية المتقدمة ،ومع ذلك ،فان
هذه الصفة الجديدة "المباشرة" هي نتاج تسيير و تنظيم علميان متطوران ،وفي هذا التطور يتم تقليص البعد
"الداخلي" للفكر ،ذلك البعد القادر على معارضة الوضع القائم ،وفقدان هذا البعد الذي كان الفكر السالب يستمد
قوته منه-قوة العقل النقدية-يمثل المقابل اﻹيديولوجي للتطور المادي ،الذي يسكت المجتمع الصناعي المتقدم
المعارضة ويبتلعها" ) هربارت ماركوز( Marcuse ,2002. 1988،
هكذا يبتلع اﻹنسان بأكمله في عملية اﻹنتاج التي تستهدف دعم النظام القائم ،فالسلع المخصصة للمﻼبس و
المساكن و المأكوﻻت و أدوات الترفيه في نظر"ماركوز" تحمل معها اتجاهات و عادات مفروضة سلفا تؤدي
إلى استجابات ذهنية وانفعالية تربط المستهلك بالمنتج وبالمجتمع ككل ،فهي تلعب وعيا زائفا* ﻻ يعي
المستهلكين زيفه ،وبانتشار هذه المنتجات بشكل أوسع تصبح عقيدة و أسلوب في الحياة ﻻ مجرد دعاية ،تحارب
كل محاولة للتغيير اﻻجتماعي ،ومادامت ﻻ توجد أفكار تدعو إلى التغيير يصبح الفكر والسلوك ذا بعد
واحد،ترفض كل اﻷفكار و اﻷمنيات التي تتجاوز نطاق ما هو موجود ،ذلك هو إنسان البعد الواحد الذي يرتبط
وجوده بالسلع و اﻻستهﻼك ،وهذا التوحد التام ما هو إﻻ شكل متطور من أشكال اﻻغتراب ) و يشار إليه أيضا
باﻻستﻼب،ترجمة للكلمة اﻻنجليزية  Alienationوتعني ببساطة حالة انفصال أو غربة أو استﻼب و اﻹحساس
بان اﻹنسان ليس في بيته و موطنه أو مكانه)ومن هنا نقول الغريب أو المسافر يشعر بالغربة(،و هي من الفعل
الﻼتيني  Alienareبمعنى"ينزع" و يأخذ عنوة،أما في الفلسفة فان الكلمة تشير إلى "غربة اﻹنسان" عن جوهره
و تنزله عن المقام الذي ينبغي أن يكون فيه"فاﻻغتراب نقص وتشويه عن الوضع الصحيح" ) المسيري،1999 ،
ص.(265فاﻹنسان المستلب " Aliénéهو الذي ﻻ يمتلك ذاته" )ﻻﻻند  ،1987 ،ص (43أو اﻻستﻼب
والتشيؤ)ترجمة للكلمة اﻻنجليزية  Reificationوتعني تحول العﻼقات بين البشر إلى عﻼقات بين اﻷشياء
)عﻼقات آلية غير شخصية(أي التعامل مع الناس باعتبارهم أشياء،و عندما يتشيأ اﻹنسان فانه سينظر إلى مجتمعه
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و تاريخه ونتاج جهده وعمله و إبداعه باعتبارهما قوى غريبة عنه تشبه قوى الطبيعة المادية تفرض عليه من
الخارج وتصبح العﻼقات اﻹنسانية أشياء تتجاوز التحكم اﻹنساني فيصبح اﻹنسان مفعوﻻ به ﻻ فاعﻼ،يحدث ما
يحدث له دون أي فاعلية من جانبه،و من هنا تتجلى العﻼقة بين اﻻغتراب و التشيؤ ،وقمة التشيؤ تكون بتطبيق
مبادئ الترشيد أﻷداتي و الحسابات الدقيقة على جميع مجاﻻت الحياة )المسيري  ،ص ( .256والتسلع)ترجمة
للكلمة اﻻنجليزية  Commodificationوتشير إلى أن السلعة و تبادل السلع هي النموذج الكامن في رؤية
اﻹنسان للكون ولذاته و لعﻼقاته مع اﻵخرين( في المجتمعات التكنولوجية المتطورة" وهذا التوحد ليس وهما،
لكنه واقع ،حيث تتشكل مرحلة أكثر تقدما من اﻻغتراب ،فهو قد أصبح موضوعيا بالكامل ،و باتت الذات
المغتربة مبتلعة من قبل وجودها المغترب ،ولم يعد هناك غير بعد واحد ماثل في كل مكان و في جميع
اﻷشكال )".ماركوز( Marcuse ,2002 ، 1988،هذا اﻻغتراب أو التشيؤ ما هو إﻻ نتيجة ﻷسلوب أو نمط
معين من التفكير يسميه أصحاب النظرية النقدية باسم "العقل اﻷداتي" حينا و"العقﻼنية التقنية" حينا أخر وهو
أسلوب التفكير العلمي و التقني كما تعبر عنه الفلسفة الوضعية بأشكالها المعاصرة و الفلسفة البراغماتية) .
مكاوي (.1993 ،فاﻹنسان أصبح في ظل اﻻغتراب الذي يمارسه منطق "العقل اﻷداتي"غريب عن إمكاناته
وماهيته وما يمكنه أن يكون ،حيث تحول في إطار عﻼقات العمل الصناعية إلى مجرد عنصر وجزء ضئيل من
جهاز اﻹنتاج الذي تحدده الميكنة ،وصار عجلة صغيرة مجهولة قابلة بأن تستبدل بغيرها داخل العالم التقني
الضخم ،الذي يصعب اﻹحاطة بشبكته المعقدة أو بالقوى التي تحرك خيوطه ،انه واقع تحت ضغط اﻵﻻت التي
تفرض عليه أشكاﻻ من السلوك النمطي الرتيب ،يخنق فيه روح المبادرة الحرة و اﻹبداع الخﻼق ).مكاوي،
ص(25
هكذا فان منطق "العقل اﻷداتي" الذي اختزل اﻹنسان في "بعد واحد" وهو الكائن المتشيء المغترب المتسلع ،قد
شيء البعد الداخلي لﻺنسان المتمثل في غرائز الحياة )اﻻيروس( فامتدت السيطرة إلى المناطق الداخلية لﻺنسان
واستحوذت عليها ،و ﻻبد من اﻹشارة إلى أن "ماركوز" يستخدم مصطلح اﻻيروس بنفس المفهوم الفرويدي ،فهو
طاقة عامة تمثل غرائز الحياة ،يتضمن كل ما تعنيه كلمة حب،الحب الجنسي،حب الذات ،حب الوالدين ،الصداقة.
..الخ في مقابل الثناتوس غرائز الموت أو التدمير هذه اﻷخيرة تمثل مركب أساسي من مركبات الطاقة الحيوية
في اﻹنسان ،هي التي فسحت المجال أمام السيطرة التي تمارسها العقﻼنية التكنولوجية على الطبيعة واﻹنسان
وعلى مراقبة غرائزه و التحكم فيها وإكسابها طابعا إنتاجيا "بافتراض أن غريزة التدمير)و في التحليل اﻷخير
غريزة الموت( هي جزء كبير من الطاقة التي تغذي السيطرة التقنية على اﻹنسان والطبيعة  ،يبدو أن قدرة
المجتمع المتنامية على التﻼعب بالتقدم التقني تتعاظم أيضا من قدرتها على التﻼعب و السيطرة بهذه الغريزة و
على مراقبتها و اعطائها شكﻼ "إنتاجيا"" )ماركوز( Marcuse, 2002 , 1988،
اﻻتضاع المؤسس وسيلة للحد من تسامي الغرائز
إن اﻷسلوب الذي يتبعه المجتمع الصناعي المتقدم يتمثل في اﻻتضاع  Desublimation,المؤسس ،حيث تم
دمج التسامي مع مبدأ الواقع و اﻻيروسية مع مبدأ الجنسانية ،وقد عمد"ماركوز" إلى استخدام مصطلحات التحليل
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النفسي الفرويدية ورأى بأن لهذه المصطلحات النفسية بعدا اجتماعيا ،حيث يستخدم مصطلح اﻻتضاع كنقيض
للتسامي المفقود والضائع ،ليوضح طابع الحياة الجنسية في هذا المجتمع باعتبارها أختزلت في اﻹشباع المادي
اﻵني ،المفرغ من المحتوى اﻻيروسي  ،فتكون الممارسة الجنسية المباحة ذات طابع جنسي ﻻ ايروسي ،فالحياة
الجنسية تم تطويعها و اﻻنتقال بها من البعد اﻻيروسي إلى البعد الجنساني الموضعي ،فتحولت اللذة اﻻيروسية إلى
لذة أنية عاجزة عن تحقيق اﻹشباع الجنسي و اللذة الروحية الحقيقية ،ذلك ﻷن حضارة المردود التي تقوم على
مبدأ اﻹنتاج تستهدف الربح من كل شيء لذلك يبتذل كل شيء،حتى عواطف اﻹنسان و ألصقها به،ويعرف
اﻻتضاع بقوله"من الممكن تعريف اﻻتضاع المراقب بأنه تحرير متواقت زمنا للجنسية و للعدوانية ،ومثل هذا
التعريف مناقض للفكرة الفرويدية عن كمية محددة من الطاقة الغريزية موزعة بين الغريزتين اﻻبتدائيتين".
)ماركوز (1988،حيث يتخذ الجنس صبغة سلعة تباع و تشترى بالجملة في السوق مثل البضائع و السلع
الموجهة لﻼستهﻼك ،وكل ذلك باسم الحرية الجنسية ،وهي حرية جنسية مزيفة ،ظاهرها حرية وباطنها قمع
موجه و مخطط و مدروس مسبقا ،هذا التحرر الجنسي ﻻ يعبر إﻻ عن تحويل العﻼقات ذات الطابع اﻻجتماعي
إلى عﻼقات سلعية حيث يقول"لقد قيل كﻼم كثير عما يحققه المجتمع الصناعي المتقدم من درجة أكبر في الحرية
الجنسية ،لكنه ﻻ يحق ذلك إﻻ بقدر ما تصبح هذه الحرية قيمة بضاعية وعنصرا من عناصر اﻷعراف
اﻻجتماعية )".ماركوز (1988،وبأسلوب أخر المجتمع الصناعي المتقدم في نظر"ماركوز" قادر على الحفاظ
على نفسه عن طريق ما يسميه ب"الترغيب القمعي")Répressive de-sublimationالﻼ تصعيد القمعي( وهو
حالة يقتنع فيها الفرد بإشباع رغباته ودوافعه الجنسية بطريقة تفيد النظام القائم ،على النقيض من ذلك يكون
التهذيب أو التسامي  Sublimationالفرويدي الذي يعني كبت الرغبات وتوجيه طاقتها وجهة أخرى،كأن
أوجه تلك الطاقة إلى تأليف كتاب ،و في هذه الحالة الرغبات المكبوتة تصل إلى مستوى الوعي ،فيكون اﻹنسان
مدركا وواعيا لرغباته فيوجهها في مجاﻻت اجتماعية ثقافية متعددة دينية وعلمية وفنية )كرين (1999 ،بينما في
حالة الترغيب القمعي الذي يمارسه النظام القائم تتضع الدوافع اﻻيروسية باسم الحرية الجنسية ،فتندثر اللذة
الفعلية وتحل محلها لذة أنية زائفة بديلة عن اللذة الحقيقية ،و ﻻ تتعالى في ميادين ثقافية ،وفي هذا يقول
"ماركوز""والجنس قد حرر و أطلق له العنان باﻷحرى من خﻼل أشكال بناءة اجتماعيا ،وهذه الفكرة تعني أن
هناك أشكاﻻ قمعية لﻼتضاع تدلل الغرائز و اﻷهداف المصعدة بالمقارنة معها على ابتعاد أكبر و حرية أكبر
ورفض أكبر تجاه الطابوات اﻻجتماعية ،ومثل هذا اﻻتضاع شديد الفاعلية في ميدان الجنس) ".ماركوز(1988،
لقد أصبح الجنس يتدخل في كل جوانب الحياة ،ففي عﻼقات العمل،أي في المؤسسات و الشركات الصناعية و
التجارية ،يعرض الجسم صفاته الجنسية مثله مثل البضائع المعروضة في السوق و الخاضعة لمبدأ المنافسة
الحرة ،فالعامﻼت في المكاتب و الفاتنات و البائعات الفاتنات في المحﻼت التجارية ،و المدراء و الشبان في
المؤسسات كلهم بضائع معروضة،لها قيمة تجارية مثل البضائع اﻻستهﻼكية ،فأضحى هدف المستهلك الحصول
على عشيقة أو صديقة محببة ،بينما كان هذا حكرا على اﻷمراء في المجتمعات ما قبل التكنولوجية"إن مستخدمات
المكاتب"الفاتنات" و البائعات "الفاتنات" و المدراء الشبان والرجوليين هم بضائع لها قيمة تجارية كبيرة،إما
صحبة عشيقة ظريفة محببة و هي الصحبة التي كانت وقفا على الملوك و اﻷمراء و اللوردات ،فإنها تسهل التقدم
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في عالم اﻷعمال وان بالنسبة إلى أشخاص ﻻ يشغلون غير منصب متواضع للغاية) ".ماركوز(1988،ويقول
"أيان كرين" "البضائع ترتبط بالجنس و النساء العاريات يستخدمن كل شيء من السيارة إلى حبر تصحيح
اﻷخطاء الطباعية ،و صورة المرأة العارية هنا تمنح لذة جنسية بديلة عن اللذة الجنسية الفعلية".فالجنس أصبح
جزء ﻻ يتجزأ من عالم الطبيعة)الحيوان والمادة(،مسألة بيولوجية مثلها مثل الطعام لذا نجد اﻻرتواء الجنسي في
هذا المجتمع مرتبط بعناصر مادية وليست له عﻼقة بعناصر أخرى غير مادية روحية واجتماعية كالحب و
اﻹحساس بالتواصل لهذا يكون هذا اﻻرتواء غير حقيقي يترك كيانهم اﻹنساني بﻼ إشباع و يجعلهم يعيشون
جوعا جنسيا على الدوام  ،انه إشباع جنسي زائف ،فنحن مثﻼ نعلم أن مشاهدة نجوم السينما بما عرف عنهم من
جمال وهم يؤدون على الشاشة تلك المشاهد الجنسية،لن يجلب لنا اﻹشباع الجنسي،لكن إعجابنا بهم يأسرنا ويدفعنا
إلى ترقب أفﻼمهم القادمة ،وهذا كله ضمن الخريطة اﻹدراكية لﻺنسان اﻷمريكي اﻻستهﻼكي وهي خريطة مادية
نفعية ﻻ تعرف المثاليات التي تساعده على تجاوز ذاته الضيقة،وهي خريطة مشكلة بحبر العقل اﻷداتي").
كرين ،1999 ،ص(292

رؤية نقدية لمشروع ماركيوز النقدي للحضارة
يعيب"اريك فروم")ألماني صاحب اﻻتجاه اﻹنساني في علم النفس1980-1900م( عن"ماركيوز" انحرافه عن
مفاهيم التحليل النفسي ،ﻷنه صرح بأن عمله" يبقى فقط ضمن إطار النظرية و خارج النظام التقني الذي أصبح
عليه التحليل النفسي" وهذا يعني أن التحليل النفسي بدأ نظاما نظريا ،وتحول إلى نظام تقني ،غير أن
الميتاسيكولوجا الفرويدية أو ماورائية علم النفس كانت قائمة على معطيات تجريبية ،مستقاة من الفحوصات
العيادية أو الجلسات السريرية التي أجراها في العيادات النفسية .كما أن الجهل باﻷساس التجريبي لفلسفة التحليل
النفسي يوقع صاحبها في أخطاء و ثغرات في فهمها النظري ،بمعنى أن"ماركيوز" يفتقر إلى المعرفة التجريبية
التي تربط مقوﻻت "فرويد" بأسسها العيادية )فروم (1988 ،اﻷمر الذي جعله يوظفها في محل غير ما تقدمه من
معنى ،وبذلك تكون نظريته مجرد بناءات وهمية و تجلي مشوه للمفاهيم الفرويدية ،ويتأسف "فروم" لهذه
اﻷخطاء ،ﻷن كثير من القراء تلقوا مفاهيم التحليل النفسي الفرويدية من خﻼل هذه التحريفات ،وهو يقول"إنهم
أحرار في صنع بناءات وهمية وذلك تحديدا ،ﻷنهم ﻻ يمتلكون أي معرفة تجريبية ،حيث يتحققون من تأمﻼتهم،
لقد تلقى العديد من القراء و لﻸسف معلوماتهم عن فرويد من خﻼل هذه التحريفات )".فروم 1988،ص (20و من
بين اﻷخطاء التي وقع فيها "ماركيوز" هو سوء فهمه لمبدأي "الواقع"و"اللذة" و الخلط بينهما ،ذلك أن
"ماركيوز" اعتبر المبدأين متناقضين ،لكن حسب"فروم" أن "فرويد" لم يقصد ذلك ،بل مبدأ الواقع بالنسبة إليه،
كان تغييرا لمبدأ اللذة ،وليس نقيضا له ،وفي حقيقة اﻷمر أن مبدأ الواقع الفرو يدي يمثل طاقة داخلية في اﻹنسان
يدرك بها الحقيقة ،وميل لحماية نفسه من الضرر الذي يسببه اﻹشباع غير المحدود للغرائز ،و هو يرى أن مبدأ
الواقع يختلف عن معايير البنية اﻻجتماعية السائدة في المجتمع ،ففي مجتمع يقيد الرغبات و الدوافع الجنسية،
تنحصر مهمة مبدأ الواقع في أن يمنع الشخص من اﻹساءة لنفسه ،بقمعه لدوافعه الجنسية ،بينما في مجتمع مغاير،
ﻻ يقيد رغبات الفرد ،يتصرف مبدأ الواقع بشكل مغاير لما هو في المجتمع السابق ،مبدأ الواقع الفرو يدي هو ذاته
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في الحالتين ،و يورد"فروم" أمثلة أخرى لتوضيح مفهوم مبدأي اللذة والواقع الفرو يدي ،فالمجتمع المحارب
يشجع الدوافع العدوانية ويقمع ميول الشفقة والرحمة ،وﻻ يقمع العدوانية ،مبدأ الواقع في هذا المجتمع يميل إلى
قمع ميول الشفقة و الرحمة ،على خﻼف المجتمع المسالم ،فان مبدأ الواقع يلزم الفرد على قمع الدوافع العدوانية.
)فروم (1988 ،و المجتمع الغربي في القرن التاسع عشر كان يشجع ميول الحد من اﻻستهﻼك ،بينما ميول
البحث عن اللذة و اﻹسراف تقمع ،لكن بعد مئة سنة تغير الطابع اﻻجتماعي و أصبح يتجه نحو اﻹسراف ،فأصبح
مبدأ الواقع يميل إلى قمع ميول البخل و التقتير ،باعتبارها ﻻ تتﻼءم مع متطلبات المجتمع ،يصل "فروم" إلى أن
ما يقمع ليست كل المعايير أو المنظومة القيمية السائدة بل ما يتعلق ببنية الطابع اﻻجتماعي وليس مختلف مبادئ
الواقع ،وهذا المفهوم الديناميكي المتغير لمبدأ الواقع عند"فرويد" ﻻ يظهر في كتابات "ماركيوز" حسب
اعتقاده ،إذن مبدأ الواقع الفرو يدي ليس ثابتا بل متغيرا ،و هو يرتبط ببنية المجتمع ،ومبدأ اللذة ﻻ يرتبط
بالضرورة بالرغبات أو بالمتعة التي هي هدف الحياة ،و يعود اﻷمر في سوء فهم مبدأ الواقع إلى كونه مفهوما
"تجريبيا" و ليس مفهوما "فلسفيا" وهي المعرفة التي يفتقر إليها منتقد العقﻼنية التكنولوجية) ،فروم(1988 ،
إن مفهوم "القمع" هو اﻷخر من المفاهيم التي أخطأ "ماركيوز" في استعمالها ،لقد أخذ معناه الشائع المتمثل
في اﻻضطهاد و المنع ،فالقمع عنده يستخدم للدﻻلة على العمليات الواعية و غير الواعية ،الداخلية والخارجية،
للحد من اﻹكراه ،هذا اﻻستعمال يفقد دﻻلة المفهوم الفرو يدي السيكولوجية للقمع و الﻼوعي" ،فالقمع بالمعنى
السيكولوجي الفرو يدي هو "سحب شيئا ما من الوعي و تلقائيا" بمعنى المقموع غير واع ،والجمع بين معنيين
منفصلين في مقولة واحدة هو القمع ينفي معنى القمع بمفهومه التحليلي ،رغم أنه توصل إلى صياغة جملة توحد
بين المفهوم السياسي و المفهوم النفسي ،كالقمع الفائض و القمع الضروري" )فروم ،1988 ،ص (22لكن دون
أن ننسى بأن فلسفة "ماركوز" هي في أساسها مزيج بين الحتمية النفسانية التحليلية وبين الحتمية اﻻقتصادية،
وتم هذا المزج بعد أن اكتشف عنصرين هامين في الموضوع وهما مبدأ المردود و القمع الفائض ،و هو يعتبر
المفاهيم الفرويدية و المقوﻻت الماركسية أساسية في نقد المجتمع المعاصر ،يضيف"فروم" أن سبب هذه
اﻷخطاء والتشويش الذي أحدثه"ماركيوز" للمفاهيم الفرويدية على القراء هو كونه كان يجهل أن التحليل النفسي
طريقة تجريبية هدفها اكتشاف الجوانب الﻼواعية التي تختفي وراء التصرفات التي تبدو عقﻼنية ،و قد كان يعتقد
بأن التحليل النفسي عبارة عن تأمﻼت في ماوراء علم النفس عن غرائز الحياة و غرائز الموت والجنسية الطفلية،
على خﻼف "فرويد" الذي انطلق من عيادات التحليل النفسي أو جلساته السريرية و استقى من خﻼلها هذه
المفاهيم السيكولوجية ،ثم ارتقى بها إلى مجال اﻷبحاث الفلسفية ،مفسرا ومحلﻼ كل القضايا التي عالجها الفﻼسفة
بهذه المفاهيم ،بطريقة مجردة ،فكانت دراساته الفلسفية هدفا لتحقيقات تجريبية ،بينما "ماركيوز" أعاد تحويل هذه
المفاهيم التجريبية إلى تأمﻼت فلسفية مشوشة )فروم (1988 ،وبسبب هذه اﻷخطاء في فهم مفاهيم التحليل النفسي
الفرويدية ،اعتقد بعض الباحثين أن "ماركيوز" وقع في أخطاء في مشروعه النقدي للحضارة  ،ﻷن مشروعه
النقدي للحضارة الغربية كان ينصب أساسا على المجتمع الصناعي المتقدم بشقيه الرأسمالي و اﻻشتراكي ،كاشفا
الطابع العقﻼني للسيطرة في عصر التقدم التكنولوجي ،حيث قدم انتقادات تمس هذا المجتمع في صميمه ،ونبه
اﻷذهان إلى عيوب نظام يجيد إخفاء نقائصه ،في ظل إنسان"البعد الواحد" الخاضع للسيطرة التي تمارسها قوى
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هذا المجتمع على اﻹنسان بأبعاده الداخلية )غرائزه،تفكيره،عواطفه(و الخارجية)ظروف إنتاجه و عﻼقاته
اﻻجتماعية( وكشف عن الطابع العقﻼني لهذه السيطرة ،في كونها تعمل على استيعاب كل القوى المعارضة،
والتحكم في كل احتياجات اﻷفراد ،فتتحول الطبقات العاملة المضادة للنظام إلى قوى مدافعة عنه ،وبذلك يكبت
هذا النظام كل محاولة للتغيير و الثورة عليه ،إﻻ أن هذه اﻻنتقادات في نظر بعض الباحثين ،ﻻ تضرب في
أعماقها إلى تحليل اﻻقتصاد و المجتمع تحليﻼ علميا واقعيا ،فهو يتكلم على مستوى مرتفع من التعميم ،ويقترح
حلول بطريقة مثالية ،دون النزول إلى المستوى الواقعي لﻺنسان ).هاو (2010 ،وباﻹضافة إلى ذلك ،رغم تأثره
بالفلسفة الماركسية و إعجابه ب"ماركس" الذي حول الجدل من مفاهيم نظرية فلسفية إلى مفاهيم عملية اجتماعية
و اقتصادية ،فأصبح النقد الماركسي موجها إلى الواقع اﻹنساني للرأسمالية ،كاشفا اﻻغتراب الذي يعاني منه
العامل ،إﻻ أن هناك نقطة جوهرية تفصل فكر"ماركيوز" عن "ماركس" في نظر"ماكنتير" و تتمثل هذه الفكرة
في كون مشروع"ماركيوز" هو مشروع فلسفي نظري "،فهو يطمح دائما إلى تشييد عالم طوباوي من المستحيل
أن يتحقق في الواقع ويحل محل هذا العالم القمعي المعاصر ،ﻷنه يتحدث عن "اﻹنسان" بدﻻ من "اﻹنسان
الواقعي" ،فبدﻻ من الحديث عن ما يريد تحقيقه هذا اﻹنسان و يرغب في انجازه ،بقي على المستوى النظري  ،و
هي نفس المسألة التي هاجمها "ماركس" وزميله"انجلز" في كتابهما المشترك "اﻻيدولوجيا اﻷلمانية" عندما انتقد
"فيورباخ"")بوعﻼم ،2018 ،ص (32
و قد رأى الدكتور"فؤاد زكريا" أن "ماركيوز" اصطنع لنفسه منهجا أقرب إلى اﻻنطباعات الخاصة منه
إلى البحث الموضوعي المنظم ،فهو مرتكز على أحكام نمطية مستمدة من نفس مجتمع"ذي البعد الواحد" الذي
يريد أن ينقذه ،و أخطر نتائج هذه اﻷحكام هو توقفه عند حدود الرفض بطريقة انفعالية ،دون تحليل نقدي للعﻼقات
الموضوعية في المجتمع بطريقة علمية) .زكريا (1978،ومن اﻷمثلة على اﻷحكام النمطية التي أخذ بها ،هو أن
اهتمام "ماركيوز" كان منصبا على نقد المجتمع الصناعي المتقدم ،يستوي فيه الرأسمالي منه واﻻشتراكي ،دون
أن يقيم وزنا كبيرا لﻼختﻼف الموجود بين النظامين  ،في وسائل اﻹنتاج و مشكلة الملكية)الخاصة أو العامة(،
باعتبارها عوامل رئيسية في استعباد اﻹنسان الحديث أو تحريره ،بل يربط اﻻستبداد بالجهاز الشامل المعقد الذي
يسود هذه المجتمعات و الذي خلق"إنسان البعد الواحد" ،و هذا نوع من أنواع التعميم الشديد الذي ينتج عنه تمييع
المواقف و عدم تحديد المسؤوليات ،كما أن ربط السيطرة ب"الجهاز الشامل" الذي يضم الجميع معناه التستر
على الدور الخاص الذي تلعبه اﻷقلية المسيطرة التي تتحكم في هذا الجهاز ،والتي تكسبه الطابع اﻻستبدادي
حفاظا على مصالحها الخاصة .وموقف "ماركيوز" هذا يؤدي إلى نتيجتين ،اﻷولى :ﻻ يفرق داخل النظام
الرأسمالي بين اﻷقلية المسيطرة واﻷغلبية التي تستبدها تلك اﻷقلية ،والثانية :هو أنه ﻻ يفرق بين النظامين:
الرأسمالي و اﻻشتراكي من حيث مسؤوليتهما عن السيطرة والقمع الذي يتعرض له اﻹنسان المعاصر.انه يأخذ
بالفكرة القائلة بأن التكنولوجيا الحديثة عملت على التقريب بين النظامين ،وإلغاء ما بينهما من فوارق ،وهي
الفكرة التي نادى بها بعض المفكرين أمثال"ريمون أرون")Raymond Aronفيلسوف و عالم اجتماعي
وسياسي و مؤرخ فرنسي معاصر) ((1983-1905وإذا كانت اﻷحكام النقدية التي أصدرها صحيحة بالنسبة إلى
تطبيقات معينة للنظم اﻻشتراكية ،فكان عليه أن يفرق بين النظامين من حيث المبدأ و التطبيق ،و أن يدرك بأن
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النظامين ليس على درجة متساوية من المسؤولية في اغتراب اﻹنسان المعاصر ،و هو بهذا يحارب اﻻشتراكية
تحت غطاء النزاهة العلمية والموضوعية و الحياد) .زكريا(،
ويرى"فؤاد زكريا" أن هدف "ماركيوز" كان متجها إلى تفنيد الفكرة الرئيسية في النظرية الماركسية و هي
فكرة التناقض بين الطبقتين :البورجوازية و العاملة من خﻼل نظرية اﻹدماج ،فالمجتمع أصبح "ذا بعد و احد" و
أصبحت الطبقة العاملة جزءا من النظام القائم ،بمعنى في المجتمع الرأسمالي يزول التناقض و يسود التجانس،
وهذا الواقع الجديد الذي طرأ على المجتمع الرأسمالي لكي يحمي نفسه من كل ثورة ،فكتاب"اﻹنسان ذو البعد
الواحد" في حقيقته عبارة عن تفنيد مفصل لنظرية التناقض الطبقي عند"ماركس" ،وهذا التناقض عند "ماركس"
ﻻ يزول إﻻ إذا تأسست عﻼقات اجتماعية جديدة على أسس إنسانية غير أن "ماركيوز" يتحدث عن نوع أخر من
اختفاء التناقض الطبقي في إطار النظام الرأسمالي يحتفظ فيه بكل عناصر الكبت والقمع ،وهكذا يكون"ماركيوز"
قد أسدى خدمات كبيرة للنظام الرأسمالي ،ﻷنه عمل على تفنيد أشد النظريات تهديدا لهذا النظام ،وهذا يعني أن
الثورة على هذا المجتمع الرأسمالي مستحيلة ،وفي مقابل ذلك ،كان نقد"ماركيوز" للنظام السوفياتي بدوره هجوما
على التجربة الكبرى التي تحدت العالم الرأسمالي ،وهذا النقد يمكن أن يكون له أعظم تأثير في العالم الغربي ،ﻷن
النقد الذي يأتي من أنصار الرأسمالية الصرحاء ،ﻻ يكون له صدى كبيرا ،مقارنة بالنقد الموجه من طرف مفكر
يعتبر نفسه ماركسيا) .زكريا ( 1978 ،و من جهة أخرى ينتقد الفيلسوف الفرنسي المعاصر"ميشال أونفراي"
 Michelle Onfrayمفاهيم التحليل النفسي الفرويدية ،التي انطلق منها "ماركيوز"وهو يرى أن جميع هذه
الحقائق ومن بينها "عقدة أوديب" هي مفاهيم ﻻ يمكن إثباتها أو البرهنة عليها ،تماثل المفاهيم الدينية الكهنوتية
كالمﻼئكة و الشياطين ،و يرى أن ما يهم في كل كتابات "فرويد" هو رسالة واحدة تتلخص في كون وجودنا
ومصيرنا يعود إلى مصدر واحد عميق يوجد داخل الفرد هو الﻼشعور ،ويعتبر التحليل النفسي الفرويدي مجرد
ممارسات سحرية ،وينفي صفة العلمية عنه ،وﻻ ننسى أنه ينتقد "فرويد" شخصيا و يعتبره مهووسا بالجنس
ارتكب زنى المحارم ليس فقط مع أبيه أو ابنته ولكن مع أخته أيضا .واتهمه بالموﻻة لﻸنظمة السياسية
اﻻستبدادية وموقفه المحافظ لﻸخﻼق الجنسية السائدة ،الذي انتقد القمع الجنسي الذي تمارسه على الفرد .ويتساءل
"ميشال أونفراي" عن سبب نجاح"فرويد" والتحليل النفسي لمدة قرن.؟ ويقترح خمسة أسباب منها :اهتمامه
بالجنس ،تبلور أفكاره في اتجاهات فرويدية ماركسية ،مع اريك فروم ولهلم رايش)عالم نفساني نمساوي -1907
1979م( وماركيوز التي كان لها أثر على أحداث ماي  ،1968اﻷمر الذي جعل هؤﻻء الفﻼسفة يصنعون
أعشاشهم في الثقافة الغربية انطﻼقا من أفكار التحليل النفسي ،و ما يﻼحظ هو أن هذه اﻻنتقادات ركزت على
شخصية"فرويد" أكثر من تركيزها على أعماله(Onfray,2010).

الخاتمة
رغم هذه اﻻنتقادات الموجهة إلى "ماركيوز" إﻻ أن فلسفته ﻻ تخلو من ايجابيات ،ﻷنه استطاع ﻷول مرة أن
يعبر على المستوى النظري عن المشاكل الرئيسية في المجتمعات الصناعية المتقدمة ،حيث قدم انتقادات تمس
المجتمعات المعاصرة بشقيها الرأسمالية واﻻشتراكية في صميمها ،استطاع من خﻼلها تشخيص مشاكل اﻹنسان
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المعاصر و بناء فلسفة رافضة للمعرفة المؤسساتية ،طامحة إلى مجتمع جديد ،يحقق فيه اﻹنسان أبعاده الحيوية،
مسترجعا لذاته المغتربة ،كما أن مشروعه النقدي للحضارة مقبول إلى حد ما ﻷنه انتقد الحضارة الغربية
المعاصرة ،مقارنة ب"فرويد" الذي انتقد الحضارة بشكل عام ،لكن يمكن القول أن المشكلة الحقيقية في
المجتمعات المعاصرة ،ﻻ تكمن في قمع الغرائز الجنسية ،بل تكمن في كيفية تنظيمها بما يتﻼءم مع متطلبات
الحياة الثقافية و الحضارية والمعايير اﻷخﻼقية ،حتى ﻻ يعيش اﻹنسان حياة بهيمية تسودها الفوضى ،وكل مجتمع
يخرج عن المعايير اﻷخﻼقية و اﻻجتماعية مآله الدمار.
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العمل الفني والثقافي بمتحف أحمد زبانة بوهران ،الجزائر
بن كروم زواوي
المركز الوطني لﻸبحاث في اﻷنثروبولوجيا اﻻجتماعية والثقافية بوهران ،الجزائر
benkerroum_z@yahoo.com

المستخلص
إ ّن الدراسة العلمية تسعى لتحقيق غاية أو هدف بغية تسليط اﻷضواء على ظاهرة مجتمعية من خﻼل دراستها
والتحقق منها ميدانيا ،ونحن نسعى لدراسة العمل الفني والثقافي لمتحف أحمد زبانة بوهران من خﻼل عملية
اﻻتصال والتواصل الثقافي بين اﻷفراد سواء من خﻼل اﻷنشطة المتحفية والتظاهرات الثقافية أو البرامج
الترفيهية ،أبواب مفتوحة ،ورشات فنية وتبليغ وإعﻼم اﻷفراد لحضور اﻻجتماعات واﻷنشطة العلمية
والتظاهرات الثقافية ،ومدى انسجام الفاعلين مع تقنيات التسيير.

الكلمات المفتاحية :المتحف ،الفن ،الثقافة ،النشاط المتحفي.
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Artistic and cultural work in Ahmed Zabanah Museum,
Oran, Algeria
Benkerroum Zouaoui
National Center for Research in Social and Cultural Anthropology,
CRASC, Oran. Algerie
benkerroum_z@yahoo.com

ABSTRACT
The scientific study seeks to achieve a goal in order to understand and address a
societal phenomenon through its study and verification in the field, and we seek
to study the artistic and cultural work of the Ahmed Zabana Museum in Oran
through the process of communication and cultural communication between
individuals, whether through museum activities, cultural events or
entertainment programs, open doors, Artistic workshops, informing and
informing individuals to attend meetings, scientific activities and cultural events,
and the extent of the actors' harmony with management techniques.

Keywords: museum, art, culture, museum activity.
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المقدمة
ﺗوجﺪ مختلف القرارات الوزارية التي ﺗحﺪد رسوم دخول المتحف بما أن هذا العنصر )ﺗكلفة دخول المتحف( لها
ﺗأثير مباشر على زوار المتحف ،وأدرجنا أيضا ميثاق اﻹيكوم الخاص بالمتاحف ،ويعتبر متحف أحمﺪ زبانة من
بين المتاحف الجزائرية البارزة والزاخرة في مجال المقتنيات والحفريات واﻵثار التي يزخر بها منذ العصور
القﺪيمة ،وحسب بعض المبحوثين الموظفين بالمتحف فإن هذه المؤسسة ﺗعتبر اﻷكبر من حيث عﺪد المقتنيات
والقطع المتحفية على المستوى الوطني ،عالجنا عنصر الثقافة والنشاط المتحفي ،وأدرجنا عنصر الملكية
القانونية ،وﺗطرقنا أيضا إلى اﻹحصائيات الخاصة بمختلف الزوار على مستوى المتحف من سنة  2015إلى غاية
سبتمبر سنة  ،2020إلى جانب التﺪقيق في مختلف اﻷنشطة الثقافية التي قام بها المتحف خﻼل السنوات اﻷخيرة،
وجمعنا المعطيات الميﺪانية التي نعمل عليها ﻷجل التعمق أكثر في بحثنا كما وضعنا بعض اﻷسئلة ﻷجل التﺪقيق
في موضوع بحثنا  .لكن ﺗوقف نشاط المتحف منذ  23مارس  2020نظرا لتفشي جائحة كورونا  19في الجزائر
مما اضطر وزارة الثقافة ﻹرسال ﺗعليمات لجميع المؤسسات الثقافية ﺗنص على اﻻغﻼق الفوري بحيث ﻻ يعود
المتحف يستقبل الزوار ،لكن استمر متحف أحمﺪ زبانة في عرض افتراضي مختلف المجموعات اﻷثرية والفنية
عبر صفحة الفيسبوك .وعرفت متاحف العالم في زمن كورونا نقصا من حيث ﺗوافﺪ الزائرين ،فبﺪون معالجة
رغبات موظفين المتحف فيما يتعلق باﻷمن والرفاهية ) (Kieffer, 2021قﺪ يسبب هذا ذهاب الع ّمال ،والذي
سيؤثر سلبا على وﺗيرة المتاحف ويكون من الصعب ﺗعويض الع ّمال ذوي المهارة والخبرة في ميﺪان المتاحف.
إنّ هذا المجال يفرض علينا ﺗحقيقات ودراسات ميﺪانية لفهم السياق الذي يعمل فيه المتحف ومﺪى إسهامه في
التعريف بالهوية الوطنية من خﻼل المجموعات والمقتنيات اﻷثرية ذات الطابع الثقافي ،التاريخي والفني .وفهم
ميكانيزمات وآليات ووسائط ووظائف هذه المؤسسة الثقافية باعتبارها عوامل أساسية داخل كل مؤسسة،
المكونة للهوية الوطنية.
فاﻻﺗصال الثقافي يحمل في طياﺗه التعريف بالعناصر
ّ
وإذا ﺗساؤلنا ماذا يجب أن يكون المتحف؟ ﻻ ﺗوجﺪ طريقة مو ّحﺪة وثابتة لعمل لعمل المتاحف ،حيث شهﺪت
ﺗغييرات عميقة في سياق مجتمع ما بعﺪ الحﺪاثة ) .(Appleton, 2020المتاحف ﺗعتبر كمؤسسات ثقافية معقﺪة
ذات إطار ﺗاريخي واجتماعي وسياسي معيّن.
خﻼل التحقيق الميﺪاني ﺗبيّن أن ع ّمال وموظفي متحف أحمﺪ زبانة يشتكون من قلة عﺪد المستخﺪمين بالمقارنة مع
العﺪد الهائل للمقتنيات المتحفية ،إلى جانب انخفاض في معﺪل اﻷجر الذي يتقاضونه وبالتالي ﻻ ﺗوجﺪ سياسة
واضحة ﻷجل النهوض بالمؤسسة المتحفية ،ﻷنه ﺗبقى أغلب المقتنيات والمجموعات المتحفية مجرد حبيسة
المخازن .يقوم الموظفين بعملية جرد التراث الثقافي وهو جانب إداري مهم ﻷجل الحفاظ على التراث من خﻼل
ﺗسجيل المقتنيات المتحفية بالترﺗيب الزمني كما يعطي هذا اﻻجراء الرمزي هوية قانونية وإدارية فيما يخص
ﺗسجيل المعروضات ) .(Maryse Rizza, 2014ومن خﻼل مﻼحظاﺗنا سجلنا أن مؤسسة المتحف الوطني أحمﺪ
زبانة في إطار النشاطات التي ﺗقوم بها قامت بعﺪة أنشطة ،حيث احتفلت برأس السنة اﻷمازيغية  ،2969وﺗض ّمن
المعرض مجموعة من الحلي القبائلية لمنطقة بني يني )وﻻية ﺗيزي وزو( في إطار الصناعات التقليﺪية للمنطقة،
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وهذا ما أدلت به رئيسة قسم التنشيط والبيﺪاغوجيا والورشات على مستوى المؤسسة ،لنجﺪ صناعة الفخار الناﺗجة
عن الحرف اليﺪوية والموجودة بقاعة اﻻثنوغرافيا بالمؤسسة المتحفية.
لقﺪ ﺗم عرض مجموعة من الكتب الموجودة لﺪى مكتبة المتحف والتي ﺗحمل الثقافة اﻷمازيغية والحكايات الشعبية
اﻷمازيغية ،وكيفية إحياء يناير عبر ربوع الوطن ،كما ﺗم كتابة على لوحة عبارة "أحمﺪ زبانة" بحرف التيفناغ.
ونظمت هذه المؤسسة احتفال باليوم العالمي للغة العربية ﺗحت عنوان " :لغة الضاد وإسهاماﺗها في التراث" وذلك
من يوم  18إلى غاية  31ديسمبر من كل سنة.
نظم المتحف الوطني أحمﺪ زبانة في السنوات اﻷخيرة الفارطة عﺪة ﺗظاهرات على الشواطئ نذكر منها ﺗظاهرة
ﺗحمل عنوان" :أنﺪلسيات المتحف" وكانت ﺗخص معارض التحف التراثية ﻷجل ﺗنشيط موسم اﻻصطياف وأيضا
خلق أجواء ﺗراثية داخل الفضاءات السياحية ،بمعنى نقل المجموعات المتحفية إلى المركبات السياحية ﻷجل
ﺗعريفها للمصطافين الوافﺪين من مختلف وﻻيات الوطن حيث دام  15يوما وهذا ﻷجل ﺗثمين التراث التاريخي
والثقافي الجزائري ،وكانت هناك ورشات حول حفظ المجموعات المتحفية ،ومسابقات فكرية محفزة لﻸطفال،
وعروض فئة للكبار شملت مختلف الطبوع الموسيقية ،عروض ﻷلعاب ﺗقليﺪية ،ﺗخضيب الحنة لﻸطفال بنقوش
ﺗقليﺪية .إن ﺗقييم ﺗجارب التعلم للزوار داخل مساحة العرض ﻷنه يجب على المرء أن ينخرط في كل ما يختبره
ليفهمه ويتعلمه في النهاية ،ﻷن استراﺗيجية التعلم ﻻ ﺗناسب دائما جميع اﻷشخاص ) (Gonzalez, 2020ويحتاج
المتحف إلى اختبار مﺪى فعالية معروضاﺗهم باستمرار في خلق ﺗجارب ﺗعليمية للزوار من أجل ﺗلقي الﺪعم أو
التمويل ،ودراسة الزائر من خﻼل مؤشرات التعلم وﺗقييم مشاركة الزائر.
كما سجلنا من خﻼل اقترابنا السوسيولوجي عودة نشاط الحقيبة المتحفية في المؤسسات التربوية ﺗحت إشراف
متحف أحمﺪ زبانة وهذا منذ بﺪاية شهر فيفري ،حيث يتنقل المتحف عبر المؤسسات التربوية لنشر ثقافة المتاحف
في أوساط التﻼميذ وإثراء معارفهم التاريخية ،وقﺪ شمل برنامج الحقيبة المتحفية سنة  2019المتوسطات
اﻻعﺪادية كما شمل سنة  2018الثانويات.
ويحتوي البرنامج المتحفي دائما في ظل الحقيبة المتحفية على دروس في علم اﻵثار والتراث والتاريخ مما يساعﺪ
المتمﺪرسين على استيعاب الﺪرس أحسن وإثراء معلوماﺗه ،التعريف بتاريخ مﺪينة وهران وبالمجموعات اﻷثرية
المتنوعة التي ﺗزخر بها هذه المؤسسة إلى جانب ﺗحسيسهم بأهمية الحفاظ على التراث.
وخﻼل سنة  2020استقبل المتحف خﻼل شهر جانفي ما يفوق  4979زائر حسب احصائيات المتحف،
كما ﺗم إعادة فتح قاعة اﻷثار القﺪيمة بالمتحف العمومي الوطني "أحمﺪ زبانة " بوهران بعﺪ أن ظلت مغلوقه أمام
الزوار ومحبي عالم المتاحف لمﺪة  15سنة بسبب إعادة ﺗهيئتها ،وقﺪ اكتست هذه القاعة حلة جﺪيﺪة بعﺪ أن ﺗم
ﺗجﺪيﺪها باﻹمكانيات المتاحة لﺪى المتحف ليتم فتح هذا الفضاء ﺗزامنا مع ﺗظاهرة اﻻحتفال بالسنة اﻷمازيغية
الجﺪيﺪة ،كما أوضحته السيﺪة مﺪيرة المتحف .ويتصل المتحف الوطني أحمﺪ زبانة بالمختصين ﻷجل ﺗرميم
الجﺪاريات المعروضة وﺗحسين طريقة عرض المجموعات المتحفية بﺪاخل هذه القاعة .وﺗزخر قاعة اﻷثار
القﺪيمة التي ﺗم ﺗﺪشينها من طرف السلطات المحلية ،بنحو  100قطعة أثرية ﺗعود الى مختلف الحضارات القﺪيمة
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الفينيقية واﻻيبرية والنوميﺪية والفترة الرومانية وغيرها ،مثلما أوضحه ملحق بالحفظ بمتحف "أحمﺪ زبانة" ،كما
ﺗبرز هذه القاعة بتاريخ وهران العريق وكل المناطق المجاورة لها.
ّ
إن المتحف هو فن أداة للتعليم الجماهيري والعمل اﻻجتماعي والعمل اﻻنتاجي ،يقول جيس مكونو )المﺪير السابق
لمتاحف هارفارد للفنون "أعتقﺪ أن المتحف الفني يجب عليه أن يجمع اﻷعمال الفنية ويحافظ عليها
ويعرضها") .(Murray, 2020فالمتحف ينقل إلينا ماضي الشعوب والحضارات الغابرة.
س ّجل المتحف العمومي الوطني "أحمﺪ زبانة" أكثر من  200زائر خﻼل اﻷسبوع اﻷول من شهر سبتمبر ،2020
بعﺪ أن ﺗقرر إعادة فتحه أمام الزوار مع اﻻلتزام بالبروﺗوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجﺪ.
وأوضحت رئيسة قسم التنشيط والبيﺪاغوجيا واﻻﺗصال أن المتحف استقبل  245زائرا خﻼل اﻷسبوع اﻷول من
شهر سبتمبر ،2020بعﺪ أن ﺗقرر إعادة فتح المتاحف أمام الزوار من طرف الﺪولة ،مع اﻻلتزام بالبروﺗوكول
الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجﺪ .وكان المتحف العمومي الوطني أحمﺪ زبانة مغلقا أمام الجمهور كما
أسلفنا الذكر منذ  23مارس الماضي بسبب التﺪابير الوقائية للحﺪ من انتشار جائحة كورونا.
ومنذ إعادة فتح المتحف ،شهﺪ كل يوم ارﺗفاعا في عﺪد الزوار من مختلف الفئات العمرية ،حيث بلغ عﺪدهم 25
زائرا في اليوم اﻷول من سبتمبر ،ليصل إلى  40زائرا ،وهو العﺪد المسموح به والمحﺪد ضمن هذا البروﺗوكول،
لضمان السﻼمة ،وﺗمكين الزوار من زيارة كافة قاعات هذه المؤسسة.
وفي هذا اﻹطار ﺗم وضع ملصقات عنﺪ مﺪخل هذا المرفق الثقافي ،ﺗوضح اﻹجراءات اﻻحترازية الواجب اﺗباعها
أثناء الزيارة ،كاﻻلتزام بوضع القناع الواقي ،والفحص بجهاز الكشف الحراري ،وغسل اليﺪين بالهﻼم الكحولي.
ويتضمن هذا البروﺗوكول الصحي أيضا ،وضع خطوط للسير على اﻷرض لتوجيه الزائر ،مع الحرص على
التباعﺪ عنﺪ ﺗنقﻼﺗهم عبر القاعات ،وكذلك في الﺪخول والخروج من المتحف ،مع العلم أنه ﺗم ﺗحﺪيﺪ عﺪد الزوار
لكن يشاع أن المجتمع الجزائري يعزف عن زيارة المؤسسات الثقافية وذلك ما طرحه اﻷستاذ نعيم طويل مﺪير
مركز ﺗرميم المخطوطات بأدرار ،وقﺪ شغل منصب مستشار على مستوى متحف الباردو "أن المواطن
الجزائري ﻻ يزال بعيﺪا كل البعﺪ عن ثقافة زيارة المتحف في ظل عﺪم اهتمام الجزائريين بالمتاحف وعﺪم
انفتاحهم ومعرفتهم وفهمهم لهذا السلوك الحضاري" )  ، (www.djazairess.com, 2013أيضا معرفة أداء
هذه المؤسسة لﺪورها اﻻجتماعي على مستوى مﺪينة وهران سواء التثقيفي ،التعليمي والترفيهي والترويج
للسياحة ،خاصة إذا علمنا أنه من بين اﻷهﺪاف المنصوص عليها في القانون اﻷساسي للمتاحف نجﺪ زيادة إرادات
المتاحف بمعنى القﺪرة على التمويل الذاﺗي للمتاحف عن طريق جلب ومضاعفة عﺪد الزائرين)كساب:2012 ،
ص  .(10فنطرح ﺗساؤل في هذه النقطة ،هل هناك ﺗطابق بين ما هو موجود في النص التأسيسي لهذه المؤسسة
وواقعها المعاش؟

الثقافة
الثقافة في اللغة العربية )لبصير (2010 ،لها عﺪة معان ،حيث ﺗعتبر ميزة ﺗخص اﻻنسان المتعلم له إطﻼع واسع
ومعرفة راقية وحس نقﺪي أدبي رفيع .بينما في علم اﻻجتماع واﻷنثروبولوجيا فإن الثقافة هي التراث البشري
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اﻻجتماعي المتراكم عبر العصور من السلف إلى الخلف ،وهو ﺗراث يختص باﻹنسان فقط .فالثقافة هي كل ما
أنتجه وابتكره الناس وليس موجود في الفطرة البيولوجية ،يكتسبها اﻻنسان عبر التنشئة اﻻجتماعية )التلقين،
التعلم ،التقليﺪ والمحاكاة( ،الثقافة هي طريقة حياة مجتمع ،يعرفها كﻼكهوهن " Klockhohnكل أساليب الحياة
التي أنتجها اﻻنسان خﻼل التاريخ الظاهرة والكامنة ،الرشيﺪة وغير الرشيﺪة والتي ﺗوجﺪ في وقت معين بوصفها
موجهات للسلوك")لبصير ،2010 ،ص .(173-172
يمكن ﺗعريف الثقافة مبﺪئيا بأنها طريقة حياة المجتمع بالمعنى الواسع لكلمة حياة .وثقافة مجتمع ﺗشمل :وسائل
المعيشة ،اللغة ،أساليب التفكير والعمل ،القيم ،المعايير ،العادات ،التقاليﺪ ،الشعائر ،الطقوس ،الرموز ،اﻷعراف،
القوانين ،مختلف النظم اﻻجتماعية التي ﺗضبط العﻼقات بين الناس ،والسلوك في المجتمع اﻻيجابي والسلبي،
الجيﺪ والرديء ،الفضيلة والرذيلة ،الحسن والقبيح ،الصﺪق والكذب ،الصﺪاقة والعﺪاوة ،السرقة واﻷمانة..إخ.
للثقافة عناصر مادية وعناصر غير مادية )فكرية ،ذهنية ،عقلية( ويستعمل بعض المفكرين كلمة حضارة
كمرادف لكلمة ثقافة.
ﺗعني الثقافة مجموعة السمات المميزة الروحية)ملياني (2018 ،والمادية والفكرية والعاطفية التي ﺗميز مجتمع ما
أو جماعة ،وﺗشمل عﻼوة على ذلك الفنون والحرف ،طرق الحياة ،طرق العيش معا ،نظام القيم والتقاليﺪ
والمعتقﺪات.

النشاط المتحفي
بعﺪ صﺪور المرسوم التنفيذي رقم  11 – 352الصادر في  5اكتوبر  2011محﺪدا التشريع النموذجي للمتاحف
ومراكز الشرح والتفسير ذات الطابع المتحفي)كساب :2012 ،ص  ،(11-10ﺗميزت اﻷنشطة المتحفية في عام
 2012بصﺪور القرار بين الوزاري الصادر في  6مارس  2012محﺪدا رسوم الﺪخول إلى المتاحف العامة
ومراكز الشرح والتفسير ذات الطابع المتحفي .يحﺪد هذا النص ﻷول مرة ﺗعريفات موحﺪة لمجموع المتاحف
العامة على امتﺪاد الجزائر .يهﺪف هذا النظام من التسعير إلى زيادة ايرادات المتاحف )القﺪرة على التمويل الذاﺗي
للمتاحف( لكنه يهﺪف أيضا إلى زيادة عﺪد الزائرين .من ناحية أخرى ،ﺗعتبر اﻻيرادات الناﺗجة مؤشرا للكفاءة
والﺪينامية المتحفية في عﻼقتها مع الجمهور.
ميثاق اﻹيكوم لﻶداب واﻷخﻼقيات المهنية بالمتاحف
يحﺪد المجلس الﺪولي للمتاحف )اﻹيكوم( اﻷداء المهني للمتحف ويقسمها إلى ثمانية أقسام )المجلس الﺪولي
للمتاحف :ICOM-ص (04وهي:
 -1ﺗعتني المتاحف بحماية وﺗفسير وﺗرويج التراث اﻻنساني الطبيعي والثقافي.
 -2ﺗحتفظ المتاحف بالمجموعات المتحفية لصالح المجتمع وﺗنميته.
 -3امتﻼك المتحف إلى شواهﺪ نوعية في إطار الجمع والبحث وﺗعميق المعرفة.
 -4فهم وإدارة التراث والثقافة من خﻼل العروض والنﺪوات.
 -5يساهم المتحف في ﺗقﺪيم خﺪمات من خﻼل التثبت من القطع المقتنية بطرق غير شرعية والتثبت أيضا
من اﻷصالة وﺗثمين القيمة )التقييم(.
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 -6ﺗعاون المتحف مع المجتمعات المحلية والتي ﺗعتبر مرجع اﻷصل في المقتنيات المتحفية.
 -7يكون عمل المتحف ضمن إطار قانوني.
 -8احترافية العمل المتحفي.
ويؤكﺪ هذا المجلس "أن المتاحف مسؤولة عن حماية التراث الثقافي)المجلس الﺪولي للمتاحف :ص (5والطبيعي
المادي وغير المادي...إخ" ،كما أن النظام اﻷساسي للمجلس الﺪولي يحﺪد اﻷداء المهني الخاص بالمتحف.
الملكية القانونية
يشﺪد المجلس الﺪولي للمتاحف في هذا اﻹطار)المجلس الﺪولي للمتاحف :ص  (5بأنه "ﻻ يجوز للمتحف اقتناء أي
ﺗحفة أو نموذج عن طريق الشراء أو اﻻهﺪاء أو اﻻعارة أو الهبة أو التبادل ما لم يكن متأكﺪا من وجود سنﺪ
شرعي لملكيتها".
إن المتاحف عبر العالم ﺗقوم باستخﺪام التصميم الترفيهي في المتاحف والمواقع التراثية ،ﻷجل جذب الزوار من
خﻼل استخﺪام ﺗقنيات الترفيه ) (Baker, 2018بما في ذلك العرض في الموقع ورواية القصص العلنية
والسردية.
الدور اﻻجتماعي
هو السلوك المرﺗبط بالوضع اﻻجتماعي والمركز اﻻجتماعي بحيث يكون متوقع اجتماعيا )موسوعة علم
اﻻجتماع (2010 ،وهو مرﺗبط بشخص يشغل مركز أو وضع اجتماعي كما يتضمن الﺪور عادة واجبات وحقوق.

إحصائيات خاصة بعدد مختلف الزوار لمتحف أحمد زبانة بوهران
يتوافﺪ إلى متحف أحمﺪ زبانة العﺪيﺪ من الزوار الذين يهتمون بالفن والمجموعات اﻷثرية ومن مختلف الفئات
وحسب موظف في قسم التنشيط والوثائق والنشر هم على النحو التالي:
أطفال ،قاصرين ،طلبة ،بالغين ،شيوخ ،مجموعة منظمة من الطﻼب سواء من الجامعة أو المﺪارس ،مجموعات
منظمة من البالغين ،أجانب ،ووفود رسمية ،حيث أفادنا بعض موظفي المتحف بمختلف اﻹحصائيات التي سجلها
المتحف خﻼل الفترة اﻷخيرة ،ونحن من خﻼل قراءﺗنا اﻻحصائية لمختلف الزائرين والوافﺪين على المتحف قمنا
بإحصاء أعﺪاد الفئات التي ﺗقوم بزيارة المتحف خﻼل الخمس سنوات اﻷخيرة وهي كالتالي:
عدد الزوار سنة :2015
بلغ عﺪد اﻷطفال خﻼل شهر جانفي  180طفﻼ ثم قفز إلى  1137خﻼل شهر أوت وانخفض العﺪد في شهر
ديسمبر إلى  600طفل ،وفيما يخص عﺪد الزائرين من مختلف الفئات فهو في ﺗزايﺪ بحيث سجل في شهر جانفي
 810زائر وارﺗفع إلى غاية  3529في آخر السنة ،فيما يخص الطلبة قﺪر عﺪدهم في شهر جانفي بـ 152طالب
ثم ارﺗفع العﺪد ليصل في آخر السنة إلى  360طالب وبالتالي بلغ إجمالي عﺪد الزوار من مختلف الفئات 20145
زائر ).(Statistiques musée Zabana
عدد الزوار لسنة :2016
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بلغ عﺪد الزوار الطلبة في شهر جانفي  189طالبا وارﺗفع إلى حﺪ ما خﻼل شهر أوت ووصل إلى  569فرد ثم
انخفض في شهر ديسمبر إلى  316زائر .وفيما يخص البالغين قﺪروا بـ 209زائر في بﺪاية السنة ثم ارﺗفع جﺪا
خﻼل شهر مارس وبلغ  1002زائر ثم سجل انخفاضا حادا وصل إلى  40زائرا فقط في شهر جوان ،ليعاود
اﻻرﺗفاع مرة أخرى وبشكل ملحوظ في شهر نوفمبر ليصل إلى 858زائرا .لكن ما أثار انتباهنا خﻼل هذه السنة
غياب ﺗام لمجموعة منظمة من اﻷفراد البالغين والوفود الرسمية ،وبالتالي بلغ إجمالي عﺪد الزوار من مختلف
الفئات  22100زائر).(Statistiques musée Zabana

عدد الزوار لسنة: 2017
بلغ عﺪد الزوار فئة المتمﺪرسين خﻼل بﺪاية العام  28ليصل إلى أقصى حﺪ خﻼل شهر أفريل وقﺪر بـ 388زائرا
ثم انخفض في آخر السنة إلى  125متمﺪرسا .وقﺪ بلغ عﺪد الشيوخ الذين زاروا المتحف بﺪاية السنة  77زائرا
وارﺗفع ﻷقصى حﺪ له في مارس ليصل إلى  167زائر ثم ينخفض مرة أخرى خﻼل شهر سبتمبر وقﺪر بـ 37
فردا .أما الزوار اﻷجانب فبلغوا  648فردا خﻼل السنة ،وبالتالي بلغ إجمالي عﺪد الزوار من مختلف الفئات بـ
 43917زائرا ).(Statistiques musée Zabana
عدد الزوار لسنة : 2018
بلغ عﺪد الزوار الخاص بالوفود الرسمية بـ 20زائرا خﻼل شهر جانفي لينعﺪم الزوار إلى غاية شهر نوفمبر
مقﺪرين بـ 224فردا وبلغوا اجماﻻ بـ 244زائرا .بينما كان قﺪر عﺪد اﻷجانب خﻼل شهر مارس بـ  49زائرا
ليصل إلى حﺪ أقصاه  117فردا في شهر أفريل ،ما يلفت اﻻنتباه في هذه السنة ارﺗفاع عﺪد اﻷطفال حيث قﺪروا
خﻼل شهر جانفي بـ  2193ليعاود اﻻنخفاض خﻼل شهر جوان بعﺪد  520طفﻼ ويصل إلى أقصى حﺪ في آخر
السنة ليبلغ  3478طفل .وبالتالي بلغ إجمالي الزوار من مختلف الفئات  85346زائرا ) Statistiques musée
.(Zabana
عدد الزوار لسنة :2019
بلغ عﺪد الزائرين حسب إحصائيات المتحف  53202زائر ،وكانت اعلى نسبة خﻼل شهر ديسمبر حيث قﺪرت
بـ 9699زائر ،بينما انخفضت إلى الحﺪ اﻷدنى في شهر ماي وقﺪرت بـ 1079زائر ،وكان أغلب الوافﺪين من فئة
اﻷطفال وقﺪروا بـ 16915طفل ).(Statistiques musée Zabana
عدد الزوار لسنة :2020
قﺪر إجمالي عﺪد الزوار بـ  12239زائر ) ،(Statistiques musée Zabanaحيث انخفض عﺪدهم نتيجة
ﺗوقف نشاط المتحف منذ مارس  2020إلى غاية إعادة افتتاحه أمام الزوار بعﺪ ﺗوقف دام ستة أشهر بسبب جائحة
كورونا ،وبقي المتحف بﺪون أنشطة إلى غاية استئنافها خﻼل شهر مارس .2021
يعرف المتحف مجموعة متنوعة من النشاطات المتحفية منها المحاضرات ،التكوينات المتعﺪدة والمختلفة داخل
المتحف وخارجه ،معظمها ينﺪرج في إطار برنامج دعم حماية وﺗثمين التراث الثقافي بالجزائر بين وزارة الثقافة
واﻻﺗحاد اﻷوروبي.
46

ISBN: 978-9922-9343-2-7

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

شهر أفريل-ماي :شهر التراث ،يتم التحضير خﻼل هذه الفترة لعﺪة معارض ومحاضرات داخل المتحف
وخارجه.

الحقيبة المتحفية
والهﺪف منها حسب المبحوثين ﺗقريب المتحف من المتمﺪرسين ﻷجل ﺗعليمهم وﺗثقيفهم وﺗعريفهم بماضي وحاضر
وهران من خﻼل ثقافتها وآثارها وأعﻼمها كي ينمي في اﻷجيال الوعي بحب التراث والفن والتمسك بالهوية
الوطنية.
ورشة حول الخشب والرسومات الفنية التشكيلية مع مختلف الفنانين الجزائريين مثل صافي ياسين مختص في
صناعة اﻷواني الخشبية ،والفنان التشكيلي صلعة عبﺪ القادر ،ورشات كتابة حول التراث المادي والﻼ مادي،
واﻻحتفال باﻷعياد الﺪينية والوطنية والعالمية عبر مختلف النشاطات المتحفية .ﺗنظيم معارض مع مختلف
المؤسسات كمﺪيرية الثقافة ومﺪيرية المجاهﺪين لوهران في إطار ﺗمجيﺪ ذكرى اﻻستقﻼل.
معرض لوحات لرسوم فنية  ،إقامة معارض متنقلة عبر الوﻻيات.
المشاركة في ﺗظاهرة صيفيات المتاحف بمﺪينة ﺗنس من  08إلى  12جويلية  ،2017التي احتضنتها مﺪينة ﺗنس
ا لساحلية وبمشاركة مختلف متاحف الجزائر :متحف بوسعادة ،متحف الباردو ،متحف خنشلة ،المتحف البحري،
متحف زبانة ،متحف المﺪية ،متحف الشلف ،متحف ﺗبسة ،متحف سيرﺗا ،متحف شرشال .والتي يسافر من خﻼلها
الزائر عبر الزمن ليتعرف على مختلف الحقب التاريخية للجزائر ،وشارك متحف أحمﺪ زبانة بﻼفتات كبيرة
ﺗحمل كنوز التحف النادرة ،وﺗواجﺪ العﺪيﺪ من اﻷطفال وهذا من أجل ﺗرسيخ الثقافة المتحفية وﺗنمية الذوق الفني
لﻸجيال الصاعﺪة.
يضمن قسم التنشيط والورشات البيﺪاغوجية واﻻﺗصال على مستوى متحف أحمﺪ زبانة زيارات موجهة لمختلف
شرائح المجتمع الوافﺪين على المتحف ،كالطلبة والوفود الرسمية ،ﺗتبع هذه الجوﻻت مناقشات جماعية ،وﺗهﺪف
هذه الزيارات إلى ﺗلبية احتياجات كل فئة.
شهر التراث :يقوم المتحف بتنظيم نشاطات ثقافية متنوعة ﺗحت شعار "ﺗراثي مستقبلي".
القيام بمعرض الفن الصخري يبرز أصالة الجزائر منذ ما قبل التاريخ وظهور اﻻرهاصات اﻷولى للفن ثم فجر
التاريخ ،وظهور الرموز اﻷولى لكتابة التيفيناغ وإبراز المناطق السياحية لزوار المعرض خاصة اﻷجانب.
ﺗنظيم ورشات بيﺪاغوجية خاصة بالفن الصخري "التيفيناغ والخط العربي" إضافة إلى ورشة المجسمات على
مستوى ملحقة الفن الحﺪيث المعاصر بوهران مع ﺗﻼميذ الطور المتوسط.

المعطيات الميدانية
ﺗعتبر المؤسسة المتحفية عامل في المحافظة على التراث الجزائري والتاريخ والثقافة الجزائرية ،ومن خﻼل
بعض مقابﻼﺗنا مع بعض المبحوثين )موظفين بالمتحف( فإن ما يميز وهران أو الطابع الوهراني والثقافة
الوهرانية ﺗبقى غائبة عن المشهﺪ في أقسام العرض بمتحف أحمﺪ زبانة ،بحيث يصطﺪم الزائر بكثافة المقتنيات
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المتحفية واﻷثرية الرومانية ومختلف الحضارات الغابرة التي ﺗعاقبت على الجزائر منذ عﺪة عصور ،حتى الطابع
اﻹسﻼمي بالكاد نجﺪه بأقسام العرض ،ونحن نتساءل هنا لماذا وهران غائبة في المتحف؟ فإذا كان المتحف ﻻ
يحتوي على الكثير من المجموعات والقطع اﻷثرية التي ﺗعبر عن التراث العربي اﻻسﻼمي ،فكيف لنا أن نساهم
في ﺗثقيف وﺗعليم الجيل الحالي وﺗربية النشء من خﻼل ﺗاريخ أجﺪادنا اللذين فتحوا إفريقيا ووصلوا إلى غاية
اﻷنﺪلس؟
من خﻼل دراستنا وحسب ﺗصريحات العاملين ﺗوجﺪ هناك قطيعة في التسيير على مستوى المتحف ،بمعنى فقﺪان
هذه المؤسسة استراﺗيجية المﺪراء السابقين وﻻ ﺗوجﺪ استمرارية ،فالرغبة موجودة لﺪى الع ّمال ﻷجل التغيير لكن
يبقى الواقع المعاش مغاير .وأيضا من وجهة نظرنا أصبح المسيّرين سجناء ﻻستراﺗيجية التسيير الكولونيالية،
بحيث لم يغيروا من التسيير وبقوا على الحالة السابقة في كيفية عرض القطع اﻷثرية ،ففي فترة فرنسا الكولونيالية
للعلو والمكانة التي يحتلها المستوطن الفرنسي ﺗجاه الجزائريين،
حتى من ناحية شكل بناء المتحف كان يرمز
ّ
وحسب ﺗصريحات بعض الموظفين العاملين بالمتحف ،فإن هذه المؤسسة المتحفية عوض أن ﺗكون فضاء مفتوح
للزوار أصبحت عائق ﺗجاه فئة من المجتمع أﻻ وهي الفئة المعاقة ،نظرا للسﻼلم المرﺗفعة جﺪا ﻻ ﺗساعﺪ هذه
الشريحة من الولوج إلى المتحف .فهل استراﺗيجية المتحف ﺗكمن فقط في استقطاب الزوار؟ ماذا يأخذ الزائر معه
عنﺪ زيارﺗه؟ ماهي استراﺗيجية المتحف في حفظ الهوية؟
يؤكﺪ لنا بعض المبحوثين الموظفين أنه ﻻ ﺗوجﺪ رغبة سياسية ﻷجل النهوض بالمتاحف والﺪليل على ذلك ﻻ ﺗوجﺪ
مقتنيات خاصة بوهران ،وبالتالي نحن نتساءل بﺪورنا هل موجودات المتحف ﺗعبّر أو ﻻ ﺗعبّر عن هوية المجتمع
الجزائري؟
يتخذ المتحف شكل فرنسي أوروبي ﻻ يعكس التقليﺪ الجزائري ،بحيث نجﺪ صورا في أعلى الجﺪران الخارجية
للمتحف ﺗعكس طبيعة الثقافة اﻷوروبية وﻻ ﺗمت بصلة بالثقافة الجزائرية ،ويتساءل الكثير من المارة قرب واجهة
الصور بثقافة المجتمع الجزائري والطابع اﻻسﻼمي ،ونحن
المتحف والذي يتوسط مﺪينة وهران عن عﻼقة هذه
ّ
نتساءل بﺪورنا ما هو مغزى هذه الصور المتحفية إبان الﺪولة الجزائرية المستقلة وذات السيادة الوطنية؟ هل يمكن
الصور إرثا خلفه اﻻستعمار الفرنسي أم هو ﺗاريخ مسكوت عنه لﺪى المسئولين؟ فمتحف زبانة ينام
أن نعتبر هذه
ّ
على الكثير من الكنوز من آثار وﺗراث لكن ﻻ ﺗجﺪ صﺪى كي ﺗرى النور ﻷجل عرضها على الجمهور .ونحن من
خﻼل المﻼحظة المباشرة ﺗبين لنا أن المتحف لﺪيه مﺪخل واحﺪ وهو نفس المخرج الذي يسلكه الزوار وهذا يخلق
عائق ومشكل عويص من خﻼل ازدحام مختلف الوافﺪين على المتحف نتيجة وجود نفس المﺪخل وفي نفس الوقت
نفس المخرج .القﺪرة على ﺗعلم مفاهيم التفكير النقﺪي )استخﺪام استراﺗيجيات التﺪريس المرئي( ،والقﺪرة على
ﺗحليل وإدراك العمل الفني هذا المشروع ) (Abia, 2020هو نموذج للتوعية والتعليم في متاحف القرن الواحﺪ
والعشرين ،بحيث يشرك الجماهير في الفن بطرق جﺪيﺪة.
يتم حشﺪ مفهوم الثقافة في استكشاف الموضوعات الرئيسية لعلم اﻻجتماع )التقسيم الطبقي ،وعﺪم المساواة،
والمؤسسات  ،والحركات اﻻجتماعية( كما هو الحال في المجاﻻت المتخصصة لﻺنتاج الثقافي مثل الفنون،
ووسائل اﻹعﻼم ،العلم ،صناعة التسلية والترفيه ،الﺪين).(Diane, 2004 : p54
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يختلف النهج السوسيولوجي للثقافة  ،الذي يؤكﺪ بشكل خاص على مفاهيم التسلسل الهرمي والشرعية  ،عن بقية
نهجها اﻷنثروبولوجي ،الذي يؤكﺪ على التعﺪدية والنسبية للقيم والمحتوى .لكن علم اﻻجتماع المعاصر للثقافة
مليء بالخﻼفات .إذا كان بعض المؤلفين يعتبرون قبل كل شيء مجال الثقافة بمثابة فضاء
لﻼغتراب) (Theodor, 1974: p60أو الهيمنة من خﻼل مفهومي "العنف الرمزي" و "الشرعية الثقافية" )بيير
بورديو على وجه الخصوص( ) ،( Bourdieu, 1979 : p60أما اﻵخرون ،في أعقاب أعمال ريتشارد
هوغارت ) ( Hoggart, 1970 : p60وريمونﺪ ويليامز حاليًا في الﺪراسات الثقافية
) ،(Raymond, 1958 : p60يستكشفون على العكس أشكال مقاومة الهيمنة التي ﺗُمارس في مجال الثقافة.

الخاتمة
إن اﻻجيال ﺗتواصل عن طريق التشبث بالماضي والمضي نحو المستقبل ،والمتحف اليوم لم يعﺪ فقط مكان
للترفيه والتسلية بل أصبح عامل أساسي في الحفاظ على الهوية والذاكرة الجماعية ،فنحن في هذا العالم الذي
نعيشه اليوم يفرض على المتحف ﺗغيير من نمط سيرورﺗه ،حتى يصبح يشارك في مختلف نواحي الحياة من
خﻼل خروج المتحف إلى الفضاء الخارجي سواء عبر وسائل التواصل اﻻجتماعي أو ﺗنظيم ورشات ﺗكوينية
فنية ،أو عبر الحقائب المتحفية التي شملت المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها ،كما يجب أن يتوفر المتحف
على الوسائل التكنلوجية الحﺪيثة التي ﺗعرفها المتاحف في العالم مثل ﺗكنولوجيا ثﻼثية اﻷبعاد ،وأن ﻻ يقتصر فقط
على الطريقة التقليﺪية في عرض المجموعات الفنية واﻷثرية ،من الضروري أيضا أن يقوم المتحف بتحيين
النصوص والمعلومات الموجودة على مستواه ،إلى جرد الممتلكات الثقافية كلها ،ورقمنة كل التراث حتى يستطيع
المتحف الترويج لفضائه بغية جلب مختلف اﻷفراد ﻷجل ﺗرسيخ الثقافة المتحفية عبر اﻷجيال.

توصيات
هل زيارات المتاحف لها مﺪلول على حب اﻻستطﻼع أو حب المعرفة واكتشاف التراث؟ أو فقط مجرد محاولة
الهروب من الواقع المجتمعي وضغوط العمل ،أو حب المعرفة واكتشاف التراث أم دافع للهو!
يجب ﺗحفيز الع ّمال والموظفين على مستوى المؤسسات المتحفية من خﻼل المزيﺪ في إشراكهم في ﺗجسيﺪ خبراﺗهم
في الفضاء المتحفي.
ﺗكريس المؤسسة المتحفية في ﺗجميع مختلف الثقافات وروائع المنتجات اﻻنسانية ،والتي يقصﺪها اﻻنسان بهﺪف
المتعة والﺪراسة ،واكتشاف إبﺪاعاﺗه عبر مختلف العصور ،وضرورة إرساء المتحف لجذور الشخصية الوطنية
وخلق أجيال مثقفة واعية بماضيها وما فيه من دﻻﻻت.
إسهام وﺗبيان المؤسسة المتحفية كمؤسسة ﺗعليمية ﺗثقيفية ﺗكوينية وﺗرفيهية وسياحية في دهن الزوار ،سواء
للصغار أو الكبار وﺗقﺪيم الخﺪمات لكل للزائرين بجميع الشرائح ،سواء إطارات في المجتمع ،أطفال ،أفواج
مﺪرسية ،طﻼب جامعيين ،شيوخ ،ذوي اﻻعاقات ودون أي شروط.
49

ISBN: 978-9922-9343-2-7

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

 هل العبرة في عﺪد الزائرين أم قﺪرة اﻻستيعاب ومﺪى اﻻستفادة من هذه الزيارات على الصعيﺪين،ﺗقييم الزيارات
.سواء بالنسبة للمؤسسة المتحفية أو الوافﺪين إليها
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حجية الخطاب القرآني في تفسير الشعراوي
بلعالم فضيلة
معهد اللغة العربية وآدابها
المركز الجامعي آفلو ،الجزائر
Belalem.fadhila@gmail.com

المستخلص
إن عبارات القرآن تؤثر في القلوب ،متى كان السامع على معرفة بالعربية ،متمكنا من أساليب العرب متمرسا
بالبيان ﻷن التأثير تذوق وتمثل .أما عامة الناس التي ﻻ تملك هذا الحس فيلزمها من يوجهها ويربي فيها ملكة
التذوق ،وفي هذا المقام تبدأ عملية التبليغ ،ومهمة الدعاة ،تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان أسلوب من
أساليب الحجاج في تفسير القرآن وفهمه لﻺفادة والوصول إلى منهج قرآني واضح ينير طريق البشرية نحو
اﻻستقرار والسﻼم.

الكلمات المفتاحية :الحجاج ،التفسير ،التأويل ،التذوق ،التبليغ
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The Argumentative Power of the Koranic Discourse in
Chaaraoui’s Interpretation of the Holy Koran
Belalem Fadhila
Institute of Arabic Language and Literature
University Centre of Aflou- Algeria
belalem.fadhila@gmail.com

The Koranic discourse has a deep impact on hearts, particularly when it comes
to listeners with a broad knowledge of the Arabic language and its rhetorical
devices. In fact, influence stems from two factors: sense of taste and presence of
mind. As for the laymen who lack such a sense, they need to be guided to develop
their language-tasting skill. The information transmission process and,
concomitantly, the preacher’s mission start at this very moment. The aim of this
paper is to shed light on one of the argumentation patterns used in the
interpretation and understanding of the Holy Koran to come up with an obvious
Koranic method seeking to pave the way for peace and stability in favour of
humanity.

Keywords : argumentation, explanation, interpretation, tasting,
informing.
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المقدمة
نتوسل من خﻼل هذه الورقة البحثية بآليات الحجاج التي توظفه وتقنيات إجرائه لمقاربة الذهنية المعاصرة،
المتلقية لشرح النص ،المتتبعة لتطور آليات القراءة والفهم؛ وقد عبّر هيدقر ) (Heideggerعن الترابط بين
القراءة والفهم والتأويل والمحاجة باستمرار " :إن لقاءنا بالنص في معناه الشامل المطلق ليس لقاء معزوﻻ عن
الزمان والمكان -ثم إنه ليس أيضا وهذا هو اﻷهم -لقاء صامتا .بل إننا نلتقي به متسائلين ،فمثل هذه اﻷسئلة تمثل
اﻷساس الوجودي لفهم النص ومن ثم تفسيره ،ويرى الدكتور صﻼح فضل  :أن هذا التﻼزم بين الفهم والتفسير
من جهة واللغة والفكر من جهة أخرى قد منح للتأويل مفهوما جديدا يجعله مقاربا لروح العلم فهذا التﻼزم يخلق
وحدة تحليلية )فضل ،،العدد  ،1992 ،104صفحة (129
إن تعدد السياقات التي احتكت بالنص القرآني – رغم اختﻼف مشاربها -استطاعت أن تحافظ على تراتبية الفهم
والسير على ّ
خط معرفي موجه طوال مدة التابعين وتابعيهم غير أن التطور الذي عرفته العصور المتأخرة منذ
القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين-فقد استطاع أن يتج ّرأ على تلك السلطة المتجبّرة ،ويكسر ﺷوكتها
على مستوى طبقات المثقفين ،أما عامة الناس ،والجماهير المؤمنة بالسليقة فمن الصعب أن نحرك لها ساكنا
تعودت عليه ،ونزحزح لها فهمها التقليدي للنص إﻻ بالبحث عن وسائل مﻼئمة للولوج إلى النفوس وتطويعها
يورث ،وأن متلقي النص القرآني يتوجب عليه معايشة معانيه بروح العصر ،حتى ﻻ تجرفه
للتسليم أنّ الفهم ﻻ ّ
تيارات التغيير والعولمة التي جرفت عقول ﺷبابنا ...لذلك تنبّه علماؤنا اﻷجﻼء لضرورة توعية الطبقة التحتية
التي تمثل السواد اﻷعظم واﻷرضية التي أصبحت مسرحا للغزو الجديد -ثقافيا وأخﻼقيا ،واقتصاديا
يتعين علينا أن نتحرك دائما حركة جدلية تأويلية بين وعينا المعاصر ،وبين أصول هذا الوعي في تراثنا .هذه
الحركة يتحتم عليها أن ﻻ تغفل المسافة الزمنية التي تفصلنا عن التراث وعليها في نفس الوقت أﻻ تقع في أسر
هذا التراث رفضا أو قبوﻻ غير مشروط .فالتراث في النهاية -ملك لنا ،تركه لنا أسﻼفنا ﻻ ليكون قيدا على حريتنا
وعلى حركتنا ،بل لنتمثله ونعيد فهمه وتفسيره وتقويمه من منطلقات همومنا )زيد ،2001 ،صفحة (25
تتعالى صيحات الدعاة بالعودة إلى منهاج ﷲ ،هذا صحيح لكن بلغة العصر اللغة التي درجوا على فهمها ،وجدنا
في خواطر الشيخ الشعراوي ضالتنا ،فقد استطاع أن يستقطب قلوب الجماهير في جميع بقاع اﻷرض ،نعرض
جانبا من هذه الخواطر حول بعض نصوص القرآن الكريم في هذه الروقة البحثية الهادفة الى بيان  " :دور
المتلقي في فهم النص -تفسير الشعراوي أنموذجا" و الموسومة ب:حجية الخطاب القراني في تفسير الشعراوي
إن عبارات القرآن تؤثر في القلوب ،متى كان السامع على معرفة بالعربية ،متمكنا من أساليب العرب ،متمرسا
بالبيان؛ ﻷن التأثير تذوق وتمثُل ،أما عامة الناس التي ﻻ تملك هذا الحس ،فيلزمها من يوجهها ،ويربي فيها ملكة
التذوق ،وفي هذا المقام تبدأ عملية التبليغ ،ومهمة الدعاة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان أسلوب من أساليب الحجاج في تفسير القرآن و فهمه ،لﻺفادة والوصول إلى
منهج قرآني واضح ينير طريق البشرية نحو اﻻستقرار والسﻼم.
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حجاجية ضرب المثل من الواقع
إن الشرح حجة على تمهيد ،وثمرة خبرة ،إنه عﻼمة على اﻹدارة ،وعلى بذل الجهد من أجل فهم ينم عن دراسة،
ومعرفة ،إنه إذن أثر الموضوعية والمصداقية الفكرية....
فما هو الشرح بهدف اﻹقناع؟ إنه بصفة عامة استثمار لوسائل خمس هي:
الوصف أو السرد -التعريف -المقارنة-التشبيه-المثال باختصار اﻷحداث )علوي ،صفحة (122
ويبيّن الشيخ نفسه هذه الميزة بقوله في تفسير سورة النحل " :ونذكر مثاﻻ كثيرا ما كررناه ليرسخ في اﻷذهان-
و المثل اﻷعلى -هب أنك سائر في طريق تقصد بلدا ما ،فصادفك مفترق لطرق متعددة ،وعﻼمات ﻻتجاهات
مختلفة ،عندها لجأت لرجل المرور :من فضلك أريد بلدة كذا ،فقال لك من هنا ،فقلت الحمد  ،لقد كدت أضل
الطريق ،وجزاك ﷲ خيرا.
فلّما وجدك استقبلت كﻼمه بالرضا والحب ،وﺷكرت له صنيعه أراد أن يزيد لك العطاء ،فقال لك :لكن في هذه
تمر منها بسﻼم" )الشعراوي ،صفحة (7923 ،7922
الطريق عقبة صعبة ،وسوف أصحبك حتى ّ
هنا ضرب المثل من الواقع ،وتوجيه السلوك استلهمها الشيخ من القرآن الكريم ،وهذه اﻵلية لها دور عظيم في
التعليم والتوجيه.

نماذج للحجاج عند الشعراوي
نعرض بعض المواقف الحجاجية عند الشعراوي لتبيان طريقته في فهم كتاب ﷲ بشتى الوسائل :المنطق،
المساءلة ،والتسليم أمام القدرة اﻹلهية ،وضرب اﻷمثال ،وأبيات الشعر قديمه ،وحديثه ،وكل ذلك بهدف اﻻيضاح،
واﻹقناع والدعوة إلى الحق.
حجج القرآن في إثبات النبوة
إن كان رسول ﷲ صلى عليه ﷲ وسلم يريد فرض سلطانه فجأة وإن لم يفعل ذلك وهو في ريعان ﺷبابه .حيث لم
يكن يرق له بريق الدنيا وزهوها ،ولم يكن يخالط أترابه من فتية قريش ،وكان ينفرد بنفسه في الجبال ،بعيدا عن
كل ذلك ،فكيف يريدها كما اعتقدت قريش ،ونسلّم باعتقادهم هذاّ ،
فإن هذه اﻵية عن انتصار الروم ﻻ تخدم ما
سلمنا به ،وتفنّد اتهامهم لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم على حد تعبير الشيخ الشعراوي ،فﻼ المنطق وﻻ الحيلة
يبرران إتيانه بهذا الخبر عن انتصار الروم بعد غلبتهم ،ولنتتبع هذه الحجة كيف أكبتت قريشا ،وﺷتتت أفكارهم،
وكذّبت مزاعمهم.
كل ما يتلفظ به الناس من جمل أو خطابات كاملة مبني على تقابل العناصر والعﻼقات ،والعقل اﻹنساني يدرك
ذلك بسرعة ،ﻷلفته بذلك وقدرته على الفهم )بازي(
اتهمت العرب – رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلّم -فيما اتهموه به من سحر وجنون ،بأن القرآن من تلفيقه ،يقول
الشيخ محمد متوالي الشعراوي:
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" والقرآن نزل يتحدى العرب في اللغة ،ولكن ﻷنه متحدّ لغير العرب وقت نزوله ،فقد حدثت حرب بين الروم
والفرس وقت نزول القرآن ،وكانت الروم والفرس كالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،واﻻتحاد السوفياتي في عصرنا.
كانتا أعظم وأقوى دولتين في ذلك العصر؛ الم )ُ (1
ض َو ُه ْم مِ ْن َب ْع ِد َغ َل ِب ِه ْم
غ ِل َب ِ
ت ﱡ
الرو ُم ) (2فِي أ َ ْدنَى ْاﻷ َ ْر ِ
ْع ِسنِينَ ِ ﱠ ِ ْاﻷ َ ْم ُر مِ ْن قَ ْب ُل َومِ ْن بَ ْعدُ َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح ْال ُمؤْ مِ نُونَ  سورة الروم ،لو أن هذا القرآن
َ
سيَ ْغ ِلبُونَ ) (3فِي بِض ِ
من عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ما الذي يجعله يدخل في قضية كهذه ،لم يطلب منه احد أن يدخل فيها،
وكيف يغامر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في كﻼم متعبد بتﻼوته إلى يوم القيامة ﻻ يتغير وﻻ يتبدل ،وماذا كان
يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت وانتصر الفرس مرة أخرى" )الشعراوي ،الصفحات (9-8
إذن فاختﻼف أساليب القرآن الكريم واﻷحاديث القدسية واﻷحاديث النبوية ،أكبر دليل على أن القرآن واﻷحاديث
القدسية ليست من عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ﻻن الشخصية اﻷسلوبية ﻷي إنسان هي ﺷخصية مميزة.
نﻼحظ أن الحجة قوية في الرد على من اتهم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم بأن القرآن من عنده ،من حيث
المحتوى أوﻻ ،أدرج حجة طرح قضية ليس في صالحه طرحها ولو كان فعﻼ القرآن من عنده ،وﻻ يوجد أي داع
إلى التنبؤ بنتيجة حرب لم تحدث بعد ،هذا من ناحية ،ومن جهة أخرى أجرى مقارنة بين أسلوب القرآن ،وأسلوب
اﻷحاديث القدسية التي هي من عند ﷲ؛ وأسلوب الحديث النبوي الشريف الذي هومن عند رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلّم.
الشعراوي يفند مزاعم قريش ،مرة بالمضمون المتمثل في سورة الروم حول حربهم مع الفرس ،ومستقبل هذه
الحرب .والمرة الثانية بالشكل ،ويقال أنّ الرجل هو اﻷسلوب ،فما سبب اختﻼف هذه اﻷساليب الثﻼث.
وهذه كلها حجج دامغة ﻻ سبيل لمكذب في دحضها
أنواع الخطاب القرآني حسب معهود العرب و حجاجية.:
في المرحلة اﻷولى :ذكر خطاب الكاهن ،وخطاب الساحر ،وخطاب المجنون ،ﻷنّها هي أنواع الخطاب التي
اعتادوها .قالواّ :
بشر مثلهم فلماذا يسلمون له بالنبوة والرسالة؟
إن محمد ًا ٌ
ساحِ ٌر َكذﱠابٌ  سورة ص
وفي هذا يقول الحقَ  :و َ
ع ِجبُوا أ َ ْن َجا َء ُه ْم ُم ْنذ ٌِر مِ ْن ُه ْم َوقَالَ ْالكَاف ُِرونَ َهذَا َ
) أَأ ُ ْن ِز َل َعلَ ْي ِه ال ِذّ ْك ُر مِ ْن بَ ْينِنَا بَلْ هُ ْم فِي ﺷ ٍّ
ب( سورة ص
َك مِ ْن ِذ ْك ِري بَلْ لَ ﱠما يَذُوقُوا َعذَا ِ
بشر مثلهم يتلقى الوحي من ﷲ،
ويبدي بعض كفار قريش نوعا من التعجب المشرب باﻻستهزاء من أن يكون ٌ
اس َوبَ ِ ّ
ق
فيجيبهم القرآن  :أ َ َكانَ لِلنﱠ ِ
آمنُوا أ َ ﱠن لَ ُه ْم قَدَ َم ِ
صدْ ٍ
ش ِر الﱠذِينَ َ
اس َع َجبًا أ َ ْن أ َ ْو َح ْينَا إِلَى َر ُج ٍل مِ ْن ُه ْم أ َ ْن أ َ ْنذ ِِر النﱠ َ
ساحِ ٌر ُم ِبينٌ سورة يونس
ِع ْندَ َر ِبّ ِه ْم قَا َل ْالكَاف ُِرونَ ِإنﱠ َهذَا لَ َ
حجاجية ضرب المثل لتقريب صورة الوحي
يذكر الجابري إلى جانب حيرة قريش أمام الخطاب القرآني ،وعدم استيعابهم لقضية النبوة لبعدها عن معهودهم
في التفكير واﻻعتقاد ،يذكر قضية مهمة أخرى تُعد من اﻷسباب القوية في رفضهم للدعوة المحمدية ،بل الرفض
الموجه بالعداوة واﻻضطهاد والتعذيب والحمﻼت المسعورة على أتباع النبي صلى ﷲ عليه وسلّم ،هذه القضية
هي خوفهم من ضياع مكانة آلهتهم التي يحج إليها العرب ،ويقدّموا لها الهدايا) .الجابري ،صفحة (103
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يقول الحق ج ّل وعﻼ) :إِنﱠا أَ ْو َح ْينَا إِلَيْكَ ك ََما أ َ ْو َح ْينَا إِلَ ٰى نُوحٍ َوالنﱠبِ ِيّينَ مِ ن بَ ْع ِد ِه ۚ َوأ َ ْو َح ْينَا ِإلَ ٰى إِب َْراهِي َم َوإِ ْس َماعِي َل
ُورا( سورة النساء 163
َارونَ َو ُ
سلَ ْي َمانَ ۚ َوآت َ ْينَا دَ ُاوودَ زَ ب ً
ُس َوه ُ
وب َو ْاﻷ َ ْس َباطِ َوعِي َس ٰى َوأَي َ
َو ِإ ْس َحاقَ َو َي ْعقُ َ
ﱡوب َويُون َ
والموحى إليه هو محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،وهو وحي خاص بالرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،فﻼ تقل أنا لم
أسمع ماذا أوحي إلى محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،وﻻ أعرف كيف نزل الوحي" )"عن عائشة رضي ﷲ عنها أن
الحارث بن هشام سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال :يا رسول ﷲ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول ﷲ
ي فيفصم عنّي وقد وعيت ما قال ،وأحيانا
صلى ﷲ عليه وسلّم :أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أﺷدّه عل ﱠ
يتمثل لي الملك رجﻼ فيكلمني فأعي ما يقول" )البخاري ،صفحة ،(2333
قادرا على سماع
فقد جاء جبريل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وبلغه أن يعلن ما أوحي إليه ،ولو كنت أنت ً
الوحي من جبريل ،فما ضرورة إرسال الرسول صلى ﷲ عليه وسلم إذن؟
إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تح ّمل.
يُ ْع ِرب عن هذا المفهوم الشيخ الشعراوي بـ :ضرب المثل من واقع الناس المعاش " :مثل المصباح الصغير الذي
تضيئه في المنزل ليﻼ لينير بالقدر المناسب كي ﻻ نرتطم باﻷﺷياء ،وهو ما نسميه بالعامية" :ونّاسة" .إذن :فمهمة
المحول أن يستقبل من مصدر الطاقة القوي ليضيء لمصدر الطاقة الضعيف ،والرسول صلى ﷲ عليه وسلم من
ّ
البشر ﻻ يمكنه التلقي المباﺷر عن ﷲ ،لذلك ﻻ بد من واسطة تبلغ في اﻻرتقاء بما يسمح لها بالتلقي عن ﷲ،
وتستطيع أن تلتقي بالبشر هذه خاصية الملك" )الشعراوي ،صفحة  ،(5654إنه يستعمل اﻷدوات التي يستعملها
قوته واستحالة حصول التبليغ مباﺷرة من ﷲ ّ
عز
الناس في عصره لتقريب مفهوم الوحي وكيفية حدوثه ،ومدى ّ
وجل إلى الرسول صلى ﷲ عليه وسلم بﻼ واسطة وهذا خير جواب للمش ّككين من قريش وغيرهم في نزول
الوحي من ع ِل.
ورغم هذه الواسطة جبريل عليه السﻼم يصيب المصطفى عليه أفضل الصﻼة وأزكى التسليم الجهد والتّعب في
ّأول تلقيه للوحي ،وكان صلى ﷲ عليه وسلّم يعرق حتّى يتصفّد العرق من جبينه الشريف ،وإذا انصرف عنه
الوحي قال ":ز ّملوني ..ز ّملوني" ،ويرتعد )البخاري(
إذن :كان الوحي يُتعب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلّم ،وبعد أن يسري عنه التعب تبقى له حﻼوة ما أوحى إليه،
فيتشوق ثانية للوحي.
ّ
يشوق النبي صلى ﷲ عليه وسلّم للوحي ففتر لمدّة من الزمن ،وحين اﺷتاق النبي صلى ﷲ عليه
وقد ﺷاء الحق أن ّ
وسلم للوحي ،كان ذلك يعني أنّه قد ﺷحن نفسه بطاقة متقبلة ﻻستقبال هذا الوحي بما فيه من تعب.
ضرب المثل عند الشعراوي
يبتدئ الشعراوي في خطته اﻹقناعية واﻻستدﻻلية من الواقع المعاش عند المتلقين؛ فيقدم المثال الواضح البيّن الذي
ﻻ ينكره عقل أو عرف .ثم يؤسس عليه مثاله الذي يسعى إلى إدراجه لضمان نجاح عملية اﻹقناع .وهو على
دراية تامة ،وعميقة بأحوال المخاطبين وبموروثهم الثقافي ،والحضاري ،وبهموم مستقبلهم.
يقوم حجاج السلطة على العصمة والهيبة ،القانون ،وﺷرف ﺷخص ما :الحكيم الخبير الفيلسوف ،الرئيس،
المستشار) .علوي ،صفحة (158
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فهو فضﻼ عن كونه يحمل خصائص الجماعة الكبرى التي يتقاطع فيها السواد اﻷعظم ،إنه بعبارة أخرى الثقافة،
والحضارة ،والمجتمع ،والنصوص الخلفية الثاوية في الﻼوعي الجماعي الموجه للوعي ،والفهم ،والتعامل داخل
الزمرة اﻻجتماعية الخاصة ،وقد ﻻ يستعصي حصول هذه المعطيات لدى الشيخ المجرب المثقف ،الوزير،
الداعية ،فضﻼ عن كل ذلك الحامل لكتاب ﷲ وعيا ،وإدراكا ،والعارف بسنة سيد بني آدم صلى ﷲ عليه وسلم،
الممحص لتاريخ وطنه مصر.
اﻻستشهاد بالشعر للتوضيح :ﻷن طبيعة اﻹنسان تميل للشعر خاصة العرب عرفوا بالفصاحة وكان الشعر هو
لسان حالهم
يقول الشاعر:
حسب نفسي عزا بأنني عبد

يحتفي بي بﻼ مواعيد رب

هو في قدســــه اﻷعز ولــكن

أنـا ألقـى متى وأيـن أحــب

استخدم المحاجج هذا الشاهد الشعري أثناء تفسيره ﻷية " الحمد

رب العالمين" في سورة الفاتحة من القرآن

الكريم ،وجاء هذا الشاهد الشعري؛ عندما ذكر المحاجج آيتين جليلتين تدﻻن على استجابة ﷲ ـ سبحانه وتعالىـ
ان ۖ
عنِّي فَإِنِّي قَ ِريبٌ ۖ أ ُ ِج ُ
للدعاء ،اﻵية اﻷولى هي قول ﷲ عز وجلَ  :وإِذَا َسأَلَكَ ِعبَادِي َ
يب دَع َْوة َ الدﱠاعِ إِذَا دَ َع ِ
فَ ْليَ ْست َِجيبُوا لِي َو ْليُؤْ مِ نُوا بِي َلعَلﱠ ُه ْم يَ ْر ُ
ﺷدُونَ ) الشعراوي ،صفحة  (58والشاهد الشعري يبين قيمة الحمد والشكر
تجاه المولى ـ عز وجل ـ حيث بابه مفتوح في جميع اﻷوقات لمن ناداه ودعاه ،فما أجمل وأفضل أن تكون عبدا ً
ـ عز وجل ـ تلقى من أحببت في كل وقت وحين .وحيث أن سورة الفاتحة نص قرآني كريم بين العبد وربه ،فقد
ذكر المحاجج في ﺷاهده الشعري ما يدل على العبودية ،وما يدل على الربوبية ،تكمن حجاجية هذا الشاهد في دعم
الحجج لبعضها في كل من اﻵيات الكريمة ،وبيتي الشعر )الحجج المتعاونة(.
وهو أول ﺷاهد ﺷعري يستخدمه المحاجج في خواطره اﻹيمانية ،والشاهد الشعري الوحيد الذي ذكره في تفسيره
وخواطره حول سورة الفاتحة ،كذلك لم يذكره غيره من المفسرين الذين سبقوه؛ فلم يستخدموا هذا الشاهد في
تفاسيرهم.
النفس والناس
يقول الشاعر )الشعراوي ،صفحة :(162
إذا أنا لم آت الدنيــﱠـــــة خشية من الناس

كــان النــاس أكــرم مـــن نفســــــي

كفى المرء عارا أن يرى عيب نفسه

وإن كان في ُك ٍّن عن الجن واﻷنس

البيتان السابقان هما الشاهد الذي استخدمه المحاجج في خواطره حول قول ﷲ ـ عز وجل ـ في اﻵية القرآنية
ٰ
ارت ُ ُه ْم َو َما كَانُوا ُم ْهتَدِينَ ( البقرة16 ،
الكريمة ):أُولَئِكَ الﱠذِينَ ا ْﺷت ََر ُوا الض َﱠﻼلَةَ بِ ْال ُهد َٰى فَ َما َربِ َحت ِتّ َج َ
يوضح المحاجج في البيتين السابقين رأي اﻹنسان في نفسه ،ويوضح من خﻼلهما أن المنافق صورته حقيرة أمام
نفسه .يقول المحاجج " :والتمزق الذي عند المنافق أنه يريد أن يخفي عيوبه عن الناس" .فاﻹنسان القويم هو الذي
يستطيع المواجهة والبعد عن كل العيوب التي تضر بذاته أوﻻً وبالمجتمع ومن حوله.
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وبهذا الشاهد يوضح المحاجج صورة المنافقين الذين يﻼقون الناس بوجه أمام أعينهم ،ثم بعد تركهم يظهرون
بوجه آخر ،وبأسلوب متنوع ومتعدد يختلف ويتبدل تبعا ً لﻸهواء وللنفس المنافقة .وقد وضح المحاجج بهذا الشاهد
مقارنة بين النفس والناس .فعلى اﻹنسان أن يكون واضحا ً بين نفسه وبين اﻵخرين ،وتكمن حجاجية الشاهد هنا في
والمضلة للناس عند المنافق.
التوجيه بغية تغيير السلوك ،وذلك بتبيان مواطن الخلل ،والنقائص المضرة للنفس،
ِ
وهو أول ﺷاهد ﺷعري يستخدمه المحاجج في خواطره حول سورة البقرة ،كما أن هذا الشاهد لم يستخدمه
المفسرون السابقون؛ فقد تفرد به المحاجج في خواطره وفي ﺷواهده الشعرية.
ضرب اﻷمثال
التحليل التقابلي للخطاب يعرض على الذهن ﺷريطا للمعاني الممكن فهمها بسرعة وبوتائر بطيئة ،فيتحقق بذلك
تمثل العناصر والمعاني والعﻼقات تمثﻼ واضحا كافيا ،ويحصل التذاذ بالمعنى المبني ﻷنه أصبح نتاج جهد ذاتي
ومشاركة ذهنية في إعادة بناء المعنى اﻷصلي )بازي ،صفحة (183
يقول الشاعر) :الشعراوي ،صفحة (163
مثل الزجاجة كسرها ﻻ يشعب

إن القلوب إذا تنافر ودها

ذكر المحاجج هذا الشاهد ،ضمن خواطره حول قول ﷲ ـ عز وجل ـ في اﻵية القرآنية الكريمة :
ور ِه ْم َوت ََر َك ُه ْم فِي ُ
ضا َء ْ
ْص ُرونَالبقرة17 ،
ظلُ َما ٍ
َ مثَلُ ُه ْم َك َمث َ ِل الﱠذِي ا ْست َْوقَدَ ن ً
ت ﱠﻻ يُب ِ
ت َما َح ْولَهُ ذَه َ
َارا فَلَ ﱠما أ َ َ
َب ﱠ ُ بِنُ ِ
ويوضح المحاجج بهذا الشاهد كيفية ضرب اﻷمثال ،فالقلوب عندما تتنافر مثلها تماما ً مثل الزجاج المكسور،
فالبيت ﺷاهد على ضرب مثال :مسألة غيبية غير محسوسة )وهي تنافر القلب( بمسألة واقعية محسوسة وهي
ُقرب المحاجج صورة ضرب اﻷمثال ويوضحها للناس ،حيث أن اﻵية القرآنية
)الزجاج المكسور( .وبهذا الشاهد ي ِ
الكريمة تضرب مثاﻻ ً على صفات التمزق عند المنافقين ،وهي صفة غير محسوسة ولكنها موجودة بينهم؛ دائما
في إطار التربية والتوجيه ،يبين القرآن الكريم مسائل غير محسوسة ،بأخرى مادية محسوسة ،وذلك ﻷجل تقريب
الصورة وتوضيحها ،واستخﻼص الموعظة منها.
وقد تفرد ﺷيخنا الجليل ،والمحاج ج بهذا الشاهد الشعري ،فلم يستخدمه الذين سبقوه في ﺷواهدهم الشعرية في
تفاسير القرآن الكريم.
قصة مدح أبو تمام للخليفة
يقول المحاجج:
" ولقد أراد أحد الشعراء أن يمدح الخليفة وكانت العادة أن يشبه الخليفة باﻷﺷخاص البارزين ذوي الصفات
الحسنة ،فقال:
إقدام عمرو في سماحة حاتم

في حلم أحنف في ذكاء إياس

وكل هؤﻻء الذين ضرب بهم الشاعر المثل كانوا مشهورين بهذه الصفات ،فعمرو كان مشهورا ً باﻹقدام
والشجاعة ،وحاتم كان مشهورا ً بالسماحة ،وأحنف يضرب به المثل في الحلم ،وإياس ﺷعلة في الذكاء؛ وهنا قام
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أحد الحاضرين وقال :اﻷمير أكبر من كل ﺷيء ممن ﺷبهته بهم .فقال أبو تمام على الفور:
ض ْربي لَه َم ْن د ُونَهُ
ﻻ تنكروا َ
رب اﻷق ﱠل لنــــوره
ض َ
فا ُ قَدْ َ

والباس
مثﻼً ﺷ َُرودا ً في النﱠدَى
ِ
ْـــراس
مثﻼً من المِ ْشكَــــا ِة والنّب
ِ

فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته" )الشعراوي ،الصفحات -168
(169
واﻷبيات الشعرية في قصة مدح الخليفة :ﺷاهد يستخدمه المحاجج في توضيح ضرب اﻷمثال باﻷﺷياء المختلفة
)مثَلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الﱠذِي ا ْست َ ْوقَدَ
والمتنوعة ،وهي الشاهد في خواطره حول قول ﷲ عز وجل في اﻵية القرآنية الكريمة َ :
ُور ِه ْم َوت ََر َك ُه ْم فِي ُ
ْص ُرونَ ( البقرة17 ،
ظلُ َما ٍ
ن ً
ت ﱠﻻ يُب ِ
ضا َءتْ َما َح ْولَهُ ذَه َ
َارا فَلَ ﱠما أ َ َ
َب ﱠ ُ بِن ِ
فيوضح المحاجج كيف يكون ضرب اﻷمثال للناس باﻷبيات الشعرية السابقة الواردة في قصة مدح الخليفة ،وقد
قال التبريزي في ﺷرح البيت اﻷخير :أي ﻻ تنكروا قولي إقدامه كإقدام عمرو ،وهو أﺷجع منه ،وذكاؤه كذكاء
إياس ،وهو أذكى منه ،ﻷن ﷲ تعالى قد ﺷبه نوره بما هو أقل منه ،إذ كان المشبه به من أبلغ ما يعرفه الناس
ضوءا ،فقال) :مثل نوره كمشكاة( ،وهي الكوة ليست بنافذة ،والنبراس :المصباح .استخدم المحاجج هذا الشاهد
الشعري في مواضع عديدة ،في خواطره حول القرآن الكريم ،فقد استخدمه تسع مرات في تفسيره ﻵيات قرآنية
كريمة مختلفة ،وفي عدد من السور.
يشرح الشاهد السابق عندما يعيده كشاهد في خواطره حول اﻵية الكريمة من سورة التوبة ،والتي يقول فيها
اجدَ ﱠ ِ ﺷَا ِهدِينَ َعلَ ٰى أَنفُسِ ِهم بِ ْال ُك ْف ِر ۚ أُو ٰلَئِكَ َحبِ َ
طتْ أَ ْع َمالُ ُه ْم
المولى عز وجل ) َما َكانَ ل ِْل ُم ْش ِركِينَ أَن يَ ْع ُم ُروا َم َ
س ِ
ار ُه ْم خَا ِلدُونَ ( التوبة17 ،
َوفِي النﱠ ِ
يقول المحاجج ﺷارحا ً الشاهد الشعري السابق :أما في اﻵية الكريمة من سورة يونس )الشعراوي ،صفحة (5694
والتي يقول فيها المولى عز وجل:
ِيع ِإ ﱠﻻ
علَى ْال َع ْر ِش ۖ◌ يُدَ ِبّ ُر ْاﻷ َ ْم َر ۖ◌ َما مِ ْن َ
س َم َاوا ِ
ِ إ ﱠن َربﱠ ُك ُم ﱠ ُ الﱠذِي َخلَقَ ال ﱠ
ض فِي ِست ﱠ ِة أَي ٍﱠام ث ُ ﱠم ا ْست ََو ٰى َ
ت َو ْاﻷ َ ْر َ
ﺷف ٍ
مِ ْن بَ ْع ِد إِ ْذنِ ِه ۚ◌ ٰذَ ِل ُك ُم ﱠ ُ َربﱡ ُك ْم فَا ْعبُدُوهُ ۚ◌ أَفَ َﻼ تَذَ ﱠك ُرونَ  يونس3 ،
فإنه يذكر الشاهد الشعري السابق ولكن في قصة ﺷعرية أخرى يقول " :وأن كل صفة من صفاته يأتي تمثيلها
ليقرب المعنى فقط وﻻ يعطي حقيقة المعنى؛ ﻷنه سبحانه ليس كمثله ﺷيء .وهكذا فسبحانه له استواء يليق بذاته،
ﻻ كاستواء البشر".
كذلك في تفسير اﻵية الكريمة من سورة النحل )الشعراوي ،صفحة  ،(8093والتي يقول فيها المولى ـ عز وجل):
فَ َﻼ تَض ِْربُوا ِ ﱠ ِ ْاﻷ َ ْمثَالَ ۚ ِإ ﱠن ﱠ َ َي ْع َل ُم َوأَنت ُ ْم َﻻ تَ ْعلَ ُمونَ ( النحل .74 ،يستخدم المحاجج نفس الشاهد ولكن بشرح
متغير قليﻼً عما سبق.
ض ِربْ لَ ُهم
)وا ْ
كذلك أيضا ً في الخواطر حول اﻵية الكريمة من سورة الكهف  ،والتي يقول فيها المولى عز وجلَ :
عا( الكهف ،32 ،يقول المحاجج:
ب َو َحفَ ْفنَاهُ َما ِبن َْخ ٍل َو َجعَ ْلنَا بَ ْي َن ُه َما زَ ْر ً
ﱠمث َ ًﻼ ﱠر ُجلَي ِْن َج َع ْلنَا ِﻷ َ َح ِد ِه َما َجنﱠتَي ِْن مِ ْن أَ ْعنَا ٍ
ض ْرب المثل يكون ﻹثارة اﻻنتباه واﻹحساس ،فيُخرجك من حالة إلى أخرى ،كذلك المثَل :الشيء الغامض
"و َ
ضحه ويُن ِبّهك إليه؛ لذلك قال :واضرب ل ُه ْم ﱠمثَﻼً وسبق
الذي ﻻ تفهمه وﻻ تعيه ،فيضرب الحق سبحانه له مثﻼً يُو ِ ّ
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أن أوضحنا أن اﻷمثال كﻼم من كﻼم العرب ،يرد ُ في معنى من المعاني ،ثم يشيع على اﻷلسنة ،فيصير مثﻼً
سائراً ،كما نقول :جود حاتم ،وتقابل أي َج ّواد فتناديه :يا حاتم ،فلما اﺷتهر حاتم بالجود أُط ِلقَتْ عليه هذه الصفة.
وعمرو بن معد اﺷت ُ ِهر بالشجاعة واﻹقدام ،وإياس اﺷت ُ ِهر بالذكاء ،وأحنف بن قيس اﺷتهر بالحلم" .ثم يذكر اﻷبيات
الشعرية.
)ولَقَدْ آتَ ْينَا
وفي تفسير اﻵية من سورة اﻷنبياء )الشعراوي ،صفحة  ،(9561والتي يقول فيها المولى ـ عز وجلَ :
ضيَا ًء َو ِذ ْك ًرا ل ِْل ُمتﱠقِينَ ( اﻷنبياء.48 ،
ُمو َس ٰى َوه ُ
َارو َن ْالفُ ْرقَانَ َو ِ
يذكر المحاجج البيت اﻷول فقط من الشاهد الشعري السابق ليبين أن العرب كانت تضرب اﻷمثال في الفراسة
والذكاء بإياس بن معاوية.
أما في خواطره حول اﻵية من سورة الروم والتي يقول فيها المولى عز وجلَ :وه َُو الﱠذِي يَ ْبدَأ ُ ْالخ َْلقَ ث ُ ﱠم يُعِيدُه ُ
ض ۚ َوه َُو ْال َع ِز ُ
يز ْال َحكِي ُم الروم ،27 ،فيذكر قصة الشاهد
اوا ِ
َوه َُو أ َ ْه َونُ َع َل ْي ِه ۚ َولَهُ ْال َمث َ ُل ْاﻷ َ ْع َل ٰى فِي ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
الشعري كاملة كما ذكرتها كتب اﻷدب ،يقول المحاجج " :ولهذا المثل قصة ﺷهيرة في اﻷدب العربي ،فقد فطن
إليها أبو تمام في مدحه أحد الخلفاء ،وحين أراد ْ
أن يجمع له َملَكات العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحِ ْلم
والذكاء ،قال مادحا ً:
إقدام عمرو في سماحة حاتم

في حلم أحنف في ذكاء إياس.

وقد اﺷتهر عمرو بن معدي كرب بالشجاعة واﻹقدام ،واﺷتهر حاتم الطائي بالكرم ،وأحنف بن قيس بالحلم حتى
ُغضبه ﺷيء أبداً ،وﻻ يُخرجه عن حِ ْلمه ،حتى أن جماعة قصدوا ْ
أن يخرجوه عن حِ ْلمه،
قيل »أحلم العرب« فﻼ ي ِ
فتكون سابقة لهم فتبعوه في الطريق ،وأخذوا يهزؤون به وهو يضحك ،حتى قارب من الحي ،فنظر إلى هؤﻻء
يِْ ،
فإن كان في جوفكم استهزاء بي فافرغوا منه؛ ﻷنهم لو ظفروا بكم
الفتية وقال :أيها الفتية ،لقد قربنا من الح ّ
لقتلوكم.
أما إياس بن معاوية فكان َمضْرب المثَل في الذكاء ،وهكذا جمع أبو تمام لممدوحه خﻼصة ما تعرفه العرب من
اس
ض َر ْبنَا لِلنﱠ ِ
)و َلقَدْ َ
مواهب .أيضا ً في تفسيره لﻶية الكريمة من سورة الروم ،والتي يقول فيها المولى عز وجل َ :
آن مِ ن ُك ِّل َمث َ ٍل ۚ َولَئِن ِجئْت َ ُهم بِآيَ ٍة لﱠيَقُولَنﱠ الﱠذِينَ َكف َُروا إِ ْن أَنت ُ ْم إِ ﱠﻻ ُمبْطِ لُونَ ( الروم.58 ،
فِي ٰ َهذَا ا ْلقُ ْر ِ
يذكر المحاجج الشاهد الشعري السابق ،ويذكر اﻷبيات ونجده في خواطره هنا يقف إلى جانب الشاعر ،ويصفه
بالذكاء ،يقول " :وسبق ْ
أن ذكرنا ما كان من مدح أبي تمام ﻷحد الخلفاء".
فالمحاجج يقول" وسبق أن ذكرنا" مما يوضح أنه قد استخدم هذا الشاهد كثيراً في خواطره.
صلِّي َع َل ْي ُك ْم َو َم َﻼئِ َكتُهُ
وفي اﻵية الكريمة من سورة اﻷحزاب ،والتي يقول فيها المولى عز وجل) :ه َُو الﱠذِي يُ َ
ِلي ُْخ ِر َج ُكم ِ ّمنَ ال ﱡ
ور ۚ َو َكانَ بِ ْال ُمؤْ مِ نِينَ َرحِ ي ًما( اﻷحزاب ،43 ،نجد أن المحاجج يذكر قصة الشاهد
ظلُ َما ِ
ت ِإ َلى النﱡ ِ
الشعري السابق كاملة ،وبذلك يكون قد وضح كيف يكون ضرب اﻷمثال ،وبين لنا بصورة قريبة وواضحة
المقصود باﻷمثال ،وأنها مجرد توضيح وتبيين وتفسير للشيء حتي يستطيع اﻹنسان فهم ما ﻻ يستطيع إدراك،
وهذا إن د ّل على ﺷيء إنما يدل على نفس الشاعر المرهف ،وذوقه الرفيع ،وقدرته الفائقة على القياس والمقاربة
بين المعاني في القرآن والشعر .علما بأنه تربى في أحضان قرية صغيرة ،تربية ريفية دينية ،ﻻ ﺷيء فيها خارج
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اﻻطار التقليدي ،وكان الشعراوي نجم القرية في سهرات الريف الليلية ،حين يتلو القرآن عليهم ،كما كان متفوقا
في الشعر منذ صغره ،يحفظ ﺷعر أحمد ﺷوقي ويقلّده ،وكثيرا ما كان يلقي قصائده في المناسبات.
ولم يتفرد الشعراوي بهذا الشاهد في تفسيره وخواطره ،فقد استخدمه من قبله النسفي في تفسيره أيضا ً حول آية
سورة النور .وكذلك استخدمه الخطيب في تفسيره أيضا ً لنفس اﻵية.
طريقة القرآن في إثبات البعث بالقسم والشهادة
نحن أمام ظاهرة أسلوبية في القرآن ،هذه الظاهرة هي ظاهرة القسم وهو الحلف الذي يقتضي عناصر ليتكون
منها :يقتضي حالفا ما ،ويقتضي محلوفا عليه ،وهو جواب القسم ،ويقتضي صيغة للحلف ،ويقتضي عنصرا
)سببا( موجبا للحلف ،ويقتضي محلوفا به.
يقول الشيخ الشعراوي ":إذن فكل حلف يتضمن عنصر الحالف ،وفي هذه السورة الحالف والمقسم هو)ﷲ(
ويتطلب محلوفا عليه وهو إثبات يوم القيامة وما فيه من هول ويقتضي محلوفا به وهو ما يلي أداة القسم ،ويقتضي
محلوفا له وهم الذين يكذبون بذلك اليوم ويقتضي سببا للحلف" )الشعراوي خ ،.صفحة  /(133عن أبي القاسم
القشيري)ت465هـ( "إن ﷲ ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها ،وذلك أن الحكم يفصل باثنين :إما بالشهادة وإما
بالقسم ،وذكر ﷲ تعالى في كتابه النوعين حتى ﻻ تبقى لهم حجة(
ورد هذا النص في تفسير الشعراوي عند كﻼمه عن الصلة بين سورة النازعات والتي قبلها وهي سورة النبأ التي
وسمها باسمين آخرين هما ) الساهرة ،الطامة (؛ يقول الشيخ الشعراوي في ذلك:
"فقد أدى إثبات الحقيقة بالشهادة في سورة النبأ ،وأدتها بالقسم في سورة النازعات.
ﺷ ِهدَ ﱠ ُ أَنﱠهُ َﻻ إِ ٰلَهَ إِ ﱠﻻ ه َُو َو ْال َم َﻼئِ َكةُ َوأُولُو ْال ْ
عِل ِم قَائِ ًما بِ ْال ِقسْطِ ۚ َﻻ إِ ٰلَهَ إِ ﱠﻻ ه َُو ْالعَ ِز ُ
يز ْال َحكِي ُم  آل عمران.18 ،
َ 
ض مِ َهادًا )َ (6و ْال ِج َبا َل أَ ْوت َادًا( النبأ 7-6 ،تلك هي البينة التي ثبت
تلك هي الشهادة ،وفي سورة النبأ)أَلَ ْم نَجْ َع ِل ْاﻷ َ ْر َ
الذي خلق هذه اﻷﺷياء بقدرته ،وأبدعها ونظمها بحكمته ،ونسقها تنسيقا مناسبا بحيث يؤدي كل جنس في
الوجود مهمته على أكمل وجه .تلك هي الشهادة ،أي ﺷهادة الكون لصدق الحقيقة البعثية" )تفسير الشعراوي،
تسجيل صوتي.(.
هذه الحجج أثبتها القرآن بطريقتين  -القسم والشهادة وكليهما تقنع العقل .يعدّ علم المناسبة رافد من روافد إعجاز
القرآن الكريم فكما أنّ القرآن معجز في ألفاظه ومعانيه ونظمه ،فهو كذلك معجز في ترتيب سوره وآياته ،يقول
الزركشي" :اعلم ّ
أن المناسبة علم ﺷريف ،محرز به المعقول ،ويعرف به قدر القائل فيما يقول )الزركشي ،صفحة
 "(131وعند البﻼغيين " :علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه وهو سر البﻼغة " )البقاعي ،صفحة .(6
أما ّ من وجهة نظر حجاجيه نجد أنّه جمع بين حجّتين ،ودعّم إحداهما باﻷخرى والنتيجة واحدة ،فقد أثبتت الحقيقة
بالشهادة في سورة النبأ ،أوﻻ ،ثم أدّتها بالقسم في سورة النازعات؛ فقد عبّر باﻷولى باﻹثبات ،والثانية بالتأدية
وذلك لما استدعاه الموقف اﻷول ،من تقرير اﻷمر بالشهادة حيث ﺷهد رب العزة ،والمﻼئكة ،وألو العلم بأنّه ﻻ إله
إﻻّ ﷲ .ثم أﺷهد الكون على هذه الحقيقة.
أما ّ القسم في سورة النازعات فقد أد ّى نفس الدور لكن المولى ّ
عز وجل في هذه السورة قد أقسم بإثبات يوم القيامة
وقد ركز الشيخ الشعراوي على بيان أقسام القسم ،وفصلها بأسلوب بسيط يقنع به المستمعين ،ويثلج صدورهم
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فيتبينوا جﻼلة الموقف ،فإذا قال لك أحد ،أقسم با العلي العظيم ﻻ مجال لتكذيبه ،فما بالك أن يقول لك أ ّن ذات
الجﻼلة يقسم ،وأنّ المحلوف لهم هم الذين يكذّبون بذلك اليوم ،وسبب الحلف هو إثبات ﻻ إله إﻻّ ﷲ ولعظمه.
هذه القصة ل ّما أقسم ﷲ سبحانه وتعالى ،ولما بعث سيد الخلق عليه أفضل الصﻼة وأزكى التسليم.
قطع الشك باليقين
ما من دليل ظهر في القرآن إﻻ وتجده يقطع الشك باليقين ،ويمحو كل ﺷبهة تطمس نوره ،ثم ﻻ يجد الخصوم أمام
تلك اﻷدلة ،إﻻ الصمت والهزيمة ،فإما اﻻستسﻼم واﻻنقياد وإما الجحود والعناد .على سبيل المثال ننظر إلى قول
ي الﱠ ِذي يُحْ يِي َويُمِ يتُ قَالَ أَنَا
الحق  :أَلَ ْم ت ََر إِلَى الﱠذِي َحا ﱠج إِب َْراه َ
ِيم فِي َر ِبّ ِه أَ ْن آتَاهُ ﱠ ُ ْال ُم ْلكَ إِ ْذ َقالَ إِب َْراهِي ُم َر ِبّ َ
أُحْ يِي َوأُمِ يتُ ۖ قَا َل إِب َْراهِي ُم فَإ ِ ﱠن ﱠ َ يَأْتِي بِال ﱠ
ب فَب ُِهتَ الﱠذِي َكف ََر ۗ َو ﱠ ُ َﻻ يَ ْهدِي
ق فَأ ْ ِ
ت بِ َها مِ نَ ْال َم ْغ ِر ِ
ش ْم ِس مِ نَ ْال َم ْش ِر ِ
ْالقَ ْو َم ﱠ
الظالِمِ ينَ البقرة ، 258 ،تلك حجة ساقها ﷲ تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات
وأزكى التسليم - ،وهو يحاور جبارا من جبابرة اﻷرض الذين استهوتهم الدنيا وﺷهواتها ،فراحوا يتيهون في
غياهب الظلم ويتخبطون ،حتى أعماهم الظلم والجهل وران على قلوبهم فتمادوا وتمادوا ،حتى نصبوا أنفسهم آلهة
يحيون ويموتون لكنهم يسقطون ويهزمون أمام عبارات قليلة ،تنطوي على حجة منيعة ،لم يملكوا أمامها إﻻ أن
خيم عليهم الصمت والبهت.
وتتجلى العظمة في عدول سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصﻼة والتسليم ،عن طريقة العرض الباهت
للصفة اﻹلهية في قوله قَا َل إِب َْراهِي ُم فَإِ ﱠن ﱠ َ يَأْتِي بِال ﱠ
ق فَأ ْ ِ
ب فَبُ ِهتَ الﱠذِي َكف ََر ۗ َو ﱠ ُ
ت بِ َها مِ نَ ْال َم ْغ ِر ِ
ش ْم ِس مِ نَ ْال َم ْش ِر ِ
َﻻ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ﱠ
الظالِمِ ينَ إلى طريقة التحدي وهي طلب تغيير سنة ﷲ لمن ينكر ويتعنت ويجادل في ﷲ.
 قَا َل إِب َْراهِي ُم فَإ ِ ﱠن ﱠ َ يَأْتِي بِال ﱠ
ب َفبُ ِهتَ الﱠذِي َكفَ َر ۗ َو ﱠ ُ َﻻ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم
ق فَأ ْ ِ
ت بِ َها مِ نَ ْال َم ْغ ِر ِ
ش ْم ِس مِ نَ ْال َم ْش ِر ِ
ﱠ
الظالِمِ ينَ  فما وجد المجادل أمام هذا التحدي إﻻ السكوت ،فاﻷمر ظاهر وﻻ سبيل إلى سوء الفهم أو الجدال
والمراء ،وكان التسليم أولى واﻹيمان أجدر ،ولكنه الكبْر الذي يمسك بصاحبه عن الرجوع إلى الحق فيبهت
ويتحير )الشعراوي م ،.صفحة (1126؛ يتكلم الشيخ في هذا النص عن طرق اﻻحتجاج في القرآن ،الحجاج
بالعقل والمنطق حتى بهت الذي كفر.
فسيدنا إبراهيم عليه السﻼم استعمل مع قومه كل الطرق ،وكل الوسائل ليكسر كبرياءهم ،وتطاولهم على ﷲ
وكانت الضربة تلو اﻷخرى ﻹثبات غبائهم وتعنّتهم ،فبعد أن سألهم بإنطاق الصنم ،يعرض عليهم قضية أخرى أﻻ
وهي إتيان الشمس من المغرب.

تحري الوضوح وعدم الخروج عن معهود العرب
من خصائص أسلوب القرآن الكريم اﻻبتعاد عن التعقيدات والحفاظ على معهود المخا َ
طبين ،فعندما ينتج المرسل
خطابه ،فإنه قد يراعي هذه الفروق اللهجية بينه وبين المرسل إليه فيستعمل لهجة المرسل إليه نفسها ،أو قريب
منها ،ومراعاته ليست بقصد إفهامه معنى الخطاب بل يتعلق قصده بالتعبير عن تضامنه معه والتقرب إليه
)الشهري2015 ،م1436 /ه ،صفحة (71
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اﺷتمل القرآن الكريم على جميع أنواع اﻷدلة ووجوه اﻻستدﻻل ،وما من برهان وﻻ دﻻلة ،وﻻ تقسيم إﻻ وكتاب ﷲ
تعالى قد أورده ،ولكنه لم يسر في أدلته على طريق المتكلمين والمناطقة الذين يصوغون أدلتهم صياغة منطقية
مؤلفة من مقدمات صغرى وكبرى ونتيجة ،بل إن أدلة القرآن الكريم – وإن كانت في بعض اﻷحيان تسلك طريق
المتكلمين في اﻻستدﻻل – إﻻ أنها بقيت محافظة على معهود العرب في اﻻستدﻻل دون حقائق طرق المتكلمين،
ودون التغلغل في التعقيدات والتقسيمات التي خاضها المناطقة والمتكلمون .والسبب في ذلك يعود إلى أمرين
اثنين:
ُض ﱡل ﱠ ُ َمن يَشَا ُء َويَ ْهدِي
اﻷول :أن ﷲ تعالى قال في كتابهَ  :و َما أ َ ْر َس ْلنَا مِ ن ﱠر ُ
ان قَ ْومِ ِه ِليُبَ ِيّنَ لَ ُه ْم ۖ فَي ِ
سو ٍل إِ ﱠﻻ بِ ِل َس ِ
َمن يَشَا ُء ۚ َوه َُو ْالعَ ِز ُ
يز ْال َحكِي ُم إبراهيم 4 ،وبالفعل قد سار القرآن بأساليبه على عادة العرب ،وعادة العرب
البساطة والوضوح ،دون الدخول في التعقيدات.
الثاني :إن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة اﻷدلة بالجلي من الكﻼم ،ﻷن من استطاع أن يفهم الناس
مطلوبه باﻷوضح الذي يفهمه اﻷكثرون ،لم يعدل عنه إلى اﻷغمض الذي ﻻ يعرفه إﻻ اﻷقلون )الشعراوي م،.
صفحة .(1126
إن أسلوب القرآن الكريم في أدلته أسمى من المنطق ،وأسمى من الفلسفة ،فيبنما تراه قد اعتمد مسالكه على اﻷمر
المحسوس ،أو اﻷمور البديهية التي ﻻ يماري فيها عاقل وﻻ يشك فيها إنسان ،تراه قد تحلل من قيود المنطق ،ومن
غير أن يخل بدقة التصوير وإحكام التحقيق ،وصدق ما اﺷتمل عليه من مقدمات ونتائج في أحكام العقل ،وأمارات
المنطق ،ولهذا ﻻ نعد أسلوب القرآن منطقا وإن كان فيه صدقه وتحقيقه )الشعراوي م ،.صفحة (1127
قد سبق أن تكلمنا عن أسلوب القرآن الكريم في اﻹقناع ،وإثبات الحجة دون اللجوء إلى التعقيد الذي يلجأ إليه
ضعاف النفوس ،العاجزون عن إقناع الناس بالمتعارف عليه من الكﻼم البديهي ،فأسلوب القرآن رغم دقته
وإحكامه ﻻ يمكن أن ننسبه إلى المنطق ،وﻻ نعده منه ،كما أنه خال من التعقيد الفلسفي العقيم ،لذلك قال إنه أسمى
من الفلسفة.
فالقرآن الكريم وما سبقه من الرساﻻت لم يأت إﻻّ بيانا للناس ،ودعما لهم للعبور بهم معبر اﻷمان والنجاة ،فﻼ
يمكن أن ندعو أحدا بلغة ﻻ يفهمها ونطمع أن يتبعنا.
ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الورقة البحثية هي:
 -1أن القرآن الكريم ﱠ
حث الناس جميعا -واﻷمة المسلمة -بصفة خاصة على إعمال العقل واستخدام الحواس
باعتبارها الوسائل الموصلة إلى المعرفة الشاملة.
 -2أن هدف الحجاج في القرآن الكريم هو الوصول إلى الحق ،وﻻ ﺷيء غير الحق.

 -3توضيح اﻷمور بكل موضوعية ،بعيدا عن الضغط النفسي وأساليب المشاجرة ،والشتم والسب.
 -4مخاطبة اﻹنسان انطﻼقا من واقعه ،وإقناعه بقدرة ﷲ سبحانه وتعالى.

 -5أهمية اﻻستفادة من انجازات الحضارة –وسائل اﻹعﻼم) -الفضائيات(.

 -6خواطر الشيخ وليدة مراس ،ومكابدة ،وردّ على المستشرقين ،والمعاندين في كل مكان ،والدفاع على
المستضعفين ،واﻷخذ بيدهم ليعيشوا كرماء بفضل القرآن الكريم.
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تنوع مشارب المستمعين للشيخ ،واتّساع رقعتهم الجغرافية ،م ّما يجعل لهذه الخواطر ،قراءات متعدّدة،
ّ -7
وذات ﺷأن كبير.
براقة متجددة ،رغم اندثار الحضارات المتعاقبة على
 -8أن أساليب القرآن ﻻ تبلى ،وﻻ تفنى معانيها ،فهي ّ
اﻹنسان ،بقي القرآن الكريم نابضا متحدّيا.
نام
 -9أن مفهوم الحجاج ّ
نموه بعد ،وﻻ تزال مسيرته في ت ٍ
مر بمراحل عديدة ،باحثا عن مرسى ،ولم يكتمل ّ
مستمر ﺷمل حقول الفلسفة ،والمنطق ،واللغة ،والكﻼم.

المصادر
القرآن الكريم ،برواية ورش عن نافع
محمد متولي الشعراوي ،تفسير الشعراوي ،جريدة أخبار اليوم ،قطاع الثقافة ،مصر
حافظ اسماعيل علوي ،الحجاج مفهومه ومجاﻻته ،دراسات نظرية ،وتطبيقية في البﻼغة الجديدة ،عالم الكتاب
الحديث ،اﻷردن2010،
صﻼح فضل ،بﻼغة الخطاب وعلم النص ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،العدد1992 ،104
ليونيل بلنجر ،عدة اﻷدوات الحجاجية /تج ،قوتال فضيلة ،أستاذة بجامعة ابن خلدون ،تيارت ،الجزائر ،مقال
ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاﻻته ،دراسات نظرية وتطبيقية في البﻼغة الجديدة،ج،5نصوص
مترجمة ،إعداد وتقديم حافظ اسماعيلي علوي ،عالم الكتاب الحديث ،أربد اﻷردن 2010
محمد بازي ،البنى التقابلية ،خرائط جديدة لتحليل الخطاب ،دار كنوز المعرفة2005،
نصر حامد أبو زيد ،القراءة والتأويل ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط2001 ،6

شكر وتقدير
أﺷكر دار الرافد للنشر على حسن التعامل ،كما أقدّم آيات الشكر والتقدير واﻻمتنان للجنة الموقرة التي سهرت
على توجيه هذه الورقة البحثية إلى المنهجية العلمية الصحيحة.
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المستخلص
سلطت هذه الدراسة الضوءعلى عمالة اﻷطفال أسبابها وأس وأ أش كالها ،وم دى ارتب اط ه ذا المفه وم بمنظم ات
المجتمع المدني القادرة على وض ع ب رامج عم ل ،وتنفي ذ ه ذه الب رامج لص الح اﻷطف ال ال ذين يعمل ون .وأيض ا،
اقت راح الحل ول ل دعم الجه ود للقض اء عل ى عمال ة اﻷطف ال .توص لت الدراس ة ال ى أن عمال ة اﻷطف ال تس تحق
اﻻهتمام ،ﻷن لها عواقب طويلة اﻷمد على التنمية اﻻقتصادية للبل دان م ن خ ﻼل تفاعله ا م ع التعل يم واﻹنتاجي ة
في وقت ﻻحق من الحياة .أن الكثير من دول العالم الثالث تشهد قضايا انتهاك لحق وق اﻷطف ال واﻹس اءة إل يهم
بمختلف السبل ،هذا ما يجعل بلدان العالم تضع نصب أعينها خ ﻼل الس نوات أه دافا جدي دة تنطب ق عالمي ا عل ى
الجميع لحشد الجهود للقضاء على عمالة اﻻطفال بجميع أشكالها.
الكلمات المفتاحية :عمالة اﻷطفال؛ مخاطر عمالة اﻷطفال؛ المجتمع المدني.
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Child Labor Risks and Civil Society Efforts to Mitigate
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ABSTRACT
This study sheds light on child labor: its causes and its worst forms, and the
extent to which this concept relates to civil society organizations that are capable
of developing work programs and implementing these programs for the benefit
of working children. Also, propose solutions to support efforts to eliminate child
labor. The study finds that child labor deserves attention, as it has long-term
consequences for countries' economic development through their interaction
with education and productivity later in life. Many third world countries are
witnessing cases of violation of children's rights and abuse of them in various
ways. This is what makes the countries of the world set in mind new goals that
apply globally to everyone to mobilize efforts to eliminate child labor in all its
forms.
Keywords: Child Labor ; Child labor risks; Civil society.
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المقدمة
حسب احصائيات) (European Commission, 2019فإن عدد ضحايا عمالة اﻷطفال حول العالم ناهز152
مليون طفﻼ في سنة  2019وهم أطفال محرومون من حقّهم في الحصول على التّعليم وعلى بيئة معيشيّة آمنة،
وبمناسبة اليوم العالمي ضدّ عمالة اﻷطفال الموافق لتاريخ  12جوان/يونيو من ك ّل سنة يجدّد الشركاء الدّوليّين
التزامهم المتين تجاه ضمان الحقوق اﻻنسانيّة اﻷساسيّة لك ّل طفل كما هو منصوص عليه في خ ّ
طة التّنمية
الرامي إلى إنهاء عمالة اﻷطفال بجميع أشكالها بحلول سنة .2025
المستدامة  2030وبالتّحديد في الهدف ّ
كما أصبح هناك اعترافا دوليا ومحليا لما لمنظمات المجتمع المدنى من أدوار حقيقية وفاعلة تسهم فى النهوض
بمجتمعاتها ،وهو اعتراف بالدور والمكانة التى باتت الكثير من منظمات المجتمع المدنى تحتلها نتيجة لما
استطاعت معظمها أن تقدمه من خدمات لمجتمعاتها ،وخاصة فى سياق المجتمعات المحلية بوصفها اﻻكثر قربا
ومعرفة بها واﻻكثر قدرة على التواصل معها واستهداف فئات بعينها هى اﻻكثر احتياجا وتهميشا ،ويدخل
اﻷطفال ضمن هذه الفئات )الحسينى .(2016 ،لقد استطاعت الجمعيات الفاعلة فى مجال الطفولة رغم ما
يعترضها من صعوبات وتحديات أن تقدم جهودا وإسهامات فى مجال حماية ورعاية وتنمية اﻻطفال .
اتضح من مراجعة الكثير من البحوث والدراسات المرتبطة بعمالة اﻷطفال وجهود المجتمع المدني للتخفيف منها
في العالم أن عمالة اﻷطفال لديها العديد من المخاطر والكثير من اﻻثار في جميع الميادين ،وان المجتمع المدني
بصلته بالحكومة وبقطاع اﻷعمال يمكنه أن يلعب دورا محوريا للتخفيف من تلك المخاطر ومحو بعض من تلك
اﻻثار التي تعاني منها تلك الفئة الهشة .كما دلت هذه البحوث والدراسات على أن ظاهرة عمالة اﻻطفال مازلت
في حاجة إلى كثير من الجهود من جميع اﻷطراف وليس فقط المجتمع المدني وذلك من أجل التخفيف من حدتها
).(Boonpala, 2000
وعليه يمكن حصر المشكلة الحالية للبحث في :ما هو دور المجتمع المدني في التخفيف من عمالة اﻻطفال؟
لﻺجابة على هذه المشكلة تم طرح اﻷسئلة الفرعية التالية:
ما المقصود بعمالة اﻷطفال ما هي أسبابها وأسوأ أشكالها؟ ما هي أبرزا ﻻتفاقات الدولية ضد عمالة اﻷطفال؟ما هو المجتمع المدني ،ما هي شروط تكوينه ،وما هي أدواره؟ وما عﻼقته بالقطاعات اﻷخرى ؟كيف تنامى دور المجتمع المدني ،ما هو الدور الذي يلعبه في مكافحة استغﻼل اﻷطفال وفي حمايتهم مستقبﻼ؟اهداف الدراسة:
كانت أهداف الدراسة كالتالي:
إلقاء الضوء على موضوع أو مشكلة الدراسة بهدف التوضيح والتفسير وتحقيق الفهم المطلوب.التعرف على عمالة اﻷطفال وأسبابها وأسوأ أشكالها و أبرز اﻻتفاقات والبرامج الدولية ضد عمالة اﻷطفال.التعرف على المجتمع المدني ،وشروط تكوينه ،وأدواره ،وأسسه ،عﻼقته بالقطاعات اﻷخرى.المساهمة في اقتراح الحلول لدعم الجهود للقضاء على عمالة اﻷطفال ،وخاصة من جهود المجتمع المدني.68
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أهمية الدراسة:
يمكن أن تفيد هذه الدراسة في توفير البيانات والمعلومات عن عمالة اﻷطفال في العالم ،وأيضا اﻻضطﻼع بجهود
المجتمع المدني في هذا اﻻتجاه مما يساهم في زيادة انتشار الوعي بخطورة هذه الظاهرة.
دراسات سابقة
دراسة )المغاوري :(2018 ،دور منظمات المجتمع المدني في مکافحة عمالة اﻷطفال بمصر في ضوء
اﻻتفاقيات الدولية لعمالة اﻷطفال
هدفت الدراسة الى إلقاء الضوء على اﻹطار المفاهيمي لمنظمات المجتمع المدني ،والتعرف على أبعاد ظاهرة
عمالة اﻷطفال وآثارها السلبية ،واﻻتفاقيات الدولية الخاصة بعمالة اﻷطفال وما يطبق منها على أرض الواقع.
مع وضع بعض المقترحات لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة .أسفرت الدراسة على أن
الحالة اﻻقتصادية واﻻجتماعية لﻸسرة وأيضا افتقاهم للحب والحنان من أهم العوامل التي تدفع الطفل للعمل ،وان
اﻷطفال في مجال عملهم يتعرضون إلى اﻷضرار الصحية.
دراسة )الحسن :(2015 ،دور المجتمع المدني العربي في دعم سياسات الحد من عمل اﻷطفال
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عمل اﻷطفال في بعض الدول العربية ،وعلى دور منظمات المجتمع
المدني العربي في دعم سياسات الحد من عمل اﻷطفال وتوصلت الدراسة الى وجود تدخﻼت وبرامج نفذتها
منظمات المجتمع المدني للحد من عمل اﻷطفال وإعادة تأهيلهم في اليمن ومصر ولبنان واﻻردن .ومع ذلك فتلك
الجهود لم تحقق أهدافها لقلة اﻹمكانات المادية والبشرية ولغياب النهج التشاركي والتنسيق بين الجهات المعنية
بمكافحة عمل اﻷطفال؛ وهذا ما استوجب ضرورة تضافر جهود الدولة مع تلك المنظمات للوقاية والحد من عمل
اﻷطفال.
دراسة )العتيبي :(2009 ،دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل اﻻطفال .الندوة القومية
حول أسوأ أشكال عمل اﻷطفال في الدول العربية
ابرزت الدراسة الخطر المحدق بالمجتمعات العربية واﻷثار السالبة والمدمرة لمشكلة أسوأ أشكال عمالة اﻷطفال،
وذلك من خﻼل تسليط الضوء علي واقع الوطن العربي .كما استعرضت الدراسة بعض جوانب هذه المشكلة
المعقدة في المجتمع السوداني والمحاوﻻت المبذولة في هذا الجانب من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
توصلت الدراسة إلى أن المستوى اﻻجتماعى واﻻقتصادي لﻸسر التى لديها أبناء عاملين كان أدنى من مستوى
اﻷسر التى ﻻ يعمل أبنائها .فضﻼ الى أن غياب التدخل اﻹيجابى من قبل الدولة للحد من الظاهرة أصبح أمرا
يطرح على جميع المهتمين بحقوق اﻷطفال مهمة عسيرة وكبيرة للتدخل من أجل تعديل كافة القوانين المنظمة
لعمالة اﻷطفال من أجل " تحسين على اﻷقل" ظروف عمل هؤﻻء اﻷطفال وخاصة بيئة العمل وشروط العمل مع
غلق كل مصادر تسرب اﻷطفال لسوق العمل للحد من الظاهرة .ومن هنا وجوب الوقوف بل دق كافة نواقيس
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الخطر نحو غياب الحماية لهؤﻻء اﻷطفال سواء الحماية النقابية أو التأمينية من أجل القضاء على عمالة اﻷطفال
ومن أجل مستقبل أفضل لﻸطفال.
دراسة )The Role of Civil Society in Implementing the General :(Šahovic, 2010
Measures of the Convention on the Rights of the Child
اوضحت الدراسة أن عمل المنظمات غير الحكومية من أجل اﻷطفال يغطي جميع التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية
حقوق الطفل ،وان المنظمات غير الحكومية تعمل في بيئات قانونية وسياسية واقتصادية ومجتمعية مختلفة ،مما
دورا مه ًما في تنفيذ
يؤدي إلى أنماط عمل وتأثيرات متنوعة .وتوصلت الدراسة الى ان المجتمع المدني يلعب ً
اتفاقية حقوق الطفل ،وكجزء حيوي من المجتمع المدني ،المنظمات غير الحكومية تساند عمل الحكومات فيما
يتعلق بحقوق الطفل وهي تعمل بشكل وثيق مع المنظمات اﻷخرى ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية
والدولية والمنظمات متعددة اﻷطراف مثل اليونيسف .ومن ثم فهي تنشط في المساعدة على جعل حقوق الطفل
حقيقة واقعة.

عمالة اﻷطفال
أكدت )عشيش (2013 ،أن مرحلة الطفولة تعتبر من المراحل الهامة في عمر اﻹنسان ،وفي هذا الصدد تشير الى
أن الطفولة تشكل اﻷساس في بناء الشخصية اﻹنسانية )ثريا عيد الرؤوف ،(1996 ،أما التعريف اﻻجتماعي
للطفولة تؤكد )سهير لطفي(2008 ،على أن الطفولة وظيفة اجتماعية تبدأ باﻹنجاب ثم بعمليات التنشئة اﻻجتماعية
التي يتجسد حصادها في المواطن العامل المنتج للمجتمع ،وهذا ما ادى بالدول الى أن تتسابق وتتنافس فيما بينها
باﻻهتمام بالطفل؛ ووضعه في أولويات مشروعات التنمية والتطوير فالهدف الوحيد هو إعداد الطفل للحياة.
لقد تزايد اﻻهتمام بالطفولة خﻼل السنوات اﻷخيرة كما حظي باهتمام كافة التخصصات العلمية والمنظمات
المحلية والدولية ،على اعتبار أن هذه الفئة هى أحد العناصر اﻷساسية في بناء المجتمع ومن خﻼل رعايتها
وتوجيهها وإعدادها لتحمل مسئولياتها في المستقبل سوف يساهم ذلك في عملية التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية
للمجتمع أن اﻻهتمام بالطفل هدف من أهم اﻷهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها .
مفهوم عمالة اﻷطفال
تعرف "عمالة اﻷطفال حسب ) (Pereznieto, Jones, & Montes, 2016بأنها عمل يحرم اﻷطفال من
ﱠ
طفولتهم وقدراتهم وكرامتهم ،وهو ضار بالنمو البدني والعقلي ،إنها تشير إلى العمل الذي:
يشكل خطرا على اﻷطفال عقليا أو جسديا أو اجتماعيا أو أخﻼقيا ؛ و
يتداخل مع تعليمهم من خﻼل :حرمانهم من فرصة اﻻلتحاق بالمدرسة ،أوإجبارهم على ترك المدرسة قبل اﻷوان
أومطالبتهم بمحاولة الجمع بين اﻻلتحاق بالمدارس والعمل الطويل للغاية والشاق.
أسباب عمالة اﻷطفال
تعتبر ) (Sharma & Bhatiaعمالة اﻷطفال مشكلة اجتماعية اقتصادية ،واﻷسباب الرئيسية التي تخلق
الظروف التي تدفع الطفل للعمل تشمل ما يلي :
70
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كثيرا ما يجبر الفقر اﻵباء على إرسال أطفالهم إلى وظائف خطرة .على الرغم من أنهم يعرفون أن هذا
الفقر:
ً
خطأ ،إﻻ أنه ليس لديهم بديل آخر حيث أنهم بحاجة إلى المال.
اﻷمية :ﻻ يدرك اﻵباء اﻷميون الحاجة إلى نمو جسدي وعاطفي ومعرفي مناسب للطفل ،وبما أنهم غير متعلمين،
فهم ﻻ يدركون أهمية التعليم ﻷطفالهم.
بطالة العمال البالغين :غالبا ً ما يجد الشيوخ صعوبة في الحصول على وظائف ،يجد الصناعيون وأصحاب
المصانع أنه من المربح توظيف اﻷطفال هذا ﻷنهم يستطيعون دفع أقل واستخراج المزيد من العمل.
النمو السكاني :معظم الدول اﻵسيوية واﻷفريقية مكتظة بالسكان بسبب الموارد المحدودة والمزيد من اﻷفواه
ﻹطعامهم  ،يتم توظيف اﻷطفال في أشكال مختلفة من العمل.
أسوأ أشكال عمالة اﻷطفال
أسوأ أشكال عمالة اﻷطفال دون تردد وعلى النحو المحدد في المادة  3من اتفاقية منظمة العمل الدولية ،182
والتي تشير حسب ) (Pereznieto, Jones, & Montes, 2016إلى:
جميع أشكال العبودية أو الممارسات المشابهة للرق ،مثل بيع اﻷطفال واﻻتجار بهم ،والعبودية والعمل القسري أو
اﻹجباري ،بما في ذلك التجنيد القسري أو اﻹجباري لﻸطفال ﻻستخدامهم في النزاعات المسلحة،
استخدام طفل أو شرائه أو عرضه ﻷغراض الدعارة أو إنتاج مواد إباحية أو عروض إباحية،
استخدام طفل أو شرائه أو عرضه في أنشطة غير مشروعة ،خاصة فيما يتعلق بإنتاج المخدرات واﻻتجار بها
على النحو المحدد في المعاهدات الدولية ذات الصلة،
العمل الذي ،بطبيعته أو الظروف التي يتم فيه  ،من المحتمل أن يضر بصحة اﻷطفال أو سﻼمتهم أو أخﻼقهم.
اﻻتفاقيات الدولية ضد عمالة اﻷطفال
بالرغم من أن الكثير من الدول سعت لﻼنضمام إلى اتفاقيات مكافحة استغﻼل اﻻطفال بصورة عامة ،إﻻ أن تلك
الظاهرة مازالت تتفاقم ،وقد قدم )العتيبي (2009 ،كرونولوجيا ملخصة لﻼتفاقيات والمبادئ الدولية المناهضة
لعمالة اﻷطفال كما يوضحها الجدول رقم:1
جدول ) .(1كرونولوجيا اﻻتفاقيات الدولية ضد عمالة اﻻطفال
مقتبس من )العتيبي(2009 ،
السنة

الحدث

1904

اﻻتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة اﻻتجار بالعبيد

1910

اﻻتفاقية الدولية لمكافحة الرقيق اﻻبيض

1921

اﻻتفاقية الدولية بمكافحة اﻻتجار بالنساء واﻷطفال

1949

اﻻتفاقية الدولية ﻹلغاء تجارة اﻻفراد واستغﻼلهم في الدعارة.

1973

اتفاقية الحد اﻷدنى لسن عمل اﻷطفال

1990

اﻹعﻼن العالمي حول التربية للجميع

1990

اﻹعﻼن العالمي لبقاء الطفل  ،وحمايته  ،ونمائه وخطة العمل

1990

مبادئ اﻷمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح اﻷحداث )مبادئ الرياض(

1996

إعﻼن مكافحة اﻻستغﻼل القائم على اﻻتجار الجنسي وخطة العمل )استكهولم
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1999

اتفاقية أسوأ اشكال عمل اﻻطفال

ابرز )العتيبي (2009 ،اﻷحداث التي سارت في هذا اﻻتجاه ويمكن اﻻشارة هنا الى البرنامج الدولي للقضاء
على عمالة اﻷطفال ،باﻹضافة الى اتفاقيتين دوليتين بشأن عمالة اﻷطفال:

البرنامج الدولي للقضاء على عمالة اﻷطفال
هو برنامج صادر عن منظمة العمل الدولية والخاصة بحقوق الطفل ،بدأ هذا البرنامج الدولي للقضاء على عمالة
اﻷطفال ) (IPECعام  1992لغرض واحد هو :القضاء على عمالة اﻷطفال ،وذلك من خﻼل دعم قدرات الدول
لمعالجة القضية ،وتعزيز حركة عالمية لمناهضة عمالة اﻷطفال .بميزانية بلغت عام  2006حوالي  47مليون
دوﻻر أمريكي ،وينفذ البرنامج أنشطته في  88دولة.
اتفاقيتين دوليتين
وضعتهما منظمة العمل الدولية بشأن عمالة اﻷطفال هما اتفاقية أسوأ أشكال عمل اﻷطفال )رقم  ،(182واتفاقية
الحد اﻷدنى لسن عمل اﻷطفال )رقم ،(138
اتفاقية أسوأ أشكال عمل اﻷطفال1999
هي اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل اﻷطفال واﻹجراءات الفورية للقضاء عليها ،وقد اعتمدت في
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في  ،1999 /06/17وﻻ تلزم بأحكام هذه اﻻتفاقية سوى الدول اﻷعضاء في
منظمة العمل الدولية
اتفاقية الحد اﻷدنى لسن عمل اﻷطفال 1973
ﻻ تدعو منظمة العمل الدولية إلى استئصال عمل اﻷطفال بكافة أشكاله ،بل للقضاء على أشكال عمل اﻷطفال التي
تضر بنموهم البدني والذهني ،وتحرمهم من فرصهم في تعليم جيد ومستوى حياة ﻻئق .بينما يركز البرنامج
الدولي للقضاء على عمالة اﻷطفال على القضاء على كافة أشكال عمل الطفل ،لكنه يعطي اﻷولوية للتحرك
العاجل للقضاء على أسوأها التي حددتها اﻻتفاقية رقم .182

المجتمع المدني
اعتبر )العياشي (2001 ،أن مفهوم المجتمع المدني أحد المفاهيم اﻷكثر انتشارا في نهاية هذا القـرن الماضي و
بداية اﻷلفية الجديدة ،والواقع أن انتشاره مرتبط بتحوﻻت عميقة شهدها العالم في هذه الفترة .كما ارتبط هذا
التوسع في استعماله وشيوعه بمفاهيم أخرى نكاد نجزم أنها لصيقة به بينهما من ارتباطات عضوية قوية سواء
من حيث أطرها المرجعية الفكرية ،أو من حيث عﻼقات التداخل التي بينها في الممارسة الفعلية .تلك المفاهيم هي
الدولة الحديثة) ،دولة القانون( ،الديمقــراطية و حقوق اﻹنسان.
مفهوم المجتمع المدني
التعريف العملي لمركز كلية لندن لﻼقتصاد  London School of Economics Centreللمجتمع المدني بأنه
ساحة العمل الجماعي غير القسري حول المصالح واﻷغراض والقيم المشتركة ) ،(Šahovic, 2010وعرف
) (Krupansky, 2017المجتمع المدني والذي يشار إليه أحيانًا باسم القطاع الثالث ،بانه عبارة عن اﻷجزاء
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المنظمة من المجتمع والتي تختلف عن القطاعين الحكومي وقطاع اﻷعمال ،ويضيف )ليلة (2013 ،بان بناء
المجتمع المدني يتشكل من الداخل من ثﻼث مكونات أساسية إضافة إلى عديد من التكوينات الفرعية اﻷخرى:
اﻷحزاب السياسية :وهى التنظيمات السياسية التي يشكلها المواطنين طواعية ليستطيعوا المشاركة من خﻼلها
فيما يتعلق بالقضايا اﻷساسية واﻻجتماعية ذات اﻻهتمام الجماهيري العام.
يتحدد المكون الثاني بالنقابات العمالية والمهنية :التي يشارك من خﻼلها المنتمين لها فيما يتعلق بالقضايا ذات
اﻻهتمام بالنسبة لهم.
يضاف إلى ذلك المنظمات غير الحكومية :التي يؤسسها البشر ﻹشباع حاجاتهم اﻷساسية مباشرة ،أو يؤسسها
البعض ﻹشباع حاجات البعض اﻵخر وتطوير قدراته أي تمكينه.
كما يشير ) (Krupansky, 2017الى ان البعض ينظر إلى المجتمع المدني على أنه مكافئ تما ًما للمنظمات غير
الحكومية ،لكن هذه ليست وجهة نظر عالمية ﻷن هناك جهات فاعلة في المجتمع المدني ،مثل المؤسسات
والنقابات العمالية ووسائل اﻹعﻼم ،والتي قد ﻻ تكون منظمات غير حكومية في الحقيقة.
شروط تكوين منظمات المجتمع المدني
تمكن )شعبان(2012 ،من تحديد شروط تكوين مؤسسات المجتمع المدني كما يلي:
أن تكون منظمات مدنية مستقلة وغير حكومية،
أن تكون منظمات غير إرثية ،أي إن العضوية فيها ﻻ ثورث عبر العائلة أو العشيرة أو الطائفة،
ان تكون منظمات طوعية ،أي إن اﻻنتساب اليها يتم وفقا ﻻختيار واع وحر،
أن تكون منظمات غير ربحية ،أي ﻻ تستهدف تحقيق الربح ،وهو ما يميزها عن مؤسسات القطاع الخاص،
أن تكون منظمات تمارس الديمقراطية في أعمالها وعﻼقاتها الداخلية وبين هيئاتها وأفرادها وبيئها ومحيطها
الخارجي ،وأن تكون منظمات تعددية ،أي تقبل باﻻختﻼف والتنوع .
أدوار المجتمع المدني
يلعب المجتمع المدني دوران مميزان من خﻼل تقديم خدمات خارج نطاق الحكومة وقطاع اﻷعمال ،خاصة فيما
يتعلق بالمحرومين ،وأيضا الدعوة إلى التغيير خاصة بالنسبة للمهمشين والمحرومين ،وتشمل أدوار المجتمع
المدني كما حصرها ) (Krupansky, 2017يما يلي:
سد الثغرات في الخدمات :من خﻼل تقديم خدمات ﻻ توفرها الحكومة أو اﻷعمال بشكل كافٍ  ،خاصةً للفئات
المهمشة أو المحرومة،
مراقبة الحكومة وقطاع اﻷعمال ،من خﻼل التنبيه دائ ًما للفساد ،واﻹهدار ،وانتهاكات الحقوق ،وعدم المساواة،
واﻷمور اﻷخﻼقية ،
الدعوة إلى الشفافية :من خﻼل المساءلة لكل من الحكومة وقطاع اﻷعمال،
الدفاع عن المهمشين والمحرومين ورفع الوعي بقضايا السياسة العامة.
تغير عﻼقة المجتمع المدني بالحكومة وبقطاع اﻷعمال
مع إدراك أنه ﻻ يمكن لقطاع واحد وحده حل التحديات اﻻجتماعية الكبرى في العالم ،يتم تنفيذ هذه اﻷدوار بشكل
متزايد من خﻼل المشاركة في الشراكات واﻷطر التعاونية عبر المجتمع المدني ،ومع أصحاب المصلحة من
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قطاع اﻷعمال والحكومة والمنظمات الدولية .إن المفهوم الوحيد للمجتمع المدني باعتباره "الفضاء الذي نعمل فيه
من أجل الصالح العام" آخذ في اﻻتساع ،حيث إن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني كثيرا ً ما تلعب دور التمكين
في دفع التغيير بالتعاون مع أصحاب المصلحة اﻵخرين )(WEFORUM, 2013

شكل ) .(1تغير دور المجتمع المدني مع الحكومة وقطاع اﻷعمال
مقتبس من)(WEFORUM, 2013
من شكل  1وبالمقارنة بين النموذجين ،كما ﻻحظ )(WEFORUM, 2013فأن المجتمع المدني بوصفه القطاع
الثالث تمكن بسرعة من ان ينسج روابط متداخلة مع القطاعين اﻻخرين الحكومة واﻷعمال:
النموذج القديم
كل من الحكومة والمجتمع المدني وقطاع اﻷعمال يتصرف بشكل أساسي في مجاله الخاص؛
درجة من التفاعل ،ولكنها محدودة – بحيث أن كل قطاع يعمل بشكل مستقل في تأثيره على القطاع اﻵخر؛
وجود أدوار محددة بشكل مستقل لكل قطاع.
النموذج الجديد
نشاط أكبر لمواجهة التحديات المجتمعية داخل كل قطاع وزيادة التكامل عبر مساحة مشتركة؛
أطر جديدة للتعاون والشراكة واﻻبتكار الناتجة عن زيادة التقاطعات؛
أدلة على ظهور منظمات هجينة )مثل اﻷعمال التجارية ذات اﻷغراض اﻻجتماعية والجهات الفاعلة في سوق
المجتمع المدني.
أسس منظمات المجتمع المدني
ترتكز منظمات المجتمع المدني على اسس متنوعة قانونية وسياسية واقتصادية وثقافية مرتبطة ببعضها البعض
كما اكد على ذلك )شعبان:(2012 ،
74

ISBN: 978-9922-9343-2-7

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

اﻷساس القانوني :المقصود بذلك الدساتير والتشريعات وقوانين الجمعيات واﻻتحادات والنقابات التي تنظم عﻼقة
هذه المؤسسات بالدولة .
اﻷسس السياسية :المقصود به إقرار النظام السياسي بالتعددية وحق تشكيل الجمعيات المنظمات المدنية .
اﻻساس اﻻقتصادي :المقصود به تحقيق درجة من التطور اﻻقتصادي اﻻجتماعي يإشباع حاجات اﻷفراد
اﻷساسية بعيدا عن مؤسسات الدولة
اﻷسس الثقافية :يقصد به مجموعة اﻷفكار والتصورات التي يؤمن بها اﻷفراد وتشكل محددات لسلوكهم
وعﻼقتهم ،وتعبر في مجموعها عن اﻻطار المعرفي والثقافي للمجتمع المدني.

المجتمع المدني وعمالة اﻻطفال
دورا مه ًما في اكتشاف حاﻻت عمالة اﻷطفال وهي في
تلعب المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ً
وضع جيد لتوثيق المجاﻻت واﻷنشطة وأماكن العمل التي تعرض اﻷطفال العاملين للخطر الشديد ،وهي بذلك
إنهم قادرة على اﻹشارة إلى أوجه القصور في إجراءات القطاع العام ،وﻻ سيما الفشل في إنفاذ القوانين واللوائح
ذات الصلة.
تنامي دور المجتمع المدني
يُنظر إلى نمو المجتمع المدني على أنه نمو كبير على الصعيد العالمي في السنوات اﻷخيرة ،وكما ﻻحظه برنامج
اﻷمم المتحدة اﻹنمائي كانت هناك زيادة كبيرة في عدد منظمات المجتمع المدني وفي نطاق أنشطتها ،ﻷنها تلعب
مؤثرا بشكل متزايد في وضع وتنفيذ جداول أعمال التنمية في جميع أنحاء العالم ،وﻷن المجتمع المدني
دورا
ً
ً
القوي يم ّكن الناس ،وﻻ سيما الفئات الضعيفة ،من التأثير على السياسات العامة على المستويين الوطني والمحلي.
باعتبار منظمات المجتمع المدني أحيانًا “القطاع الثالث" ،بعد الحكومة وقطاع اﻷعمال ،فهي مؤثرة على الحياة
السياسية للدول .في الوﻻيات المتحدة مثﻼ ،أهم الحمﻼت اﻻجتماعية بها نشأت في المجتمع المدني ،مثل حقوق
اﻹنسان وحقوق المرأة والبيئة وحماية المستهلك ). (Šahovic, 2010
كذلك تطور ونمو اﻹنترنت وتقنيات المعلومات واﻻتصاﻻت اﻷخرى فتحت ً
سبﻼ جديدة للمجتمع المدني للعب
دور في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،يمكن أن تكون مواقع التواصل اﻻجتماعي بمثابة مساحة للشباب لتبادل اﻷفكار
التعليمات والمعلومات حول اﻷحداث القادمة ). (Šahovic, 2010
دور منظمات المجتمع المدني مع الحكومة في مكافحة استغﻼل اﻻطفال
يمكن لمنظمات المجتمع المدني التأثير على اهتمامات اﻷسرة والمجتمع والقيم التي تحدد ما إذا كان اﻷطفال
يعملون وأين يعملون ،واﻷهم من ذلك كما اكد عليه )(Boonpala, 2000أن المنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني قادرة على وضع برامج العمل وتنفيذ تلك البرامج لصالح اﻷطفال الذين يعملون بالفعل
ﻷنها قريبة من اﻷطفال المعنيين ،وهي بالتالي تضطلع باحتياجاتهم الخاصة ،وتتمتع عمو ًما بثقة المجتمعات
المحلية التي يعيش فيها هؤﻻء اﻷطفال وبالتالي فهي في وضع جيد لتعبئة الموارد البشرية والمادية المتاحة في
المجتمع .في العقود الماضية ،أصبحت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أكثر وضو ًحا وتم
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اﻻعتراف بها من خﻼل عملها مع اﻷطفال واﻷسر التي تعيش ظروفًا صعبة ،لذا فقد أبدت الحكومات والمنظمات
الحكومية الدولية والمانحون اهتما ًما متزايدًا في اطار عملهم ضد عمل اﻷطفال بالبحث عن استراتيجيات
واستجابات فعالة ومبتكرة.
دور المجتمع المدنى العربي فى تطوير خطة لحماية الطفولة مستقبﻼ
للمجتمع المدنى دورا في تطوير خطة مستقبلية لحماية الطفولة تشتمل كما يرى )الحسيني (2019 ،على:
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى صياغة مكونات ومحاور الخطة ،مشاركة الجمعيات اﻷهلية العاملة فى
مجال الطفولة عند وضع الخطط ،إشراك منظمات المجتمع المدنى فى لجان التيسير المشرفة على تنفيذ الخطة،
إقامة شبكات لربط الجمعيات بالمنظمات العربية ،ويكمل هذا اﻻقتراح ما جاء من ضرورة وضع خطة عربية
شاملة تتم بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،ويرتبط ذلك باقتراح أن يتم تأسيس شبكة معلومات يتم تحديثها
تتضمن أهم القضايا والقوانين المتعلقة بأوضاع الطفولة ،الحرص على دعوة ذوى الخبرة فى المشاريع التنموية،
كي ﻻ يقتصر ﻻهتمام بالطفل على جوانب الحماية والرعاية فقط.

الخاتمة
تبين من خﻼل هذه الورقة البحثية أن عمالة اﻷطفال هي إحدى القضايا المنسية ،وبالتالي ﻻ يمكن أن يساعد
تطبيق القانون وحده في حلها .كما يحتاج اﻷطفال الذين تم إنقاذهم إلى تدخل تعليمي سريع ﻹعدادهم للمدارس
النظامية ،وأيضا يجب على المنظمات غير الحكومية أن تقوم بواجب ذي صلة ﻹقناع الوالدين بأن مستقبل واعد
ينتظرهم ومن أجل أطفالهم إذا أرسلوا أطفالهم إلى المدرسة بدﻻً من مجال العمل
يمكن إيقاف عمل اﻷطفال عندما تُترجم المعرفة إلى تشريعات وإجراءات ،مما يؤدي إلى نقل النوايا الحسنة
واﻷفكار إلى حماية صحة اﻷطفال .تشكل المنظمات الغير حكومية المحلية والدولية قوة رئيسية في حماية
وتعزيز حقوق اﻷطفال .عمالة اﻷطفال تستحق اﻻهتمام ﻷن لها عواقب طويلة اﻷمد على التنمية اﻻقتصادية
للبلدان من خﻼل تفاعلها مع التعليم واﻹنتاجية في وقت ﻻحق من الحياة.
توصلت الورقة البحثية إلى أنه بالرغم من ان جميع المواثيق الدولية تنادي بحرية اﻹنسان وحمايته وضمان
رفاهيته معا وخاصة اﻷطفال جيل المستقبل ،إﻻ أن ما يعانيه اﻷطفال اﻵن في بعض مناطق العالم بعيد كل البعد
عن كل ذلك ،فما زالت دول العالم الثالث تشهد قضايا انتهاك لحقوق اﻷطفال واﻹساءة إليهم بمختلف السبل.
كما أن الواقع الحالي للطفولة يستدعي تحرك جميع اﻷطراف الفاعلة في القطاع قصد اﻹسراع في إعداد تقييم
شامل عن وضعية حقوق الطفل ومدى مسايرة التشريعات لهذه اﻻتفاقية.

اﻻقتراحات
وﻷن عمالة اﻷطفال ظاهرة معقدة تحدد اتجاهاتها العديد من العوامل السياسية والهيكلية ،وفي سبيل جعل حقوق
الطفل حقيقة واقعة فإننا نوصي ب:
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-

لدورا رئيسيًا بموازة مع المجتمع المدني من أجل القضاء على
ضرورة لعب الحكومات وصانعي السياسات
ً
أسوأ أشكال عمل اﻷطفال بحلول عام 2025

-

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في سن القوانين والتشريعات الخاصة بالطفل.

-

توسيع عتبات الحماية اﻻجتماعية يمكن أن يساهم بشكل مباشر في معالجة نقاط الضعف اﻻقتصادية
واﻻجتماعية متعددة اﻷبعاد التي تعزز عمالة اﻷطفال وتديمها.

-

توسيع نطاق التعليم وتعزيزه باعتباره أكثر الطرق فعالية لمنع عمالة اﻷطفال

-

تفعيل الدور الرقابي للمنظمات على أماكن عمل الطفل في القطاع الخاص.

-

يؤدي اﻻستثمار في التكنولوجيا وأساليب اﻹنتاج اﻷكثر مهارة إلى عودة أفضل للتعليم في سوق العمل،
وتشجيع الشباب على البقاء في المدرسة لفترة أطول ،وبالتالي تقليل عمالة اﻷطفال تلقائيًا.

-

قيام المجتمع المدني بمساعدة اﻷسر الفقيرة ماديا كدفع المصاريف الدراسية لمنع تسرب اطفال اﻻسر من
المدارس.

-

دورا مه ًما في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالتنسيق مع المنظمات اﻷخرى غير
ضرورة لعب المجتمع المدني ً
الحكومية الوطنية والدولية مثل اليونيسف
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من عتبات التصوف "الحكم العطائية" أصالةُ الحكمة الدينية و التربية الروحية
محمد بوزيزاوي
جامعة أحمد دراية ) (01الجزائر
bouzizaouimohammed@hotmail.com

المستﺨلﺺ
ﺧلﻖ معالم ثابتة وراسﺨة ذات ﺧصوصية
ساه ُم ﻓي
العتبات الفكرية تستمد قوتها من التاريخ واللغة والدين ،وت َ
ِ
معينة تلفت اﻹنتباه ،وهذا ما تبلور مع نﺺ" الحكم العطائية" التي ﻻمست العقل والعاطفة والروح اﻹنسانية،
بﺨصوصية صوﻓية ذوقية تربوية غفل عنها الكثير  ،لما ﻓيها من الحكمة العميقة والديانة الوسطية والتﺠربة
الذاتية الصادقة؛ عبّر عنها " ابن عطاء ﷲ السكندري" ،ﻓصارت عتبة صوﻓية حاضرة زمانيا ً ومكانيا ً بداية
من القرن السابع الهﺠري إلى يومنا هذا .والسؤال الذي يتبادر إلى اﻷذهان:
عنوان ،كعتبة مفتاحية أولية ﻻ يمكن تﺠاهلها ؟ والمﻼحظ ضمنيا ً أن العنوان
لماذا ﺧلت هذه الحِ كم من
ٍ
"الحكم العطائية" استطاع أن يفرض نفسه عبر الزمن والتاريخ واللغة ،معبرا ً عن أهمية الحكمة والتصوف،
وكاشفا ً عن شﺨصية مؤلفها الدينية واللغوية والتربوية .وبهذا تتﺠلى شعرية هذه العتبة التاريﺨية ،المتشكلة
من مائتين وأربع وستين حكمة.
الكلمات المفتاحية :العﺘﺒة ،الحكمة ،الحكم العطائية.
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Thresholds of Sufism in "The Hikam - The Wisdom of Ibn
`Ata' Allah", Authenticity of Religious Wisdom and
Spiritual Education
Mohammed Bouzizaoui
University Ahmed Draya of Adrqr 01-Algeria
bouzizaouimohammed@hotmail.com

ABSTRCT
Intellectual thresholds draw their strength from history, language and religion.
They contribute to the creation of permanent and anchored landmarks with a
noticeable specificity, which crystallized in the text of "The Hikam" or The
Wisdoms of Ibn Ata' Allah al-Iskandari " that affected the mind, the emotion
and human soul, with a mystical and educational characteristic that so many
others eluded, thanks to the deep wisdom, religiosity and moderation as well as
sincere personal experience, expressed Ibn Ata' Allah al-Iskandari, to become a
temporal and spatial Sufi threshold since the 7th century AH to the present day.
In this regard, the question that would be asked is: Why are these wisdoms
untitled, as first threshold that cannot be ignored ? We can tacitly notice that
the title ""The Hikam" has imposed itself through time, history and language,
expressing the importance of wisdom and Sufism, and revealing the religious,
linguistic and educational character of its author. This is how the poetics of this
historical threshold, which consists of two hundred and sixty-four wisdoms, is
manifested.
Key words: Threshold, wisdom, wisdom of Ibn Atta' Allah
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المقدمة
النصوص الجميلة تفرض نفسها على القارئ والمسﺘمع ،وعلى الﺘاريخ ويشار لها بالﺒنان ،ومنها "الحكم العطائية"
لصاحﺒها "أحمد بن محمد بن عطاء ﷲ الجذامي السكندري المصري" والﺘي حملت زبدة حياته الدينية والفكرية
في المدرسة الشاذلية ،وقد جمعت بين الحكمة الدينية والﺘربية الصوفية ،تركت بصمﺘها عﺒر الﺘاريخ إلى يومنا هذا
لما تجسده من أبعاد دينية تربوية مسﺘمدة من القرآن الكريم والسنة النﺒوية ،وسلوكيات السلف الصالح إلى ﷲ.
وحﺘى نعطي لهذه النصوص الﺘراثية حقها من الﺘمحيص والدراية نحﺘاج إلى تطﺒيق النظريات المعاصرة على
النصوص الﺘراثية ،وذلك من خﻼل عﺘﺒة العنوان الحاضر الغائب ،ومن خﻼل مجموعة من اﻻشكاليات:
كيف اكﺘسﺒت الحكم العطائية الشهرة الواسعة ،رغم عدم توسيمها بعنوان؟ وما هي بعﺾ اﻷبعاد الﺘربويةوالحكمية والصوفية الﺘي جسدتها الحكم؟ وأخيرا ما هو السر وراء جمالية لغﺘها الﺒيانية؟
وحﺘ ى تﺘضح معالمها أكثر ﻻبد من الﺘطرق لماهية العﺘﺒة والحكمة ،للوصول إلى حقيقة تطﺒيق نظرية العﺘﺒة لفك
شفرة هذه الحكم وتحليل بعﺾ جوانﺒها ،والوصول إلى حقيقة جمال لغﺘها.

ماهية العتبة
العﺘﺒة لغة جاء في لسان العرب في مادة "عﺘب" )ابن منظور(:ال َعﺘَ َﺒةُ= أ ْس ُكفﱠةُ الﺒَاب الﺘي تُو َ
طأ؛ والجمع َعﺘَبٌ
َب
ب عﺘﺒةً= اتخذها؛ والعﺘﺒان= َع َر ُج الرجل؛ و َعﺘ ُ
َب= الد َﱠر ُج؛ و َعﺘ ُ
و َعﺘَﺒَاتُ ؛ وال َعﺘ ُ
َب الد َﱠر ُ
ج= مراقيها؛ وعﺘ ﱠ َ
وعﺘب الﺒرق عﺘﺒاناً= برقَ برقا ً ِوﻻ ًء؛ وأصل ال َعﺘَبْ = الشدة؛
العُودِ= ما عليه أطراف اﻻوتار من مقدﱠمه؛
َ
ب= الﺘﱠجني؛ وعاتﺒَهُ معاتﺒةً وعﺘاباً= ﻻمهُ؛ واﻻعﺘﺘاب= اﻻنصراف عن الشيء.
والﺘ ﱠ َعﺘ ﱡ ُ
معاني عربية مﺘعددة ،منها :ما يوطأ ،ومنها الدرجات واﻻرتقاء ،وهي معاني قريﺒة من المعنى المسﺘعمل
اصطﻼحاً .ومعاني أخرى منها :العرج والﺘوالي ،والشدة ،واللوم ،واﻻنصراف ،وهي معاني تمس النفس.
العتبة اصطﻼحا ً:

فالعﺘﺒة مصطلح نقدي معصر غربي ،يمت بالصلة للرواية أكثر من اﻻجناس اﻷخرى ،ولكنه ألية لفك شفرات
النص وتأنيﺒه .وهي من مقومات الشعرية الﺘي اعﺘمدها "جيرار جينيت" في دراساته .وقد خصها بكﺘاب سماه
"عﺘﺒات" – ،-seuilsترجمه الكاتب الجزائري ،عﺒد الحق بلعابد؛ وقدم له الناقد الجزائري" سعيد يقطين" مشيرا ً
إلى) :جيرار (2008 ،أنﱠ النص فضاء عﺘﺒي ،تكثر فيه العﺘﺒات ،تولد الﺘفاعل وتحقق اﻹمساك بمجمل العﻼقات
النصية ،تﺘخلله عﺘﺒة المعيار النصي الﺘي تحدد طﺒيعة النص اﻷولي عن طريق ترصيف الكلمات وتنضيد الجمل،
واصطفاف الﺒنيات اللفظية .وبذلك جعل العﺘﺒة محور النص الجانب اﻻسﺘقطابي فيه ،بما يشكله من اتساعٍ ينفﺘح
على اللغة والﺘاريخ والواقع .وﻻ يمكن فهم عﻼقاته دون الوقوف على عﺘﺒاته ،وهي الﺘي تﺒرز قوة الطرح
اﻹبداعي ،فﺘرى بعﺾ الكﺘب نافذة في طﺒعاتها ،وكﺘب أخرى كثيرة اﻻسﺘخدام .والسر يكمن في المعيارية
والفضائية والقوة العﺘﺒيّة ".كل هذه العمليات تجعلنا نرى النص بنا ًء ﻻ يمكننا اﻻنﺘقال بين فضاءاته المخﺘلفة دون
المرور من عﺘﺒاته ،ومن ﻻ ينﺘﺒه إلى طﺒيعة ونوعية العﺘﺒات يﺘعثر بها ،ومن ﻻ يحسن الﺘمييز بينها من حيث
81

ISBN: 978-9922-9343-2-7

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

أنواعها وطﺒائعها ووظائفها يخطئ أبواب النص" )جيرار .(2008 ،وتعريفها يﺘصل بالمناص أحد المﺘعاليات
النصية عند "جينيت" ،فيعرف المناص" هو كل ما يجعل من النص كﺘابا ً يقﺘرح نفسه على قرائه ،أو بصفة عامة
على جمهوره ،فهو أكثر من جدار ذو حدود مﺘماسكة ،نقصد به تلك العﺘﺒة" )جيرار.(2008 ،
وقد ذكر الدكﺘور" نواري سعيد أبو زيد" تعريفا ً ضمنيا ً يجعلها تﺘصل بالقصة والسرد ،بقوله" ما من أي شيء
يدخل في تأليف القصة وبناء المحكي ،إﻻ ويﺘمﺘع بسطوة وظيفية ويؤدي دورا ً في بناء صرح الدﻻلة الﺘي تﺘجاوز
حدود اللغة المحنطة داخل الكلمات والجمل ،بل الدﻻلة المنفﺘحة على العوالم الحقيقية للمحكي" )نواري(2012 ،
و يؤكد كﻼمه بﺘعريف آخر" إن العناوين الﺘي تصدر بها المﺘون الحكائية أو نصوص القصص عادة هي عﺒارة
عن عﻼمات سيميوطيقية تﺘجاوز كونها مجرد عنوان ،إلى كونها حاملة الدﻻلة الكلية للمﺘن ،واخﺘصارا ً
للمضمون ،وتعﺒيرا ً عن وجهة نظر ،وتوجيها ً لفكر أو رأي أو موقف من قﺒل السارد" )نواري ،(2012 ،وبذلك ﻻ
يخرجها عن السرد كنمط يﺘميز بمقومات ثابﺘة مﺘضمنة ضمن النص ،قد تكون المكان أو الزمان ،وقد تكون
الشخصيات والعقد المﺘعددة .إضافة إلى عناوين الفصول الروائية أو القصصية الﺘي تعطي مسﺘوى أولي للفهم.
توسعت دائرة العﺘﺒة إلى جميع الخطابات اﻷدبية في مرحلة الﺘكوين النصي ،وفي مرحلة القراءة النصية .فكلما
زادت مركب نصي انعكس فهما ً على أنه عﺘﺒة نصية .لﺘوضيح خفايا ً النص وأبعاده المخﺘلفة ومظاهرة المﺘكشفة.
ويﺘعمق أكثر في ال ﺘنظير والﺘقديم لمنهج العﺘﺒات بالجدية في الطرح ،وبالﺘنويع للعلوم اللغوية الﺘي اسﺘفادت من
الدرس اللساني" ،وحين نسم هذا الحقل بالجدة فإننا ﻻ نقصد الغرابة ،بل الجدة في الطرح والﺘناول وعمق الﺘصور
وعمق القصد؛ وهي عناصر اسﺘفادت من إنجازات الدرس اللساني الحديث ،والدرس السيميائي ،وتحليل
الخطاب ،والشعرية ،والسردية ،وفن الﺘصوير ،والﺘشكل ،وعالم اﻹشارة والدعاية" )عﺒد الرزاق( .وهنا قد يطرح
سؤال مﺘى تصير هذه المركﺒات النصية عﺘﺒات؟ فيجيب "عﺒد الرزاق بﻼل" قائﻼ" إﻻ بعد اﻻنﺘقال من مرحلة
الطﺒاعة واﻹخراج ،وساعﺘئذ تسﺘفيد مما يصطلح عليه بالمكمﻼت ،وهي ترجمة أقرب لكلمة) ،(peritexteالﺘي
تدخل في اهﺘمامات محقق النصوص وناشرها ،وأحيانا ً بمساعدة المؤلف نفسه .بل إن عﺘﺒات النص تساعد في فﺘح
مغاليق المخطوطات وتساعد في قراءتها وتحديد قيمﺘها المعرفية والﺘاريخية" )عﺒد الرزاق( .فالعﺘﺒات تحﺘاج إلى
من يقرأها ،ويﺘفاعل معها ،ليﺒرز جمالياتها وفنياتها ،والرسائل المحمولة فيها .خاصة إذا كانت غامضة غير
مطابقة لمحﺘوى النص ،تثير تساؤﻻت وخلفيات ،وربما تأويﻼت تﺘناسب والمضمون العام للنص .فالمحققون
والناشرون يقدمون خدمة جليلة لﺘذليل العﺘﺒات وترتيﺒها وفق ما يحﺘاجه المﺘلقي ،وهم يقدمون أول قراءة ضمنية
يفرضها الواجب الﺒحثي ،من أجل اخراج الكﺘاب في حلة بهية ،وبعد ذلك تأتي القراءة الثانية اﻷكثر شراسة،
والﺘي تكون عن طواعية وفق منهج نقدي يوفر آليات الﺘفكيك.
وبالﺒحث في أصل الكلمة ،بعدما نسﺒت إلى جيرار جينيت ،يأتي من يردﱡ نشأة الكلمة إلى "كلود دوشيه" .حيث
اهﺘم بالعنوان باعﺘﺒاره المدخل الرئيسي للنص " وﻷهمية العنوان نشأ علم خاص يعنى بها ويدرسها ،وين ِ ّ
ظر في
صلﺘها بما تحﺘها ،وفي عﻼقﺘها بصاحﺒه ،إنه العنوان أو ) (latitrologieالذي يمثل علماً ،أو باﻷحرى فرعا ً
معرفيا ً يعود الفضل في إرسائه إلى كلود دوشيه" )نواري(2012 ،
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وأما عربيا ً فأرجعها الﺒعﺾ إلى المرويات الشفوية المنقولة عن الشيخ ،وجسدت فيما بعد كﺘابة ،صارت تُحﺘرم
فيما بعد ويقام لها وزن ،وذكر "المقريزي" كيف كان يحاسب المؤلف على رؤوس ثمانية :الغرض ،العنوان،
المنفعة ،المرتﺒة ،صحة الكﺘابة ،الصناعة ،كم فيه ،أنحاء الﺘعاليم المسﺘعملة فيه ،والﺘي تجعل المؤ َلف أهﻼً للثقة،
وأشار الجاحظ إلى الخﺘم والعنوان حﺘى ﻻ ينسب الكﺘاب لغير أهله ،وكذلك الﺘوقيعات من عﺘﺒات النص ،والمقدمة
والخاتمة الﺘي تطورت فيما بعد لﺘأخذ أبعادا ً فنية بﻼغية ،وتمثل صورة العﺘﺒات المجسدة هي الغربية  ،والﺘي
ساهمت في تحسين منهجية الﺒحث) .عﺒد الرزاق( .وهذه النظرية هي من قﺒيل الﺒحث في الﺘراث عن صورة
مطابقة لمفهوم العﺘﺒة عند الغرب ،فكانت الﺘحوﻻت الفكرية والﺘأليفات المﺘوالية خاصة في عصر الﺘدوين،
ارهاصات أولى تﺒشر بظهور علوم لها وزنها وثقلها وتاريخها وهذا ما حصل بالفعل .لﺘأتي مرحلة الشرح
والﺘحليل والﺘدقيق ،فعولجت هذه النصوص كمعاني مخﺘلفة .والﺘي كانت عﺘﺒات بالﺒديهة .وبه قالوا" أي كﺘاب ﻻ
يمكن ان يقدم أن يقدم عاريا ً من نصوص العﺘﺒات ،وﻻ يمكنه بحال من اﻷحوال الفكاك من سلطﺘها الشكلية" )عﺒد
الرزاق( .وبانﺘقال الشعرية إلى العالم العربي انﺘقلت معها العﺘﺒات وصار الﺒحث جاريا ً في مظاهرها ،وهكذا كلما
سمعنا بنظرية جديدة هرعنا إلى الﺘراث ،نفﺘش ونﺘﺒجح ،ونسينا أن الحياة سنن ،ولم نسع جاهدين لخلق بديل
منافس يعطي للماضي مصداقية ،ويجدد الﺘراث بما يﺘماشى والذوق والﺒعد اﻹسﻼمي.

الحكمة الصوﻓية
وعلم الحكمة :هو علم يﺒحث في حقائق اﻷشياء على ما هي عليه في نفس اﻷمر بقدر الطاقة الﺒشرية وموضوعه
اﻷشياء الموجودة في اﻷعيان واﻷذهان ،وغايﺘه هي الﺘشرف بالكماﻻت في العاجل والفوز بالسعادة اﻷخروية في
اﻵجل )مصطفى(  .فالحكمة لها ارتﺒاط وثيق بالفلسفة الﺘي تسعى لﺘنوير العقل والﺒحث في منﺘجاته ،ولها ارتﺒاط
بالدين كذلك ﻷنها تسعى لﻼرتقاء باﻹنسان في طريق ﷲ .والحكمة عند العرب هي" قول بليغ موجز صائب
يصدر عن قول أو عن تجربة وخﺒرة بالحياة ،ويﺘض ﱠمن حكما ً مسلما ً في أمر بخير أو نهي عن شر .وقد كثرت
الحكم والحكماء في الجاهلية ،وكان في كل قﺒيلة حكيم تفزع إليه في الشدائد والمعضﻼت والمنافرات .والحكم من
الﺒﻼغة بمكان كﺒير ﻹيجازها ،ووضوحها ،وفصاحﺘها ،ودقة معانيها وجﻼل هدفها ،وهي تكسب الكﻼم سحرا ً
وحﻼوة؛ وتجعله مقﺒوﻻً في الذوق ،قريﺒا ً إلى القلب ،مسلما ً به من العقل والشعور والوجدان" )محمد.(1992 ،
وقد تميز العرب بالحكمة فكان ﻻ يسود القﺒيلة إﻻ شيخ له حكمة ،وسداد رأي ،ورغم ما تميزوا به من الشفوية في
النقل إﻻ أن الكثير من كﻼمهم كان يحمل حكمة ،خاصة اللغة العربية الﺘي تميزت بجمالها وبﻼغﺘها وقصر
اس ا ْس َمعُوا
لفظها ،فكانت الحكمة في الخطابة وفي الشعر :قال قس بن ساعدة اﻷيادي ،في سوق عكاظ ":أَيﱡ َها النﱠ ُ
آت ،آيَاتٌ ُمحْ َك َماتٌ َ ،م َ
ت ْ
اش َماتَ َ ،و َم ْن َماتَ فَاتَ ُ ،و ُك ﱡل َما ه َُو آ ٍ
ط ٌر َونَﺒَاتٌ َ ،وآبَا ٌء َوأ ُ ﱠم َهاتٌ َ ،وذَاهِبٌ
َوعُواَ ،م ْن َع َ
اس و َم ْر َكبٌ َ ،و َم ْ
ض ْو ٌء َو َ
ور" )مناع(1991 ،وهو من عرب
ط َع ٌم َو َم ْش َربٌ َونُ ُجو ٌم َوت ُ ُم ُ
ظ َﻼ ٌمَ ،و ِب ٌر َوآثَا ٌمِ ،و ِل َﺒ ٌ
وآتٍ َ ،
الجاهليين وقد نطق بالحكمة ،فكان يرشد الناس إلى ما ينفعهم.
ومن حكم اﻹمام علي-كرم ﷲ وجهه-يقول )اﻵمدي ":(1992 ،اﻷباطيل موقعة في اﻷضاليل" ويقول ":اﻷجل
محﺘوم والرزق مقسوم" ويقول كذلك" :اﻹخﻼص ثمرة العﺒادة" ويقول كذلك" اﻷنس في ثﻼث :الزوجة الموافقة،
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والولد الصالح ،واﻷخ الموافق" ويقول كذلك " :الصﺒر أحسن اﻹيمان ،وأشرف خﻼئق اﻹنسان" .وهي كثيرة
تصل إلى آﻻف الحكم ،كلها تصب في معاني اﻹسﻼم واﻹيمان واﻹحسان .وﻻكﺘشاف حقيقة اﻷمر ﻻبد من
الوقوف وقفة تحليلية مع ما ذكرناه من حكم ،تجد الحكمة اﻷولى :تحذرك من الﺒاطل الذي هو عكس الحق ،وتﺒين
لك أن نﺘيجﺘه إلى الضﻼل ﻻ محالة ،وهذه رسالة اﻹسﻼم ،الﺘي هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ أي من
باطل الجاهلية إلى حق اﻹسﻼم .أما الحكمة الثانية الﺘي اقﺘطفناها من الكﺘاب ،فﺘزرع فينا عقيدة الرضا والﺘسليم
والعلم المطلق بأن الرزق من عند ﷲ سﺒحانه وتعالى ،وأن اﻷجل محدود ،فﻼ يحاول اﻹنسان أن يدبر أمرا ً دبره
ﷲ –سﺒحانه وتعالى ،-وفيها تحذير أيضاً ،بأن يغﺘنم اﻹنسانُ منحةَ عمره فيما يرضي ﷲ ويﺒﺘعد عن الﺘسويف،
ﻷنه من أخطر أمراض النفوس .وفي الحكمة الثالثة إشارة إلى مقام اﻹخﻼص الذي هو لب العﺒادة وأساسها ،فﻼ
عﺒادة دون إخﻼص ،وإذا لم توصلك العﺒادة إلى اﻹخﻼص فراجع نفسك ،وراجع عﻼقﺘك با -سﺒحانه وتعالى.-
وفي الحكمة الرابعة حالة قلﺒية يﺘلمسها في عﻼقاته؛ وهي اﻷنس ،وأكﺒر اﻷنس هو اﻷنس با سﺒحانه وتعالى؛
وفيها أيضا ً دعوة لﺘوطيد العﻼقة الزوجية بالمودة واﻻحﺘرام ،والعﻼقة الولدية بالﺘربية واﻹصﻼح ،والعﻼقة
اﻷخوية بالموافقة وحسن الخلق ،حﺘى تصل إلى اﻷنس .وأما الحكمة الخامسة فﺘقوم على الصﺒر الذي يعﺘﺒر من
المقامات الضرورية للسير في طريق القوم .والصﺒر هو تدريب النفس على الﺘحمل في سﺒيل الوصول إلى
المﺒﺘغى ،ومن ذلك تدريﺒها للﺘسير مطمئنة في طريق ﷲ ،مﺘفرغة للعﺒادة ومﺘخلية عن الشهوات والشﺒهات
والعﻼئق الدنيوية .وقد ضرب الصحابة في بداية الدعوة أروع اﻷمثلة للصﺒر ،في سﺒيل إعﻼء كلمة ﷲ وتوطيد
أسس اﻹسﻼم ،فكانت حياتهم مدرسة لمن جاء بعدهم يﺘعلمون منها ،وينقلون صورها للﺒشرية جمعاء .فهذه اﻷمثلة
من حكم اﻹمام على-كرم ﷲ وجهه-تعﺘﺒر بداية لظهور حكم ذات أبعاد إسﻼمية تربوية روحية .تﺘشرب من معين
الدين ،ومن القرآن ومن السنة النﺒوية ومن سيﱠر السلف الصالح .و منها حكم الحﺒيب بن علوي الحدادَ " :ما ت ََركَ
ام َع ْﺒ ِد ِه مِ ْن َن ْف ِسهِ" )الحداد (1998 ،إنه الﺘصوف والﺘربية الروحية
ام نَ ْف َسهُ مِ ْن َر ِبّهِ؛ َمقَ َ
مِ نَ ْال َك َما ِل َشيْئا ً َم ْن أَقَ َ
والعيش في حضرة ﷲ ،وهي حضرة الكمال ،وﻻ يمكن ولوج هذا الﺒاب ،إذا لم ترتق عن رعونات نفسك
وشهواتها ،وتﺘخلى عن الﺘعلق بما في هذا الكون ،وهذا تنﺒيه من اﻻمام الحداد للسالكين بالحذر من الوقوع في
المحظور ،وهو تعظيم الفاني على الﺒاقي ،وهو من طﺒاع النفس اﻷمارة بالسوء .فﻼ تركن إليها وكن دائما ً منﺘﺒها ً
ْف يَ ُكونُ مِ نَ ا ِْل ُمؤْ مِ نِينَ َم ْن
لهذه النفس واخﺘر لها اﻷحسن وهو الكمال والقرب من ﷲ .ومنها قوله كذلكَ " :كي َ
سخَطِ َربّ ِ ْالعَالَمِ ينَ " )الحداد (1998 ،اسﺘفهام انكاري ،يحذرك فيه بطريقة غير مﺒاشرة من
ي ُْر ِ
ض ْي ْال َم ْخلُوقِينَ بِ َ
خروجك من زمرة المؤمنين إذا كنت ترضي المخلوقين وتسخط ﷲ-عز وجل-والعكس هو الصواب وهو عين
الكمال ،أي إرضاء ﷲ ولو في سخط الناس .وهو يسألك لﺘجيب نفسك انطﻼقا ً من شعورك الداخلي الذي يحمل
إلى القرب من ﷲ .وبهذه الحكمة يعرج على الرضا ولكن في حالة بعيدة عن المعنى المقامي له .فالمؤمن الحقيقي
ص ْد َق َحي ُ
ِب
هو الذي ينشد رضا ﷲ سﺒحانه وتعالى .ويقول في حكمة أخرىَ " :م ْن أ َ ْه َملَ ال ِ ّ
َاف؛ اِ ْسﺘَ ْع َم َل ْال َكذ َ
ْث يَخ ُ
ْث يَ ْر ُجو" )الحداد (1998 ،وكذلك أحمد سكيرج الﺘجاني له حكم ،منهاِ " :ا ْنﺘِ َ
َحي ُ
ج فِي َما ت ُ َؤ ِ ّملُهُ مِ ْن َم ْو َﻻكَ
ظ ُ
ار ْالف ََر ِ
ﱠ
ُ
ت ُ
ِعﺒَادَة ُ س ٍ ِّر ،ت َ ْعيِيُن إِ َجابَﺘِ َها فِيْكَ ل َِو ْق ِ
ظ ُه ِ
ورهِ َر ِهينٌ ؛ َو َع َﻼ َمة قُ ْربِ ِه لَكَ إِ ِن ا ْسﺘَقَمْتَ مِ ْن ذَاتِكَ يَ ِجي ُء َوبِالظف َِر َوبُلُوغِ
اﻹ َجابَةَ مِ ْن َر ِبّكَ " )محمد ا .(.العﺒد يريد
َاز َ
ْاﻷ َ َر ِ
ب قَمِ ينٌ  ،فَ َﻼ تُوق ِْع نَ ْف َ
ع ْاﻷ َ ْقدَ َ
سكَ فِي ْال َح َرجِ ِلئ ﱠَﻼ تُن ِ
ار بِفَ ْهمِ كَ فَﺘُحْ َر َم ْ ِ
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من موﻻه كل خير ،فيدعوا في أقﺒال ولهفة ،ويريد أن يﺘحقق له ما يريد بسرعة ،ونسي ﱠ
أن انﺘظار الفرج من ﷲ
عﺒادة وقرب ،وأن ﷲ سﺒحانه وتعالى يسﺘجيب لك مﺘى شاء وكيف شاء فهو الخﺒير العليم بأحوالنا وما يصلح لنا.
وخير من تجلت الحِ َك ُم في كﻼمه ،المربي الجزائري" ،سيدي أبي مدين الغوثي" الذي صنﱠف حِ كَما ً جليلة في
معاني القوم .تعﺘﺒر بادرة قوية لحصر معاني الﺘقوى في عﺒارات وجيزة ،يعجز الجاهل بعلوم الشريعة عن إدراك
معانيها ،ولكن َمن سمعها يدرك أنه يسﺘطيع أن يحقق معانيها إذا رجع واسﺘقام إلى ر ِبّه .فهي دليل لسيرنا إلى ﷲ
في مقامات اﻹحسان ،ﻷن بمطالعﺘها يحصل اﻻرتياح ،وتزداد الصدور انشراح .لما فيها من الحقائق والرقائق.
وﻷن الحكماء تسﺒق أنوارهم أقولهم .وﻷن الحكمة كلمة تشﺘمل على معنى يحصل به اﻻنﺘفاع .والحكم الغوثية
لسيدي أبي مدين الغوثي ،وصلت إلى مائة وسﺒعين حكمة) ،(170اشﺘملت معانيها حول :النفس ومعالجﺘها،
وصحﺒة الشيوخ مع تجنب صحﺒة اﻷشرار ،والﺘربية ،والذكر ،والمراقﺒة ،والﺘفويﺾ ،والﺘوكل ،والقناعة ...الخ
)أحمد بن . (1989 ،وهي كلها تصب في طريق القوم ،وتنﺘشل اﻹنسان من براثين الدنيا إلى اشراقات اﻵخرة.
يقولَ :
سو ِل" )أحمد بن .(1989 ،إشارة وتوجيه واضح للسﺒيل القويم
الر ُ
ب ُمﺘَا َب َع ِة ﱠ
صو َل ِإلَى ﷲِ ِإ ﱠﻻ مِ ْن َبا ِ
"ﻻ ُو ُ
وهو صحﺒة النﺒي-صلى ﷲ عليه وسلم-فمن أراد الوصول إلى ﷲ فعليه بمحﺒة الرسول –صلى ﷲ عليه وسلم-
وعليه باﻻقﺘداء بسنﺘه ،والﺘعلق بالقرآن ،والسير على خطى السلف الصالح .وأنت في طريق ﷲ ﻻبد لك من آداب
تلﺘزمها مع ﷲ ومع العﺒاد ،وخير ما يرفع درجة اﻹنسان هو اﻷخﻼق واﻵداب .ومن اﻵداب مع الخلق هو إنصاف
الناس من نفسك؛ أي معرفة الحقوق والواجﺒات حﺘى ﻻ تظلم أحداً ،وإذا نصحك إنسان فاقﺒل نصيحﺘه ولو
بالسماع ،وحﺘى وإن كان صغيراً ،فالحكمة ليست محصورة على أحد .وبهذا تدرك المنزلة العالية .فيقول:
َاز ِل" )أحمد بن.(1989 ،
اس مِ ْن نَ ْفسِكَ َوا ْق َﺒ ِل النﱠ ِ
"أ َ ْن ِ
ف ْال َمن ِ
صي َحةَ مِ ﱠم ْن ه َُو دُونَكَ تُد ِْر ْك أ َ ْش َر َ
صفِ النﱠ َ

عتبة الحكم العطائية
الواضح من الوهلة اﻷولى أن "ابن عطاء ﷲ السكندري" لم يضع لها عنوانا ً قاراً ،بل تشكل عﺒر الزمن وفرض
نفسه بدﻻﻻته الحاملة للحكمة والموعظة والﺘربية اﻷخﻼقية .قيل :لما صنفها عرضها على شيخه "أبي العﺒاس
المرسي"؛ فﺘأملها ،وقال له :لقد أُتيت يا بني في هذه الكراسة بمقاصد اﻹحياء وزيادة )الحكم العطائة.(1985 ،
وهنا يﺘضح أنها بﻼ عنوان ،وأن مؤلفها لم ينﺘه منها ،ﻷن العنوان دﻻلة على اكﺘمال العمل ،ومن منظور أوسع
يﺘﺒين انشغال "ابن عطاء ﷲ" بمضمونها طيلة حياته .واﻷوضح أنها خﻼصة كﺘﺒه في علم الحقيقة )الﺘنوير في
اسقاط الﺘدبير ،وتاج العروس الحاوي إلى تهذيب النفوس( .فالعنوان هو رمز تاريخي إنساني ينسب إلى صاحﺒه
وإلى زمانه ،لم يسﺘطع أحد تحريفه أو تغيره أو حمل معنى آخر في مكانه .وهو ينﺒﺾ بالﺘجديد والدوام لما يدخل
تحﺘه من النصح والﺘوجيه ،ولما يحمله من معاني لها شرارة مﺘصلة بالمعاني القرآنية واﻷحاديث النﺒوية ،تقودك
إلى الهمة العالية ،وتﻼمس وجدانك بسحر لغﺘها الﺒراقة والﺒليغة ،وبموسيقى كلماتها الرنانة ،تصل بك أحيانا ً إلى
حد اﻻنﺒهار والﺘأمل وعدم إدراك حقيقة معانيها .في رمزية لها خصوصية الﺘصوف اﻹسﻼمي المعﺘدل ،فالعنوان
نمر عليها مرراً كرام ،ولكن عند الوقوف والﺘأني ندرك أن وراءها أصول دينية وقيم أخﻼقية
قنﺒلة موقﺘة ،قد ﱡ
ونظرة تربوية سلوكية .يقودها رجل قدم حياته لخدمة الدين ولنصح الغير ،فانعكس ذلك في حياته وبعد مماته،
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لﺘﺒقى حِ كمه راسخةً تحمل كل من يحملها ،وتحﺘفي بمن يطلﺒها .فغياب العنوان أو حضوره ﻻ ينقص من منهج
صاحﺒه ومن مدلول حكمه .وهنا السر وراء شعرية وجمالية هذه الحكم.
جاء في كﺘاب "إيقاظ الهمم في شرح الحكم" ﻻبن عجيﺒة مقولةً ،اعﺘﺒرها الﺒعﺾ مغاﻻة ً "قال الفقيه الﺒنﱠاني :كادت
حكم ابن عطاء ﷲ أن تكون وحياً؛ ولو الصﻼة تجوز بغير القرآن لجازت بكﻼم الحكم" )أحمد ب .(.فهي قوية في
معانيها ،قوية في لفظها ،تحﺘاج منك خلفية فكرية لﺘﺒسيطها وتقريب فهمها ،وهذا الكﻼم يخرج من عاطفة قوية
وصادقة وإحساس يﻼمس جذور ما تؤول إليه الحكم .وهي شعرية داخلية اخﺘلجت فيها المشاعر الصادقة،
وطريقة الحقيقة ،فظهرت بﺘعﺒير يمس الوحي السماوي ،القرآن الكريم ،ويمس الصﻼة الرابطة القوية با سﺒحانه
وتعالى .وهذا ما أشار إليه "الﺒوطي" إنها العاطفة الدينية الﺘي حرمﺘنا منها قسوة المﺘطلﺒات الدنيوية ،وفﺘنة
المغريات المسﺘشرية ،وهذه الحكم تحمل هذه العاطفة الصافية الﺒعيدة من الﺒدع والمنكرات ،والموصلة إلى محﺒة
ﷲ والخوف منه والرضا والﺘوكل عليه )محمد سعيد .(2003 ،وذكر محقق كﺘاب ابن عطاء ﷲ " الﺘنوير في
اسقاط الﺘدبير" من أهم وأشهر الكﺘب ،من تأمله قال :ما هذا منشورّ ،
إن هذا إﻻ لؤلؤ منثور ،كل سطر منه جنّة قد
بخس ﻷشﺘُري بألف دينار )ابن عطاء .(2008 ،
حفت بالثمار ،وأحدقت بأنوار اﻷزهار ،وكل سطر لو يﺒاع بثمن ٍ
وقدم الكثير من العلماء والشراح رأيهم حول الحكم ،باعﺘﺒارها كل مﺘكامل في مجال العقيدة والﺘصوف ،والعاطفة
الدينية السمحة .فمن حيث النظم" الحكم نُظمت نظما ً غنائيا ً
روعي فيه أن تكون إشارات إلى أحوال النفوس،
َ
والنفوس تﺘغير وتﺘﺒدل وتعﺘرها ألوان من الكدرة والصفاء ،فما يفهمه هذا قد ﻻ يفهمه ذاك" وما يرتضيه قوم قد
يرفضه آخرون" )زكي( .كما تميزت بلغة ربما حملت جزء من الصعوبة والغرابة" ،والواضح أن قوة المعنى
جلﺒت قوة اللفظ ،وجلﺒت قوة اﻷسلوب ،فﺘمازجت القوى لﺘولد الشعرية القوية النابعة من صدق العاطفة الدينية،
والعلم بمقاصد الشريعة اﻹسﻼمية .وكﺘاب الحكم" ،غني عن الﺘعريف لشهرته ولما يحﺘوي من المعلومات القيمة
واﻷسلوب الﺒارع الﺒديع ،فهو مجموعة حكم صفيت من ناحية الﺘعﺒير واﻷسلوب فكانت مثاﻻً عاليا ً لﻸدب الرفيع،
وصفيت من حيث الفكرة فكانت مثاﻻً رائعا ً للفكر الصوفي" )نور الدين( .فجعلت من صاحﺒها أديﺒا ً مﺘمكنا ً له قوة
نظم ودقة اطﻼع ،وجعلت منه صوفيا ً يحسن انﺘقاء مفاهيمه وترتيﺒها في بناء مﺘقن له شعريﺘه ولمسﺘه الفنية
وحضوره المﺘكرر في كل زمان ومكان .فهو من سﻼلة الﺘربية الشاذلية الﺘي مﻸت الدنيا باﻷذكار واﻷوراد "
يجب أن نعلم أن واضع الحكم العطائية ابن عطاء ﷲ السكندري-رحمه ﷲ-أحد الصالحين وكﺒار الصوفيين ،وهي
حكم عظيمة تخﺘص بالسلوك والطريق ،وليست حكما ً عقلية مجردة كما هو مشهور مصطلح الحكمة ،وتﺘضمن
هذه الحكم قواعد أساسية ونصائح للمريد لمعالجة بعﺾ اﻷمور الﺘي تعﺘرضه في سلوكه" )محمد ب.(2009 ،.
والحِ كم لها قدوة في ذلك ومنهج واضح .رغم أنها " ليست وحيا ً قرآنيا ً حﺘى نلﺘزم بنصوصها ،فقد تكون في بعﺾ
سِر أذواق ومشرب مؤلفها دون أذواق غيره" )محمد ب .(2009 ،.و يشير الشيخ "زروق" وإن من
المواضع تف ّ
أج ِّل كﺘاب وقع لهم في ذلك ،وأنفعه لكل مريد صادق" كﺘاب الحكم العطائية الشاذلية الﺘوحيدية العرفانية الوهﺒية،
عﺒاراته رائقة جامعة ،وإشاراته فائقة نافعة ،تثلج الصدر وتﺒهج الخاطر ،وتحرك السامع لها والناظر مع تداخل
علومه وحكمه وتناسب حروفه وكلمه ،إذ كلﱡه داخل في كلِّه ،وأوله مرتﺒط باﻷخير من قوله ،بل كل مسألة منه
تكملة لما قﺒلها وتوطئة لما بعدها" )زروق .(2010 ،كما يقول "محمد سعيد رمضان الﺒوطي" فﻼ اعلم كﺘيﺒا ً
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صغيرا ً في حجمه انﺘشر في اﻷوساط المخﺘلفة كانﺘشاره ،وتقﺒلﺘه العقول والنفوس ،كﺘقﺒلها له ،وهو مجموعة
مقاطع من الكﻼم الﺒليغ الجامع ﻷوسع المعاني بأقل العﺒارات ،كلﱡها مسﺘخلص من كﺘاب ﷲ أو من سنة رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه وسلم -وهي تنقسم إلى ثﻼثة أقسام :قسم يدور حول الﺘوحيد وحماية المسلم؛ وقسم يدور حولاﻷخﻼق وتزكية النفس؛ وقسم يدور حول السلوك )محمد سعيد .(2003 ،وهو يؤكد أيضا ً تماسك هذه الحكم
وتمحورها حول العقيدة الصحيحة السليمة الموصلة لﻺيمان ،وهي تكﺘمل باﻷخﻼق وتزكية النفس والخروج بها
من الحرية الضيقة إلى سعة اﻹيمان وسعادة الروح واطمئنان القلب ،وهي تكﺘمل أيضا ً بالسلوك القويم .ومرد
جميع ذلك إلى اﻹسﻼم واﻻيمان واﻹحسان.
والحكم العطائية نص نثري ،عددها مائﺘان وأربع وسﺘون حكمةً ،وعند "تاراس الكندي" مائﺘين وثﻼث وسﺘين،
نقلها عن اﻷصل الذي ألفه ابن عطاء ﷲ السكندري ،وقد قسمها " ابن عجيﺒة " إلى خمس وعشرين باباً ،ننقل
اﻻعﺘما ِد على العم ِل؛
ع َﻼ َما ِ
ت ِ
منها بعﺾ الحِ كم لﻼسﺘئناس كما أوردها ال ِك ْندي) :باراس (2016 ،ومنها) مِ ْن َ
الرجاءِ عندَ وجو ِد ﱠ
أسوار اﻻ ْقدَ ِار( )،تَن ﱠَو َع ْ
لل؛()،سوابقُ ال ِه َم ِم ﻻَ تخر ُق
صانُ ﱠ
ت أَجْ ن ُ
َاس اﻷ ْع َم ِ
الز ِ
نُ ْق َ
َ
ال ِلﺘَن ﱡَوعِ
شيْئا ً َم ْن أ َ َرادَ أ َ ْن يُحْ د َ
الراحِ لُونَ ِإ َل ْي ِه
)ما ت ََركَ مِ نَ ْال َج ْه ِل َ
َو ِاردَا ِ
ِث فِي اﻷ َ ْم ِر َغي َْر َما اَحْ دَثَهُ ﷲُ()،اِ ْهﺘَدَى ﱠ
ت اﻷَحْ َوا ِل(َ .
ار لَ ُه ْم؛ َﻷَنﱠ ُه ْم لَهُ َﻻ ِل َش ْيءٍ دَ ْونَه ُ
ار ْال ُم َوا َج َه ِة  .فَ ْاﻷ َ ﱠولُونَ ل ِْﻸ َ ْن َو ِارَ ،وهَؤُ َﻻءِ ْاﻷ َ ْن َو ُ
اصلُونَ لَ ُه ْم أَ ْن َو ُ
بِأ َ ْن َو ِار الﺘ ﱠ َو ﱡجهَِ ،و ْال َو ِ
ض ِه ْم يَ ْلعَﺒُونَ { )اﻷنعام(91 ،؛() ،تَش ﱡَوفُكَ إِلَى َما بَ َ
بَ ،خي ٌْر مِ ْن تَش ﱡَوفِكَ
طنَ فِيكَ مِ نَ ْالعُيُو ِ
}قُ ِل ﷲَ ث ُ ﱠم ذَ ْر ُه ْم فِي خ َْو ِ
ب(َ ) ،كانَ ﷲُ َو َﻻ ِش ْي َء َمعَهَُ ،وه َُو اﻵنَ َعلَى َما َعلَ ْي ِه َكانَ (َ ،
)ﻻ تَﺘَعَدَ َي ﱠن ِه ﱠمﺘُكَ إِلَى
ب َع ْنكَ مِ نَ ْالغُيُو ِ
إِلَى َما ُح ِج َ
َغي ِْرهِ ،فَ ْالك َِري ُم َﻻ تَﺘ َ َخ ﱠ
طاهُ اﻵ َمالُ(َ ،
ارت َ َح َل ِإ َل ْي ِه
الر َحى َيسِي ُرَ ،والذِي ْ
ار ﱠ
)ﻻ ت َْر َح ْل مِ ْن ك َْو ٍن ِإلَى ك َْو ٍن؛ َفﺘَ ُكونَ َكحِ َم ِ
}وأ َ ﱠن ِإلَى َر ِبّكَ ْال ُم ْنﺘَ َهى{ )النجم  ،(42 ،فَا ْن ُ
ظ ْر ِإلَى
ارت َ َح َل مِ ْنهَُ ،ولَك ِْن ْ
ه َُو الذِي ْ
ار َح ْل مِ نَ اﻷ َ ْك َو ِ
ان ِإلَى ْال ُمك ّ َِو ِن َ
سو ِلهَِ ،و َم ْن كَان ْ
سلﱠ َم –)) فَ َم ْن كَان ْ
َت هِجْ َرتُهُ
سو ِل ِه فَ ِه ْج َرتُهُ ِإلَى ﷲِ َو َر ُ
َت هِجْ َرتُهُ ِإلَى ﷲِ َو َر ُ
صلﱠى ﷲُ َع َل ْي ِه َو َ
قَ ْو ِل ِه َ -
ص َﻼة ُ َوالس َﱠﻼ ُمَ ،وتَأ َ ﱠملْ َهذَا اﻷ َ ْم َر،
جْرتُهُ ِإلَى َما هَا َج َر ِإ َل ْيهِ(( فَا ْف َه ْم قَ ْو َلهُ َع َل ْي ِه ال ﱠ
ِإلَى دُ ْنيَا ي ِ
ُص ْيﺒُ َها أ َ َو ْام َرأَةٍ يَﺘ َزَ ﱠو ُج َها فَ ِه َ
إِ ْن ُك ْنتَ ذَا فَ ْه ٍم َوالس َﱠﻼ ُم( ،وقد تمحورت معانيها السامية في قالب معرفي دعوي ،خﻼصﺘه ا ِْرتَﺒِ ْ
ط با أيها السالك
ْ
وأوكِل تدبيرك إليه ،وتجه إليه في الدعاء بمعرفة وإخﻼص وتفكر ،لﺘشهده في حركاتك وسكناتك
واعﺘم ْد عليه
معنى المحجوب
ومأكلك ومشربك وجميع حياتك ،فهو الذي أظهرك وأظهر الوجود بمشيئﺘه ،سﺒحانه الظاهر
ً
حساً .ﻻ تدركه اﻻبصار وهو يدرك اﻻبصار.هو أعلم بما يصلح لك ،فﻼ تﺘطاول على الخلق ،وارض بما قسمه
لك ،وﻻ تغفل عما طلﺒه منك ،ﻷنك بين الجﺒر واﻻخﺘيار ،فأحسن ما اخﺘاره لك تصل إليه وتﺘنور بأنواره .داعيا ً
أياك لﻼنشغل بعيوبك ﻷنها تحجب عنك رؤية الحق ،وابﺘعد عن أوصافك الﺒشرية كالغفلة والمعصية والشهوة،
واقﺘرب من الطاعة والعفة واليقظة ،وترفع إليه حاجﺘك ،وارحل إليه بكلك ،فهو خلقك ويفرح بﺘوبﺘك وعودتك
إليه .واصحب من يدلك عليه ،ومن يذكرك به في زهد ورغﺒة وإدامة ذكر .بقلب حاضر منصف ذا خلق عال،
وﻻ تحقرن من المعروف شيئا ﻷنه من سنن ﷲ العدل ومن معروفه الفضل ،وابﺘعد عن الذل والطمع والوهم
واتصف بالشكر واﻻحسان فإنها من عﻼمات المحﺒة .وإذا رزقك الطاعة والغنى فقد رزقك الخير الكثير .واعلم
أنك راجع إليه ،فعش مع الواردات واﻷنوار واجعلك همك في إقامة الصﻼة ليﺘطهر قلﺒك فﺘناجيه بصدق ،فأنت
أيها السالك إلى ﷲ ،بين القرب والﺒعد :فالنعيم قرب والعذاب حجاب وبعد ،وتمام النعم النظر إلى وجهه الكريم،
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والﺒعد هموم وأحزان القلب ،والقرب أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك ،والﺒعد اﻻنشغال بالدنيا وأذواقها
المرة ،والقرب العلم النافع الذي يﺒسط الصدر وتحصل به القناعة والخشوع القلﺒي ،الﺒعد الﺘأثر بالناس والﺘألم
بذمهم ،والغفلة بعد عن ﷲ ،وإنما جعل لك أعداء ليدوم إقﺒالك عليه وقربه منه .فالﺘواضع هو :ذم النفس وكسر
ميادينها واسﺘصغارها دون شكرها ،وهو شهود الحق ومحﺒﺘه والسير إليه والصلة به.
وبهذه الحكم أجرى مسحا ً نفسيا ً عقليا ً قلﺒيا ً لﻸمراض والمعاناة والخلجات الﺘي تراود السالك والمريد والعارف،
واقﺘرح لهم حلوﻻ ً تنﺒع من ضوابط الدين ونقاء السريرة ،ومن تعاليم القرآن والسنة النﺒوية ،مسﺘفيداً من تجارب
السلف الصالح الذوقية والروحية المرقية في عالم اﻷحوال والمقامات للوصول إلى مدارج الﺘوحيد وتعقب الجنان.
والسعي للوصول إلى رؤية ﷲ ذي الجﻼل واﻻكرام .ووضع عﺘﺒة راسخة ﻻ تﺘﺒدل وﻻ تشوبها شائﺒة تنير
الﺒصير ،وتنقي السريرة ،وتغذي بالمعارف الكثيرة .وهي صالحة لكل زمان ومكان ولكل اﻷجيال ﻷن منﺒعها
الفطرة السليمة والطريق المسﺘقيم.

الﺨاتمة
وخﻼصة الﺒحث ،تﺘجلى فيما تحمله عﺘﺒة "الحكم العطائية" من شعريات وتاريخيات وذوقيات ،تكمن في
حضورها الدائم إلى جانب معاني القرآن والسنة النﺒوية ومنهج الﺘربية الروحية القائمة على الحكمة والنصح
والفكرة العالية واﻻرتﺒاط الروحي والديني إصﻼحا ً للطاقات اﻹنسانية النفسية والقلﺒية والروحية .وﻻ ننسى اللغة
الفياضة الساحرة بﺘراكيﺒها المنسجمة والمسجوعة الحاملة لﻸلفاظ القوية والمعاني العميقة .ومنه نخلص إلى:
من معاني العﺘﺒة )المرتقى ،الدرج ،اﻻتخاذ ،الشدة ،اللوم ،اﻹنصراف ،(....تؤدي إلى اﻻرتقاء وتمس الجانب
النفسي ،فهي طريق للوصول إلى اﻵخر ،ارتقا ًء وتحليﻼً أو لوما ً وشدة ،أو تعليما ً أو مقاطعة من خﻼل اتخاذ
موقف .وهي :العﺘﺒة مصطلح غربي نقدي سردي معاصر ،تسمح للنصوص باكﺘساب قوة وتأثير ،الغرض منها
فك شفرات النص ،وهي من مقومات الشعرية عند "جيرار جنيت" ،ﻷنها تسﺘقطب من اللغة والﺘاريخ والواقع،
تﺘعلق بالمﺘعاليات الخمسة) الﺘناص ،المناص ،الميﺘناص ،النص اﻻحق ،النص الجامع( ،وهي تﺒدأ من العنوان
وتمس الحاضر ،خاصة عند "كلود دشيه" .وعربيا ً حددها "المقريزي" برؤوس ثمانية )الغرض ،العنوان،
المنفعة ،المرتﺒة ،صحة الكﺘابة ،الصناعة ،كم فيه ،أنحاء الﺘعاليم المسﺘعملة فيه( ،وأشار "الجاحظ" إلى الخﺘم
والعنوان حﺘى ﻻ ينسب الكﺘاب لغير أهله ،باﻻضافة إلى الﺘوقيعات ،والمقدمة ،والخاتمة.
الحكم العطائية عﺘﺒة صوفية مﺘصلة بالقرآن والسنة النﺒوية صالحة للزمان والمكان ،نابعة من العاطفة الصادقةالمخلصة .عنوانها حاضر غائب ،مﺘصل بحقيقة الدين )اﻹسﻼم ،اﻻيمان ،اﻻحسان( .وهي نظم وجداني يعالج
أحوال النفس في وحدة مﺘماسكة من ّأوله إلى آخره ،رغم وجود من يشك في هذا الﺘماسك لوجود سمة الغموض
ب رفيعٍ ،واضعُه "ابن عطاء ﷲ السكندري" أحد العارفين الصالحين كﺒار الصوفية
وقوة الﺒﻼغة .فهي مثال ﻷد ٍ
الشاذلية ،لخص ثمرة جهاده من أجل إصﻼح النفوس والقلوب وتهذيب السلوك ،لﺘحقيق السعادة اﻻبدية.
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معنى )الحكم العطائية( نصحي معرفي دعوي ،غايﺘه اﻻرتﺒاط با  ،واﻻعﺘماد عليه ،وترك الﺘدبير إليه ،والﺘوجهبالدعاء والمعرفة واﻹخﻼص والﺘفكر إليه ،لﺘشهده في جميع حياتك ،فهو الظاهر الﺒاطن ،أظهرك للوجود وبيﱠن لك
الحدود ،ومعالم اﻷنوار ،وأمرك باﻻبﺘعاد عن أوصافك الﺒشرية كالغفلة والمعصية والشهوة ،واﻻقﺘراب من
الطاعة والعفة واليقظة ،مع دوام الﺘوبة .واخﺘيار مايساعدك للوصل إليه من صحﺒة وزهد وذكر ،وقلب حاضر
معه ،دون ذل وﻻ طمع وﻻ وهم ،فهو يريد عﺒدا ً تسﺘمد من امداداته ووارداته ،مﺘصفا ً بالشكر ،عارفا ً به ،طالﺒا ً
عرفك
رضاءه ،ترجوه بقﺒﺾ وبسط وابﺘﻼء ،فهو القاهر القادر ،خلق ونسب إيك ،أهداك الصﻼة لﺘناجيه بصدق ﱠ
بأوصاف ربوبيﺘه لﺘﺘحقق بأوصاف عﺒوديﺘه ،فأنت المضطر إليه المﺘذلل الفقير ،اتصف سﺒحانه بالسﺘر والحلم
والكرم .حث على ذم النفس والﺘيقن به خائفا ً مسﺘقيماً ،تفرد سﺒحانه وتعالى بكمال العز ،وجعل النعيم قرب
والعذاب حجب ،وتمام النعم النظر إلى وجهه الكريم ،الرزق قرب والهموم واﻷحزان بعد ،العلم به قرب والغفلة
عنه بعد ،يريد دوام إقﺒالك عليه وقربه منه .فاقﺘرب وتواضع لﺘشهد محﺒﺘه ،فﺘرتقي بروحك في ميادين الغيوب
جذبا ً أو سلوكاً ،فهو المﺘصدق عليك باﻷنوار واﻻذكار واﻵماد واﻻمداد ،وحضور اﻷفكار.
وبهذه الخصائص تميزت "الحكم العطائية" بعﺘﺒات مفﺘوحة ،وحضور دائم اسﺘمد ابعاده من وسطية الدين ،وحقيقة
الﺘصوف ،مما أهلها ﻷن تكون مدرسة تربوية إصﻼحية تهدف إلى إصﻼح النفس والقلب وترتقي بالروح في
طريق معرفة ﷲ وعﺒادته والوصول إليه .وبهذا يﺒقى السؤال مطروحاً :مﺘى نشهد توظيفا للمعطى الديني
والﺘراثي انطﻼقا من أبعاده الحقيقية لوصول إلى الحكمة الدينية والﺘربية الروحية؟
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التجارة البينية الزراعية العربية كمدخل لتحقيق اﻻمن الغذائي و تحديات التقليل
من ازمة الفقر بالدول العربية
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المستﺨلﺺ
ليس الفقر مشكلة اجتماعية فقط وإنما تشمل جميع الجوانب  ،وتشمل جميع أنحاء العالم بدرجات مﺨتلفة من
الشدة وفي بيئات مﺨتلفة ،ففي بعض البﻼد أو المناطق يعني الجوع والموت ولتقليل منها هذه الظاهرة يتطلب
المساهمة من طرف الجميع كل من الدول الغنية والفقيرة.
مشكلة الفقر بالدول العربية مرتبطة بفشل التكامل بين هذه الدول في بينها وعدم وجود تﺨطيط اﺳتراتيجي
للتكامل من جميع الميادين وخاصة الجانب الزراعي رغم انه من خﻼل اﻻهتمام بالتكامل الزراعي يمكن ان
يكون مدخل من مداخل تحقيق اﻷمن الغذائي والمساهمة في التقليل من أزمة الفقر.
كلمات مفتاﺣية :ﻣشكلة الفقر ،اﻣن غذائي ،استثمار زراعي ،تجارة بينية زراعية عربية.
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ABSTRACT
Poverty is not only a social problem, but includes all aspects, and includes all parts of
the world with different degrees of severity and in different environments. In some
countries or regions, it means hunger and death. To reduce this phenomenon requires
the participation of all rich and poor countries
The problem of poverty in the Arab countries is related to the failure of integration
between these countries among them and the lack of strategic planning for integration
from all fields, especially the agricultural side, although through attention to
agricultural integration it can be one of the entry points to achieve food security and
contribute to reducing the poverty crisis.
Keywords: poverty problem, food security, agricultural investment, Arab agricultural
intra-trade.
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المقدمة
يعتبر ﻣوﺿوع اﻷﻣن الغذائي احد أهم اﻷهداف التي تهتم به الدول العربية ،حيث أن اﻷﻣن الغذائي ﻣن ﻣكونات
اﻷﻣن القوﻣي وهي إستراتيجية تأخذ بعدا اقتصاديا وسياسيا وزراعيا.
إن اﻷﻣن الغذائي هو التﺤدي اﻷكبر الذي يهدف ﻣن اجله القﻀاء على ﻣشكلة الفقر .كما تتطلب دراسة ﻣواﺿيع
اﻷﻣن الغذائي ،الفقر ،التجارة العربية البينية والتكاﻣل الزراعي دراسة ﻣعمقة وشاﻣلة وذات أبعاد ﻣتعددة انطﻼقا
ﻣن تﺤديد المفاهيم الﻀرورية سالفة الذكر باﻹﺿافة إلى الوسائل والسياسات المﻼئمة لمعالجة ﻣشكل اﻷﻣن
الغذائي والفقر.
وﻣن هنا تبرز إشكالية اﻷﻣن الغذائي وتﺤسين أداء القطاع الزراعي في ظل التكاﻣل الزراعي العربي ولمناقشة
اﻹشكالية يمكن صياغتها في السؤال التالي :إلى أي مدى يمكن للتجارة البينية الزراعية العربية المساهمة
في تقليﺺ الفجوة الغذائية لتحقيق اﻷمن الغذائي و في التقليل من نسبة الفقر ؟
 أهمية الورقة البحثية  :تكمن أهمية الورقة البﺤثية في إبراز ﻣدى أهمية اﻻهتمام بالتكاﻣل الزراعي العربيالذي يؤدي إلى التقليص ﻣن فجوة اﻷﻣن الغذائي وﻣن ثم المساهمة في القليل ﻣن نسبة الفقر بالمجتمعات
العربية  ،وهذا ﻣن اجل تﺤقيق تنمية ﻣستداﻣة لهذه المجتمعات.
 أهداف الورقة البحثية :يمكن تلخصيها في النقاط التالية-

تﺤقيق التكاﻣل اﻻقتصادي العربي ﻣنه التكاﻣل الزراعي ﻣن خﻼل التجارة البينية الزراعية العربية

-

التقليل ﻣن فجوة اﻷﻣن الغذائي ونسبة الفقر

-

ﻣساهمة كل ﻣن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في التقليل تﺤديات ﻣشكلة الفقر بالدول
العربية

مبررات الورقة البحثية :تتمثل في:-

اﻹحساس والشعور بما ﻣدى عدم اﻻستفادة واﻻستخدام اﻷﻣثل لموارد الوطن العربي وبصفتي احد
سكان هذا الوطن

-

التﺤديات التي يواجهها الوطن العربي في ظل عالم يسوده التغيير السريع ﻻقتصادات دول العالم.

 ﺣدود الورقة البحثية  :كما يليأ – الﺤدود المكانية  :شملت الﺤدود المكانية الدول العربية وهذا حسب اﻹحصاءات التي تم الﺤصول عليها
ب – الﺤدود الزﻣانية  :انﺤصرت في الخمس سنوات ﻣن  2014الى 2018
 المنهج العلمي المستﺨدم واﻹجراءات واﻷدوات  :تم اﻻعتماد على المنهج الوصفي وتﺤليل للبيانات ﻣن خﻼلالمراجع المستعملة والتقارير واﻹحصاءات المتﺤصل عليها.
 النتائج والتوصيات :يتم تلخصها فيما يلينستنج ﻣما سبق عرﺿه
 أن الموارد الزراعية تتوافر بدرجات ﻣتفاوتة وبتوزيع غير ﻣنسق بالدول العربية لكن ﻣمكن ذلك يشجع هذهالدول على تبني التكاﻣل ﻣن الجانب الزراعي فيما بينها ،رغم وجود قصور في السياسات التنموية عن تﺤقيق
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التكاﻣل المطلوب بين المكونات المختلفة  ،ﻣع استمرارية التنمية ﻣع المﺤافظة على الموارد وتنميتها وخاصة ﻣا
يتعلق بارتباط سكان الريف بهذه الموارد.
 العمل على دعم التنسيق بين السياسات اﻻقتصادية وﻣنها السياسات الزراعية بتفعيل أدوات هذه السياسات ﻣناجل تﺤقيق التنمية الزراعية المستداﻣة ﻷنها تساهم في رفع ﻣستوى ﻣؤشرات اﻷﻣن الغذائي وﻣن ثم التقليل ﻣن
نسبة الفقر بالدول العربية.
 تفعيل العﻼقة المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمساهمة في التقليل ﻣن ﻣشكلة الفقر وذلك ﻣنخﻼل المشاريع المشتركة وتوفير ﻣناصب شغل.
 رغم التباين الموجود ﻣن بلد إلى آخر لدور القطاع الزراعي في دفع النمو اﻻقتصادي اﻹجمالي إلى اﻷﻣام اﻻانه ﻣن خﻼل التكاﻣل بين هذه الدول باﻹﻣكان التقليل ﻣن هذا التباين.
لمعالجة اشكالية الورقة البﺤثية المذكورة سابقا يتم التطرق للمﺤاور التالية :
أوﻻ  :ﻣفهوم اﻷﻣن الغذائي والتكاﻣل الزراعي .
ثانيا  :الخصائص الزراعية للوطن العربي .
ثالثا  :واقع القطاع الزراعي في الدول العربية.
رابعا :واقع نسب الفقر بالدول العربية.

مفهوم اﻷمن الغذائي والتكامل الزراعي
تعريف اﻷمن الغذائي الدائم  :بأنه ﻣﺤاولة تقليص الفجوة الغذائية )الطعاﻣية( في اقتصاد ﻣعين يتم ﻣن خﻼله
ﻣﻼحقة اﻻزدياد اﻹنتاجي ﻷغذية ﻣعينة لﻼزدياد المتﻼحق ﻻستهﻼكها إﻣا أفقيا حسب اﻻزدياد السكاني
المتﻼحق ،أو راسبا بسبب اﻻرتفاع المتﻼحق في المستويات التغذوية) .المغازي ،خﻀر(42 :1984 ،
اﻷمن الغذائي الطارئ  :فيعني ﻣﺤاولة تقليص الفجوة الغذائية في اقتصاد ﻣعين في ﻣجال تغطية اﻻزدياد
اﻹنتاجي ،أو المخزن السلعي ﻷغذية ﻣعينة للعجز الناجم عن انكماش ﻣصادرها ،أو أنواعها اﻻستيرادية ﻷسباب
طارئة) .المغازي،خﻀر(42 :1984 ،
وهناك ﻣن يعرف اﻷﻣن الغذائي على أنه :قدرة شعب ﻣعين ،أو أﻣة ﻣعينة على توفير غذاء ﻣواطنيها بالكم
المطلوب ،والنوعية المرغوبة ،ولكافة ﻣواطنيها على اﻣتداد الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها الشعب ،أو تعيش
عليها اﻷﻣة ،إﻣا ﻣصادر ﻣﺤلية ،أو عبر توفير عائدات كافية ﻣن ﻣواردها الذاتية ،ﻻستيراد ﻣا تﺤتاج إليه ﻣن ﻣواد
غذائية غير قادرة على إنتاجها دون ﺿغوط اقتصادية ،أو سياسية خارجية ،وعلى ﻣدار العام )الصعيدي:1997 ،
(72
أن ﻣفهوم اﻷﻣن الغذائي الﺤديث ينطوي على حالة نسبية ﻣن ﻣقدرة البلد على تأﻣين الغذاء لسكانه بمواصفات
تﺤدد الكم ،النوع ،والتوزيع بجميع فئات العمر ،والجنس ،والﺤالة اﻻجتماعية واﻻقتصادية ،وهذا المفهوم ﻻ يعني
بأي حال ﻣقدرة البلد على تأﻣين كل ﻣا يﺤتاجه السكان ﻣن ﻣوارده الزراعية الذاتية ،ولكن درجة اﻷﻣن الغذائي
التي يتمتع بها كل بلد يتعمد على استيفاءه أكبر عدد ﻣن الشروط " )القاسم ،صبﺤي(.174 :1993،
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اﻣا تعريف ﻣنظمة اﻷغذية والزراعة الدولية الفاو" توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية الﻼزﻣتين
للوفاء باحتياجاتهم بصورة ﻣستمرة ﻣن أجل حياة صﺤية ونشطة") .التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد2009 ،
(171:
ويختلف هذا التعريف عن المفهوم التقليدي لﻸﻣن الغذائي الذي يرتبط بتﺤقيق اﻻكتفاء الذاتي باعتماد الدولة على
ﻣواردها وإﻣكاناتها في إنتاج احتياجاتها الغذائية ﻣﺤليا ً .وهذا اﻻختﻼف يجعل ﻣفهوم اﻷﻣن الغذائي حسب تعريف
الفاو أآثر انسجاﻣا ً ﻣع التﺤوﻻتة اﻻقتصادية الﺤاﺿرة ،وﻣا رافقها ﻣن تﺤرير للتجارة الدولية في السلع الغذائية.
نستنتج ﻣما سبق انه يمكن التمييز بين مستويين لﻸمن الغذائي مطلق ونسبي
* اﻷمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي.
** اﻷمن الغذائي النسبي يعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليا ً أو
جزئيا ً .
وﻻ يسعنا هنا اﻻ ان نﺤدد ﻣفهوم بعض المصطلﺤات ﻣنها :
ﻣفهوم اﻵﻣان الغذائي  :حسب ﻣنظمة الصﺤة العالمية يعني كل الظروف والمعايير الﻀرورية الﻼزﻣة -خﻼل
عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء -لﻀمان أن يكون الغذاء آﻣنا وﻣوثوقا به وصﺤيا وﻣﻼئما
لﻼستهﻼك اﻹنساني .فأﻣان الغذاء ﻣتعلق بكل المراحل ﻣن ﻣرحلة اﻹنتاج الزراعي وحتى لﺤظة اﻻستهﻼك ﻣن
طرف المستهلك اﻷخير.
اﻻكتفاء الذاتي الغذائي  :يعني القدرة على تﺤقيق اﻻعتماد الكاﻣل على النفس وعلى الموارد واﻹﻣكانات الذاتية في
إنتاج كل احتياجات المجتمع الغذائية ﻣﺤليا.
إستراتيجية التكاﻣل الغذائي :تستند هذه اﻹستراتيجية على سياستين إحداهما سياسة اﻷﻣن الغذائي ،والثانية سياسة
التنمية التكاﻣلية المستداﻣة .فأﻣا سياسة اﻷﻣن الغذائي فإنها تستند إلى تأﻣين الغذاء والﺤد ﻣن التبعية الغذائية
بتقليص الفجوة الغذائية عن طريق بناء ﻣخزون غذائي على المدى القصير ،وتنمية اﻹنتاج الغذائي على المدى
البعيد .وأﻣا سياسة التنمية التكاﻣلية المستداﻣة فإنها تستند إلى توجيه ﻣسيرة التنمية الغذائية نﺤو المزايا النسبية
للمﺤاصيل الغذائية وﻷنواع الثروة الﺤيوانية ،بﺤيث يتم إعادة النظر في توطن ﻣشروعات التنمية الغذائية في
أنسب المواقع المختارة لها ،لﻀمان إيجاد السلعة الغذائية المناسبة في المكان المناسب .
التكاﻣل الزراعي :عملية تهدف تدريجيا ،ﻣن خﻼل ﻣجموعة ﻣن التشريعات والتدابير التنظيمية ،إلى تﺤقيق
التقارب اﻻقتصادي الزراعي بين بلدين أو أكثر ،واندﻣاج فﻀاءات اقتصادية ﻣستقلة لكل ﻣنها لتشكل في اﻷخير
فﻀاء واحدا ﻣمتدا .كما تسعى عملية التكاﻣل أو اﻻندﻣاج اﻻقتصادي الزراعي إلى دﻣج جميع اﻷسواق داخل
فﻀاء اقتصادي ﻣوحد) أسواق المنتجات والخدﻣات والتبادل( حتى تصبح اﻣتدادات لبعﻀها بعﻀا ،ﻣن أجل
ﺿمان تنقل حر وﻣن دون قيود للسلع والعمالة ورأس المال .أي إلغاء كل أشكال التمييز بين الوحدات اﻹنتاجية
المنتمية لهذا الفﻀاء بغض النظر عن جنسيتها أو ﻣوطنها الﻀريبي ،وتوحيد السياسات اﻻقتصادية الزراعية
المتبعة) .ﻣوسوعة الجزيرة(http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/9/27 ،
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ﻣشكلة الفقر :يﺤدد تقرير البنك الدولي تصورا واﺿﺤا لمشكلة الفقر فهو يتﻀمن اﻷوﺿاع اﻻجتماعية )ﻣن تعليم
وصﺤة وتغذية باﻹﺿافة للمفهوم اﻻقتصادي للدخل المنخفض ( ) إسماعيل سراج الدين .(38: 1997 ،
 يوصف بالفقر كل ﻣن عاش بأقل ﻣن  3.20دوﻻر في اليوم في البلدان ﻣتوسطة الدخل .أﻣا صفة الفقر المدقع،فتقع على ﻣن يعيش على أقل ﻣن  1.90دوﻻر للفرد في اليوم.
 كما عرفته ﻣنظمة اﻷﻣم المتﺤدة الفقر بأنه “قصور في القدرة البشرية ،وهذا يعني عدم قدرة اﻹنسان علىتوفير جوانب عديدة ﻣن حياته و ﻣتطلباته اﻷساسية للبقاء على قيد الﺤياة وعدم حصوله على الخدﻣات اﻷساسية،
ﻣثل التعليم والصﺤة والعمل”.
وﻣنه نستنتج إن ﻣشكلة الفقر لها أبعاد تسهم في تفاقمها والمتمثلة في اﻷبعاد اجتماعية والسياسية واﻻقتصادية.

الﺨصائﺺ الزراعية للوطن العربي
ﻣن خﻼل عرض لمقوﻣات الزراعة بالوطن العربي نهدف الى عرض لواقع اﻻﻣن الغذائي بالوطن العربي
وﻣن تﺤديد ﻣشكﻼت وعقبات التي تعيق الوصول لتﺤقيق اﻻﻣن الغذائي بالدول العربية.
المقومات الزراعية :
الموارد الطبيعية  :المقصود بها الموقع وﻣا تتﻀمن الموارد الطبيعية ﻣن ﻣوارد الثروة الزراعية و ﻣوارد الثروة
الﺤيوانية و ﻣوارد الثروة المائية و ﻣوارد الثروة المعدنية  ,التي تشكل بمجموعها عنصرا أساسيا ﻣن عناصر
التنمية اﻻقتصادية والمساهمة في ارتكاز العملية التكاﻣلية.
الموقع الجغرافي :
يعتبر ﻣوقع الوطن العربي جغرافيا ً ﻣن أهم ﻣناطق العالم إستراتيجية ،ﻣن المﺤيط اﻷطلسي غربا ً حيث يقع
المغرب العربي إلى الخليج العربي شرقاً ،وﻣن بﺤر العرب جنوبا ً حتى تركيا والبﺤر إﻻبيض المتوسط شمإﻻ،
وتبلغ ﻣساحته حوالي  13،487،814كيلوﻣتر ﻣربع و تمثل حوالي  %10.2ﻣن ﻣساحة العالم  ،وﻣن هذه
المساحة  %22يقع في آسيا ،و %78في أفريقيا ،وتبلغ السواحل العربية حوالي  22.828كيلوﻣتر .حيث يمتاز
ﻣناخ الوطن العربي بالتنوع حسب المكان ,فبعﻀه جاف وبعﻀه رطب وﻣعتدل أيﻀا بسبب العواﻣل المؤثرة فيه.
ويمتد الوطن العربي ﻣن ﻣﻀيق جبل طارق شماﻻ إلى نهر السنغال جنوبا في أقصى اﻣتداد له في إفريقيا ،وﻣن
جبال زاغروس وطوروس شماﻻ إلى المﺤيط الهندي جنوبا إلى أقصى اﻣتداد له في آسيا .ويمكن تقسيمها إلى
المناطق التالية) :قدي ،بوشعير(110 : 2007،
أ – ﻣنطقة المغرب العربي  :تتكون ﻣن الدول الخمسة )ليبيا وتونس و الجزائر والمغرب اﻷقصى وﻣوريتانيا(.
ب  -ﻣنطقة وادي النيل :تشمل الدولتين )ﻣصر والسودان (.
ج  -ﻣنطقة القرن اﻹفريقي :تﻀم الدولتين )الصوﻣال وجيبوتي وجزر القمر(.
د  -ﻣنطقة شبه الجزيرة العربية :نجدها تتكون ﻣن دول ﻣجلس التعاون الخليجي الستة واليمن.
هـ  -ﻣنطقة الهﻼل الخصيب  :تشمل الدول الخمس ) اﻷردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق(.
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ﻣن خﻼل الموقع الجغرافي يظهر أثر التﻼصق الجغرافي في تيسير التفاعﻼت التعاونية في أﻣور ﻣثل التبادل
التجاري وانتقال اﻷفراد للعمل أو للسياحة أو طلب العلم وكذلك بعض ﻣظاهر التعاون اﻷﻣني .
كما تشكل الدول العربية وحدة واحدة بأجزاء ﻣتكاﻣلة لها خصائصها الجغرافية التي تميزها عن باقي البلدان
اﻷخرى بﺤيث:
أ -تمثل حلقة اتصال تجاري برا أو بﺤرا ،بتوسطها القارات الثﻼثة وبين عالمين صناعيين.
ب -تنوع بنيتها الجيولوجية التي انعكست في تنوع الموارد الطبيعية.
ج -غنية بالثروات الطبيعية وخاصة البترول والغاز الطبيعي.
د -تملك ساحل ذو ثروة ﻣائية وسمكية ،كما تتوفر على خيرات بﺤرية اخرى كثيرة كاللؤلؤ والمرجان.
الثروة الزراعية:
تمتلك الوطن العربي ﻣوارد زراعية ﻣن أراﺿي وﻣياه وبيئات زراعية ﻣتنوعة وعمالة زراعية تؤهله لتﺤقيق
نهﻀة زراعية شاﻣلة قادرة على توفير اﻻحتياجات الغذائية ﻣن السلع الغذائية اﻷساسية للمواطن العربي  ،حيث
تنتشر اﻷراﺿي الزراعية في الوطن العربي حول اﻷنهار الداخلية الكبرى ﻣثل النيل والفرات ودجلة ،وفي
المناطق الساحلية المتوسطية واﻷطلسية.وذلك لتوافر المناخ المناسب والمياه الغزيرة في المناطق المذكورة،
بخﻼف المناطق الداخلية والصﺤراوية التي ﻻ تمتلك تلك المزايا المناسبة للزراعة؛
والجدول التالي رقم  01يبن نسبة المساحة الزراعية المستغلة:
الجدول رقم )  : (01ﻣساحة اﻻراﺿي الزراعية الكلية في الدول العربية(2018 – 2014).
المصدر :ﻣن إعداد الباحثين بناءا على تقرير صندوق النقد العربي  2015و2018
السنة

2014

2015

2016

2017

2018

المساﺣة )الف هكتار(

70.531

70.13

63.47

70.28

77.20

حيث بلغت ﻣساحة اﻻراﺿي الزراعية المستديمة في سنة  2018حوالي  9.151الف هكتار ﻣنها  5.345الف
هكتار ﻣساحة الزراعة المطرية وﻣساحة الزراعة المروية  3.806الف هكتار  ،اﻣا ﻣساحة اﻻراﺿي الزراعة
الموسمية  68.052الف هكتار .
اﻣا ﻣساحة الغابات في سنة  2018بلغت  37.724الف هكتار  ،وﻣساحة المراعي حوالي  371الف هكتار في
نفس السنة
 كما يﺤض الوطن العربي بتنوع واسع في المﺤاصيل الزراعية ﻣن الﺤبوب حيث بلغ اﻻنتاج في سنة 2019حوالي  54الف طن  ،اﻣا الخﻀر بلغ  55الف طن والفواكه  33الف طن والمﺤاصيل السكرية  37الف طن
والبذور الزيتية  24الف طن في نفس السنة أي .2019
الثروة الحيوانية :تتميز بالتنوع كما يوﺿﺤه الجدول التالي.
الجدول رقم )  : (02تطور انتاج اللﺤوم في الدول العربية(2019 – 2015).
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المصد ر :ﻣن اعداد الباحثين بناءا المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،تقرير عن اداء القطاع الزراعي في الدول
العربية 2020
السنة

2015

2016

2017

2018

2019

اللحوم )الف طن(

8.839

9.131

9.292

9.377

9.570

نستنتج ان هناك زيادة ﻣستمرة بين سنة واخرى في انتاج اللﺤوم وﻣنها اللﺤوم الﺤمراء التي بلغت نسبتها حوالي
 % 59اﻣا اللﺤوم البيﻀاء بلغت نسبتها .% 41
قد بلغ انتاج اﻻلبان في سنة  2019حوالي  28.754الف طن ،اﻣا انتاج البيض فتعدى  2.500الف طن .
الثروة المائية:
يعد شـح الموارد المائية واختﻼل التوازن ببن العرض والطلب أهم سـمات واقع المياه في الدول العربية .ففي
الوقـت الـذي تعتبر فيـه هـذه المنطقـة ﻣن أفقر ﻣنـاطق العالم في الموارد المائية وأقلها ﻣن حيث حصـة الفرد ﻣن
المياه السنوية المتجددة  ،فإنها أيﻀــا تشــهد نموا ﻣتواصﻼ في الطلب على المياه لمختلف اﻻسـتخداﻣات أدى إلـى
اخـتـﻼل الـتـوازن بـيـن الـعـرض والـطـلــب .حيث يقدرنصـــيب الفرد ﻣن المياه المتجددة ســـنويا  % 10ﻣن
المعـدل العـالمي والجدول الموالي يوﺿح الوﺿع المائي للدول العربية بﺤسب حصة الفرد ﻣن المياه السنوية
المتجددة.
جدول رقم ) (03الوﺿع المائي للدول العربية بﺤسب حصة الفرد ﻣن المياه السنوية المتجددة
المصدر :اللجنة اﻻقتصادية واﻻجتماعية لغرب آسيا ) ،(2020تأثير كوفيد  19على المنطقة العربية شﺤيﺤة
المياه.
الوضع المائي

ﺣصة الفرد)م/3ﺳنة (

السكان )مليون نسمة(

البلدان

اكتفاء ذاتي

اكثر من 1.700

4.077

موريطانيا

اجهاد مائي

1.700 – 1.000

56.396

العراق  ،الصومال ،القمر ،جيبوتي

1000 – 500

201.865

لبنان ،ﺳورية  ،مصر ،السودان،

اقل من 500

164.771

ندرة مائية

المغرب

فقر مائي ﺣاد

اليمن ،السعودية ،عمان ،الكويت
،اﻻمارات ،البحرين ،قطر ،اﻻردن
،فلسطين ،ليبيا ،تونس ،الجزائر
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واقع القطاع الزراعي في الدول العربية
بعض مؤشرات القطاع الزراعي
الجدول رقم )  :( 04المؤشرات القطاع الزراعي في الدول العربية.
المصدر :ﻣن اعداد الباحثين بناءا على تقرير صندوق النقد العربي  2015و2018
المؤشر

السنة

نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من
الناتج المحلي اﻻجمالي

(1) %

نسبة العمالة في القطاع الزراعي من القوى
العاملة اﻹجمالية (2) %
الكفاءة اﻻقتصادية الزراعية ) (2/1
متوﺳط نصيب الفرد من الناتج الزراعي
) دوﻻر(

2015

2016

2017

2018

2019

6.1

5.9

5.5

4.6

4.8

20.33

18.44

17.7

17.8

------

0.30

0.32

0.31

0.26

-----

392

372.9

350.5

307.0

318.4

يﺤتل القطاع الزراعي أهمية ﻣتقدﻣة في العديد ﻣن الدول العربية لقدرته على توفير ﻣنتجات غذائية ﺿرورية
ﻹشباع الﺤاجات اﻷساسية للسكان وفرص عمل لشريﺤة كبيرة ﻣن العاﻣلين بلغت خﻼل عام  2017م حوالي )
 (29.76ﻣليون فرصة عمل فﻀﻼً عما يسهم به هذا القطاع في إجمالي الصادرات وﻣا ينتجه ﻣن سلع يستخدم
بعﻀها كمدخﻼت أساسية للعديد ﻣن الصناعات الغذائية التﺤويلية.
يقدر الناتج الزراعي في عام  2017بﺤوالي )  ( 140.75ﻣليار دوﻻر أي بتراجع نسبته )  (% 2.5عن عام
 2016م ،ويمثل نسبة ﻣساهمة الناتج الزراعي في عام  2019م )  (% 4.8ﻣن الناتج المﺤلي اﻹجمالي ،وهي
نسبة تكاد تكون ﻣتراجعة خﻼل اﻷعوام الثﻼثة الماﺿية ،ويعود هذا التراجع إلى اﻷحوال المناخية غير المواتية
وإلى اﻷوﺿاع اﻷﻣنية غير المستقرة في بعض الدول ﻣنها اليمن وسوريا وليبيا.
نستنتج ﻣن الجدول السابق رقم )  ( 04بلغ إجمالي القوى العاﻣلة الزراعية نﺤو )  ( 29.76ﻣليون عاﻣل بنسبة )
 (% 17.8ﻣن إجمالي القوى العاﻣلة الكلية في الوطن العربي عام  2018م ،تعتبر نسبة ﺿعيفة .
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كما بلغ ﻣتوسط نصيب الفرد ﻣن الناتج الزراعي في الوطن العربي عام  2019م نﺤو) (318.4دوﻻر ﻣقارنة
بنﺤو ) (392دوﻻر في عام  2015م  ،ويﻼحظ نقص حتى في ﻣتوسط نصيب الفرد ﻣن الناتج المﺤلي اﻻجمالي
ويرجع ذلك اﻻنخفاض لزيادة عدد السكان.
بالرغم ﻣن اﻻهمية التي تجنيها الدول العربية ﻣن اﻻهتمام الزراعة الريفية اﻻ ان الريف بصفة عاﻣة يعاني ﻣن
ﺿعف اﻻهتمام والرعاية الرسمية في اطار خطط وبراﻣج التنمية في الدول العربية ،كما انه يفتقر الى الخدﻣات
اﻻساسية ﻣثل ال بنى التﺤية والرعاية الصﺤية والتعلمية واﻻجتماعية باﻻﺿافة الى ﺿعف خدﻣات اﻻرشاد
الزراعي والنقل والتخزين والتبريد والتعبئة .
أوضاع إنتاج السلع الغذائية النباتية:
إن الجزء اﻷكبر ﻣن المساحات المزروعة بالﺤبوب في الوطن العربي عبارة عن زراعات بعلية) ﻣطرية (
تعاني ﻣن شح وتذبذب الهطول المطري في السنوات اﻷخيرة باﻹﺿافة إلى غياب أو ﺿعف الﺤزم التقنية المطبقة
في ﻣثل هذه الﺤاﻻت ،وهذه عواﻣل إن اجتمعت تكون نتيجتها إنتاجية ﻣتدنية .وهذا ﻣايظهر في كمية ونسبة انتاج
الﺤبوب.
الجدول رقم )  : ( 05تطور إنتاج المﺤاصيل الزراعية للﺤبوب )الف طن(
المصدر  :ﻣن اعداد الباحثين بناء عن ﻣﻼحق التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد 2020،
2019
السنة
النوع

2014

2015

2016

2017

2018

نسبة انتاج
المحاصيل
الزراعية للفترة
)(2019 -2014

القمح والدقيق

26.7

27.23

22.12

25.74

26.30

26.72

49.52

اﻻرز

6.15

6.25

5.83

5.60

4.71

4.31

10.50

الشعير

5.56

4.73

3.61

6.15

6.45

6.98

10.71

الذرة الشامية

7.07

7.75

8.70

7.83

7.75

8.03

15.09

الذرة الرفيعة

4.18

7.62

9.00

9.40

6.20

7.97

14.13

مجموع الحبوب

49.66

53.58

49.26

54.72

51.41

54.01

%100

نستنتج ﻣن الجدول السابق رقم  05ان انتاج القمح شغلت حوالي  %50ﻣن ﻣجموع انتاج ﻣﺤاصيل الﺤبوب في
الدول العربية في الفترة بين  2014م الى  2019م  ،ثم الذرة الشاﻣية بنسبة  %15.09والذرة الرفيعة
 %14.13و الشعير  % 10.71واخيرا اﻻرز بنسبة  ،% 10.50وترجع الزيادة في إنتاج ﻣﺤصولي القمح
والذرة إلى ارتفاع اﻹنتاجية والتوسع في المساحات المزروعة بهاذين المﺤصولين ،وساهمت ارتفاع اﻹنتاجية في
ﻣﺤصولي الشعير واﻻرز في زيادة إنتاجهما.
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رغم الموارد الزراعية المتوفرة في الوطن العربي لكنها غير كافية لسد الﺤاجات الﻀرورية لسكانه ويرجع ذلك
لعد م استغﻼل تلك الموارد استغﻼﻻ اﻣثﻼ حيث ﻣن خﻼله يتم التقليل ﻣن الفجوة الغذائية وهذا ﻣا يتﻀح ﻣن
المؤشرات المتدنية للسنوات ) ( 2019 – 2014لمساهمة الناتج الزراعي في الناتج المﺤلي .
واقع التجارة الزراعية العربية البينية :
تمثل التجارة العربية البينية في المنتوجات الزراعية نسبة ﺿئيلة حيث بلغت في اجمالي الفترة  2014الى 2018
نسبة  30.6ﻣن التجارة اﻻجمالية للدول العربية في السلع الزراعية حيث تتباين الدول العربية فيما بينها بالنسبة
لﻸهمية النسبية للتجارة البينية الزراعية ﻣن اجمالي التجارة الكلية ويرجع ذلك الى عدد ﻣن اﻻعتبارات المرتبطة
بمدى توفر فائض ﻣن السلع للتصدير او وجود عجز فيها ،وكذلك للسياسات التسويقية المﺤددة لﺤركة التجارة
واﻻتفاقات الموقعة بين الدول لتنظيم حركة تجارة السلع الزراعية فيما بينها .
الجدول رقم )  :( 06التجارة البينية الزراعية العربية
المصدر  :ﻣن اعداد الباحثين بناء عن ﻣﻼحق التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد 2020،
2014

السنوات

2015

2016

2017

2018

البيان
الصادرات البينية الزراعية ) مليار دوﻻر(

19.08

17.06

16.23

16.92 17.46

إجمالي الصادرات الزراعية العربية ) مليار دوﻻر(

24.93

25.14

28.49

29.77 29.25

نسبة الصادرات البينية الزراعية من اجمالي

76.53

67.85

56.96

56.83 59.70

الصادرات الزراعية العربية %
الواردات العربية البينية ) مليار دوﻻر(

18.55

18.66

18.48

18.57 18.56

اجمالي الواردات الزراعية العربية ) مليار دوﻻر(

90.80

85.09

90.57

91.96 91.62

نسبة الواردات البينية الزراعية من اجمالي الواردات

20.42

21.92

20.40

20.19 20.25

الزراعية العربية %
اجمالي التجارة البينية الزراعية العربية

37.63

35.72

34.71

35.48 36.02

نسبة التجارة البينية الزراعية العربية من اجمالي

32.51

32.40

29.15

29.14 29.80

التجارة الزراعية العربية %
كما ان للتجارة الزراعية العربية البينية دورا هاﻣا في تﺤقيق اﻻﻣن الغذائي وقد شهدت قيمة التجارة الزراعية
البينية العربية زيادة في سنة  2014حيث بلغت  37.63ﻣليار دوﻻر وبعدها تذبذب.
نستنتج ﻣن الجدول رقم  06ان هناك زيادة في الصادرات البينية الزراعية حيث وصلت في سنة  2014نسبة
 ، 76.53كما نﻼحظ زيادة نسبية في التجارة البينية الزراعية ﻣن اجمالي الزراعة العربية وراجع ذك الى
زيادة في نسبة الواردات لكن رغم ذلك اﻻ ان ﻣستوى الزراعة البينية ﻣازالت ﺿعيفة جدا ﻣقارنتها بالزراعة
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اﻻجمالية العربية ﻣما يدل نقص التبادل الزراعي العربي البيني وراجع ذلك لعدة اسباب ﻣن بينها عدم اﻻستقرار
في بعض الدول العربية ﻣنها اليمن وسوريا وليبيا .
واقع الفجوة في التجارة البينية العربية :
الجدول رقم )  :( 07الفجوة الغذائية العربية للمجموعات العربية السلعية الرئيسية
المصدر  :ﻣن اعداد الباحثين بناء عن ﻣﻼحق التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد 2020،
السنة

2014

2015

2016

2017

2018

المجموع

الفجوة الغذائية ) مليون دوﻻر(

38.08

38.25

35.18

34.86

33.57

179.94

نسبة الفجوة الغذائية اﻻجمالية

21.16

21.25

19.55

19.37

18.65

100

قدرت الفجوة الغذائية للمجموعات السلعية الرئيسية في الوطن العربي خﻼل الفترة )  2016 - 2012م( بنسب
ﻣتفاوتة حيث تراوحت بين  % 19و  % 21ويدل ذلك ان هناك نقص في تلبية احتياجات سكان الوطن العربي
ﻣن السلع الغذائية الرئيسية وهذا ﻣا يؤدي لعدم اﻻكتفاء الذاتي وهذا ﻣا يوﺿﺤه الجدول رقم  06ويرجع ذلك
وهذا يؤشر الى عدم نجاعة خطط التنمية الزراعية العربية التي تهدف الى تقليص الفجوة وهو اﻣر في ﻣتناول
الدول العربية  ،وهذا ﻣا بينته احصائيات الهدر والفقد بسنة  2017في ﻣن ﻣجموعات السلع الغذائية الرئيسية
،حيث بلغ إجمالي الفاقد والمهدر ﻣنها نﺤو )  ( 77.21ﻣليون طن  ،يمثل ﻣا نسبته )  (% 34.75ﻣن إجمالي
اﻹنتاج ﻣن هذه السلع والبالغ نﺤو )  ( 222.16ﻣليون طن عام  2017م ،ويشكل الفاقد في ﻣرحلة اﻹنتاج وﻣرحلة
ﻣا بعد الﺤصاد والتخزين والتصنيع والتعبئة والتوزيع ﻣا نسبته )  (% 78.53ﻣن إجمالي الفاقد والهدر ﻣن السلع
الغذائية الرئيسية ،ﻣما يعني أن هناك فواقد كبرى نوعا وكما حتى قبل أن يصل الغذاء إلى المستهلك بسبب ﺿعف
تقنيات الﺤصاد وعدم توافر تجهيزات التخزين البارد ووسائل النقل المناسبة وسوء المناولة
والتعرض للﺤرارة ولﻀوء الشمس ووجود نظم تسويق غير كفؤة وﺿعف اﻷطر السياسية والتنظيمية.
الجدول رقم )  : ( 08نسبة اﻻكتفاء الذاتي للﺤبوب والدقيق

الوحدة.% :

المصدر  :ﻣن اعداد الباحثين بناء عن ﻣﻼحق التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد 2020،
السنة

2014

2015

2016

2017

2018

نسبة اﻻكتفاء الذاتي للحبوب والدقيق %

45.2

44.9

39.3

41.8

37.9

ووفقا ﻷحداث تقرير دولي عن الفقر ﻣتعدد اﻻبعاد الصادر في . 2018والذي يغطي  105دول ة عل ى ﻣس توى
العالم ،يعيش فيها نﺤو %75ﻣن سكان العالم ) 5.7ﻣليار نسمة( ،فان  %23.3ﻣنهم)ح والي  1.3ﻣلي ار نس مة(
يعانون ﻣن الفقر ﻣتعدد اﻻبعاد.

واقع نسبة الفقر بالدول العربية
يشير التقرير الدولي الذي يغطي  342ﻣليون شخص يعيش ون ف ي  13دول ة عربي ة ،ال ى ان هن اك  66ﻣلي ون
شخص وبنسبة ) (% 19.2يعانون ﻣن الفقر ﻣتعدد اﻻبعاد حي ث تختل ف ﻣع دﻻت الفق ر بش كل كبي ر فيم ا ب ين
الدول العربية وهذا ﻣا دلت عليه اﻻحصائيات المعروﺿة سابقا حيث تعاني هذه الدول ﻣن عجز غذائي يزداد
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حدة وهذا يشكل عبئا ثقيﻼ يﻀغط على ﻣيزانيات الدول الى عائق يمنع التطوير والتنمية وخاص ة ف ي ال دول
ذات الكثافة السكانية العالية تشكل ارقاﻣا ﻻ تستطيع ﻣوارد تلك ال دول توفيره ا ﺿ من بني ة اقتص اداتها الﺤالي ة
وهذا لزيادة نسبة الفقر والبطالة.

جدول رقم )  (09ﻣؤشر الفقر ﻣتعدد اﻷبعاد للدول العربية لسنة 2016
Source: Global MPI Report,UNDP and OPHI September 2018
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مؤشر الفقر

نسبة عدد
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متعدد اﻷبعاد

السكان

)(A
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مؤشر الفقر متعدد اﻻبعاد

)مليون(

) 5 (MPI

)(MPI

)(H

1

2

3

4

0.098

% 19.2

%50.8

65.7

%85

)  (1ﻣؤشر الفقر ﻣتعدد اﻷبعاد )  ( MPIيتراوح ﻣن  0إلى .1
)  (2نسبة عدد السكان هي النسبة المئوية للسكان ﻣع درجة الﺤرﻣان ﻣن  3 /1أو أعلى.
)  (3الشدة هي ﻣتوسط النسبة المئوية للﺤرﻣان المرجح بين الفقراء.
)  (4عدد الفقراء يستخدم أرقام السكان . 2016
)  (5المجاﻣيع ﻣرجّﺤة حسب عدد السكان؛ حيث ت م ﺿ رب نس بة الفق راء ف ي أع داد الس كان ع ام  2016وفق ا ً
لقاعدة بيانات إدارة اﻷﻣم المتﺤدة للشؤون اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،قسم السكان ) .( 2017
وتجسد ﻣؤشرات الفقر المتعددة اﻷبعاد الﺤرﻣان غير النقدي ف ي ﻣختل ف اﻷبع اد ،ﻣم ا ي وفر ص ورة أكث ر دق ة
لتجربة الفق راء .ويتﻀ من دلي ل الفق ر ﻣتع دد اﻷبع اد )  ،( MPIال ذي نش ره برن اﻣج اﻷﻣ م المتﺤ دة اﻹنم ائي )
 ( UNDPوﻣب ادرة أكس فورد للفق ر والتنمي ة البش رية )  ( OPHIف ي ع ام  ، 2018ثﻼث ة أبع اد وﻣتمثل ة ف ي
التعليم والصﺤة وظروف المعيشة ﻣعبرا عنها بعشرة ﻣؤشرات.وكما يتﻀح ﻣن الجدول التالي رقم )  ،(7فإن ه
يعيش حوالي  %5ﻣن فقراء العالم توجد بالدول العربية  ،ويعاني % 19.2ﻣن سكان المنطقة ﻣن الفقر ﻣتعدد
اﻷبعاد ،في حين تبلغ شدة الﺤرﻣان حوالي .(ESCWA, 2018). % 51
لكن رغم ذلك العجز بإﻣكان هذه الدول التقليل ﻣن حدة نسبة الفقر وهذا ﻣن خﻼل ﻣا يلي ﻣثﻼ :
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شكل رقم  : 01عﻼقة النمو اﻻقتصادي بنسبة الفقر
المصدر :ﻣن اعداد الباحثين.
أي أن زيادة النمو اﻻقتصادي والتي تصﺤبها إعادة توزيع الدخل تقود إلى التخفيض والتقليل ﻣن الفقر ﻷنه
غير ﻣمكن ان نقﻀي على ظاهرة الفقر ﻻن ذلك شيء نسبي .
الﺨاتمــة
ﻣن خﻼل ﻣا سبق سوف نقوم باستنتاج النتائج اﻵتية:
 نﻼحظ ان الوطن العربي ﻣع عجز الخدﻣات عن تسيير عملية التنمية وتلبية حاجيات التوسع السكاني ،ويؤدي كل ذلك الى اﺿطرابات اجتماعية واقتصادية عميقة .للتقليل ﻣن الفجوة الغذائية وتﺤقيق قدر ﻣن
اﻻﻣن الغذائي الذي يؤﻣن للمواطن العربي اﻻكتفاء الذاتي وﻣن ثم التقليل ﻣن نسبة الفقر ويﺤقق اﻻستقرار
في التنمية الشاﻣلة وعلى اﻻﻣد البعيد.
 ﺿعف المستوى التقني للعمالة الزراعية وعدم التﺤكم في التكنولوجيا الزراعية ،يعد ﻣن العواﻣل التي حدّتﻣن فعالية القطاع الزراعي في ﻣواجهة العجز الغذائي في الوطن العربي) .9ﻣﺤمد السيد عبد السﻼم:1997،
.(37
 عدم اﻻستقرار السياسي في بعض الدول العربية زاد في نسبة الفقر بهاتوصيات الورقة البحثية
يمكن ايجازها في ﻣايلي :
 اﻻعتماد سياسات زراعية ﻣن خﻼلها التقليل ﻣن الهدر والفاقد ﻣن السلع الغذائية وذلك ﻣن خﻼل الترشيدفي المساحات المزروعة والري واستخدام الموارد الزراعية .
 تﺤديد ﻣعوقات تنمية التجارة العربية البينية سواء المعوقات الفنية أو التجارية أو المؤسسية أو التسويقية أوالتشريعية.
 -اتخاذ ﻣن التنمية الزراعية المستديمة غاية إستراتيجية التنمية لتﺤقيق اﻷﻣن الغذائي في الوطن العربي.
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 تعزيز القدرة العربية عن طريق التكاﻣل والتنسيق بين السياسات التنموية في البلدان العربية خاصة فيالميدان الزراعي ،وعبر تعزيز التعاون والتنسيق بين ﻣؤسسات البﺤوث الزراعية وتوظيفها لصالح التنمية
الزراعية العربية وذلك لتشجيع اﻻستثمار الزراعي وخاصة للقطاع الخاص.
 تفعيل دور الجاﻣعات العربية والتكاﻣل بينها في ﻣا يخص الخدﻣات البﺤثية واﻻرشادية المساعدة في المجالالزراعي والعلمي وبما ينفع هذه البلدان.
 -حث الﺤكوﻣات العربية على اﻹسراع في تهيئة التشريعات و القوانين الداعمة للتكاﻣل الزراعي العربي.
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إسماعيل ،سراج الدين ) .(1997الفقر واﻷزﻣة اﻻقتصادية .(38 ).القاهرة ،ﻣصر .ﻣركز ابن خلدون ودار
اﻷﻣين للنشر والتوزيع.
الصعيدي ،عبدﷲ عبد العزيز ) .(1996أثر التنظيم الجديد للتجارة الدولية على اﻷﻣن الغذائي في الوطن العربي.
ﻣجلة آفاق اقتصادية.72،(67) 17 .
عبد السﻼم ،ﻣﺤمد السيد )فبراير/شباط  ،(1997اﻷﻣن الغذائي في الوطن العربي .عالم المعرفة.37 ،230.
المغازي ،ﻣﺤمد و حسن ،على خﻀر )أكتوبر  .(1984إستراتيجية لﻸﻣن الغذائي على الصعيد العربي .المؤتمر
الثاني ﻷفاق التعاون العالمي اﻷردني المصري.42 ،
قدي ،عبد المجيد و بوشعير ،لويزة ) 17و 19افريل  .(2007واقع اقتصاديات الدول العربية والﺤاجة لتكتلها ،
الملتقى الدولي الثاني "التكاﻣل اﻻقتصادي العربي الواقع واﻵفاق" .جاﻣعة عمار الثليجي – الجزائر -
اﻻغواط . 110 ،
التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد ) ،(2009صندوق النقد العربي ،المﺤور العاشر.171،
التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد ) ،(2015صندوق النقد العربي.
التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد ) ،(2018صندوق النقد العربي.
التقرير اﻻقتصادي العربي الموحد ).(2020صندوق النقد العربي.
اللجنة اﻻقتصادية واﻻجتماعية لغرب آسيا ) ،(2020تأثير كوفيد  19على المنطقة العربية شﺤيﺤة المياه.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية) .(2020تقرير عن اداء القطاع الزراعي في الدول العربية.
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المستخلص
تهدف هذه المقالة الى الدراسة النظرية و القياسية للطلب على النقود وتحديد العوامل التي تؤثر في اﻻنتاج
والتشغيل والمستوى العام لﻸسعار ومحاولة تقدير كل النظريات النقدية التي جاء بها الفكر اﻻقتصادي وتقييم
معطياته،.وﻷجل هذا قمنا بتحليل العﻼقة بين الكتلة النقدية والناتج المحلي اﻹجمالي كمتغير تابع و التضخم و
سعر الصرف الحقيقي كمتغيرات مستقلة باستخدام طرق قياسية تعتمد على إجراء اختبار السكون السﻼسل
الزمنية واختبارات الكامل المشترك خﻼل الفترة  2016 -1990في الجزائر،وبعد الدراسة القياسية طويلة اﻷجل
تبين أن الناتج المحلي ﻻيحدد الكتلة النقدية في الجزائر ﻻن دالة الطلب على النقود غير مستقرة نتيجة تقلبات
اﻻقتصاد الجزائري .
الكلمات المفتاحية :الطلب على النقود ،الجزائر ،التكامل المشترك.
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The Demand for Money and its Determinants in Algeria
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ABSTRACT
This research paper aims to study the demand for money and determine the
factors that affect production, employment and the general level of prices, based
on the most important monetary theories that economic thought came up. For
this purpose, we analyzed the relationship between the monetary mass and the
gross domestic product as a dependent variable, inflation and the real exchange
rate. As independent variables using standard methods based on conducting a
static test for time series and cointegration tests during the period 1990-2016 in
Algeria, and after long-term standard study it was found that the GDP does not
determine the monetary mass in Algeria because the function of demand for
money is not stable due to the fluctuations of the Algerian economy.

Keywords: Demand for Money, Algeria, Cointegration test.
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مقـــدمة
تعتبر النقود من العوامل المهمة في اقتصاديات الدولة من خﻼل تأثيرها على مختلف نشاطات اﻻقتصاد الحديث،
نسبة لدورها في عملية تسهيل التبادل السلع والخدمات التي ينتجها اﻹقتصاد الوطني واستعمالها كأداة تقاس بها
قيمة المنافع ،علما أنها أخذت عند تطورها أشكال عديدة ،وبالرغم من الفوائد الكثيرة ﻻستخدام النقود إﻻ أنها تمثل
المصدر الرئيسي لتقلبات اﻻنتاج و اﻷسعار التي تعم اﻻقتصاد بأكمله وهي أيضا المصدر اﻷساسي للتضخم
طويل اﻷجل وتظهر معظم هذه المسائل نتيجة ﻻختﻼف معدل نمو العرض عن معدل الطلب عليها مما يؤدي الى
اضطراب مؤشرات اﻻقتصاد الكلية ،كما يعتبر البنك المركزي هو المحدد اﻷساسي للكتلة النقدية ،ذلك من خﻼل
مهامه في إدارة وتنظيم السيولة الكلية في اﻻقتصاد الوطني.
ضمن اﻹطار العلمي والفكري المتداخل وأمام العرض السابق يمكن طرح اﻹشكالية اﻵتية:
ما هي محددات دالة الطلب على النقود في الجزائر؟

فرضيات الدراسة
الفرضية اﻷولى:
هناك تأثير للناتج المحلي اﻻجمالي ،التضخم وسعر الصرف للطلب على النقود في الجزائر ذو دﻻلة إحصائية.
الفرضية الثانية:
دالة طلب على النقود مستقرة في الجزائر.
و لﻺجابة على التساؤل المطروح و فرضياته تم التطرق إلى العناصر اﻵتية:
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نظريات الطلب على النقود
يمكن تحديد الغرض من نظرية الطلب على النقود في النظر إلى المتغيرات التي تدفع الناس إلى اﻻحتفاظ بجزء
من ثرواتهم في شكل نقدي بدﻻً من اﻻحتفاظ بها في شكل اﻷصول اﻷخرى.

النظرية النقدية الكﻼسيكية:
نتطرق إلى النظرية الكﻼسيكية من خﻼل عرض افتراضات النظرية الكﻼسيكية ،ومعادﻻت النظرية باﻻضافة
الى اﻻنتقادات) .بلعزوز(9،8:2008،
افتراضات النظرية النقدية الكﻼسيكية:
ثبات حجم المبادﻻت )الحجم الدقيق لﻺنتاج( :تفترض النظرية أن حجم المعامﻼت ومستوى النشاط اﻻقتصادي
يتم تحديده بعوامل موضوعية ليس لها عﻼقة بكمية النقود أو بالتغيرات التي تحدث فيها ،وقد يرجع ذلك إلى
الفكر السائد حينها الذي يعتبر أن اﻻقتصاد الوطني –في أي مجتمع -يكون باستمرار في حالة التوازن عند
مستوى التوظيف الكامل ،إن هذه الفرضية إحدى مقومات الفكر الكﻼسيكي ،والذي يعتقد بأن النظام اﻻقتصادي
يملك القدرة الذاتية عل التحول بصورة تلقائية نحو مستوى توظيف العامل للموارد اﻹنتاجية.
ثبات سرعة دوران النقود :تفترض هذه النظرية أن سرعة دوران النقود ثابتة على اﻷقل في المدة القصيرة ،فهي
تتحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود ،ومن ثم ينظر إليها على أساس أنها متغير خارجي.
كمية النقود هي التي تحدد قيمتها :تعتبر كمية النقود العامل الفعال ي تحديد قيمتها )قوتها الشرائية( ،فمثﻼً في
زيادة كمية النقود إلى الضعف تؤدي إلى انخفاض قوتها الشرائية إلى النصف ،وبمعنى آخر هي العامل الهام
والفعال في التأثير على حركة اﻷسعار.
معادﻻت كمية النقود:ومن أهم معادﻻت نظرية كمية النقود  ،معادلة التبادل "فيشر" ومعادلة اﻷرصدة النقدية أو معادلة كمبريدج
"الطلب على النقود" وهما كما يلي :معادلة التبادل لفيشر :تقوم النظرية الكﻼسيكية للطلب على السلع والخدمات
في تفسيرها للعﻼقة بين كمية النقود وبين المستوى العام لﻸسعار ،وتؤكد هذه النظرية على وجود عﻼقة تناسبية
بين كمية النقود من جهة والمستوى العام لﻸسعار من جهة أخرى ،إذن فالنظرية الكمية لـ" فيشر" هي دالة
المستوى العام لﻸسعار ) (Pمتغير تابت ،وكمية النقود ) (Mمتغير مستقل ،وثبات كل من كمية المبادﻻت )(T
وسرعة الدوران للنقود ) (Vفإنه يمكن صياغة المعادلة رياضيا ً كما يلي:
(1)M.V = T.P

إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادﻻت مضروبة في المستوى العام لﻸسعار ،إذن
كلما تغيرت كمية النقود تغير المستوى العام لﻸسعار بنفس اﻻتجاه ،شريطة ثبات كل من كمية المبادﻻت وسرعة
دوران النقود.
معادلة اﻷرصدة النقدية الحاضرة :في حديثنا عن الطلب على النقود رأينا أن التقليديين اﻷوائل قد أخذوا الطلبعلى النقود بمعنى واحد فقط ،أﻻ وهو تسوية المبادﻻت ،أي أن النقود ليست في نظرهم "سوى مجرد عربة لنقل
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القيم" ،وهذا هو "مبدأ حياد النقود" في النظرية التقليدية ،وذلك أن كل ما يدخر يستثمر بمعنى ان النقود ﻻ تطلب
لذاتها وإنما لتسوية المبادﻻت وأما الكﻼسيكيين الجدد أمثال مرشال رونسن وبيجو فسوف نجد ان الطلب على
النقود سوف يتسع نطاقه بحيث أصبح يحمل معنيين ﻻ معنى واحد ،وقد عرف التقليديون الجدد ان الطلب على
النقود قد يحدث نتيجة قيام بوظيفتها كوسيط للتبادل ،كما قد ينشأ هذا الطلب بالنظر إلى وظيفة النقود كمخزن
للقيمة أي كأداة للوفاء بالمدفوعات اﻵجلة.
في المعنى اﻷول :يتحدد حجم الطلب على النقود في أي فترة زمنية بالقيمة النقدية ﻹجمالي المبادﻻت اﻹقتصادية
التي يراد إستخدام النقود في تسويتها.
المعنى الثاني :ينحصر حجم الطلب على النقود في كمية النقود التي يرغب اﻷفراد في اﻻحتفاظ بها في صورة
اﻷرصدة النقدية حاضرة في أي لحظة من الزمن.
طرحت نسخة كامبريدج ) ( Yamden،2011:772التي قدمها اﻻقتصادي بجامعة كامبريدج في إنجلترا
ً
سؤاﻻ إضافيًا :لماذا يرغب اﻷفراد في اﻻحتفاظ بأصول هناك في شكل السيولة النقدية؟ .يتم تمثيل معادلة
كامبريدج للطلب على النقود بالمعادلة
(2)Md = T.P.K

حيث  Mdالطلب على النقود  K ،جزء من المال الحقيقي  ،الدخل الذي يرغب اﻷفراد في اﻻحتفاظ به على
شكل نقود  P ،مستوى السعر و  Yهو إجمالي الدخل الحقيقي.
أما اﻻختﻼفات بين معادلة تبادل " فيشر" ومعادلة " كمبريدج" تكمن أساسا في استبدال سرعة دوران النقود) (Vبالطلب على النقود )التفضيل النقدي ( ) ، (Kومن ثم فاﻷول كان يبحث عن أسباب اﻹنفاق ،و الثاني كان
يبحث عن أسباب الطلب على النقود و بذلك فإن سرعة دوران النقود و التفضيل النقدي هما يدﻻن عن بعضهما
البعض ،و إن الطلب على النقود هو مقلوب سرعة دوران التداول أي أن هناك عﻼقة عكسية  ،ويرجع اﻻختﻼف
أيضا أن معادلة " فيشر" قد نظرت إلى اﻹنفاق من خﻼل الطلب على النقود .
و معادلة " كامبريدج " تقوم على العﻼقة بين الرغبة في اﻻحتفاظ باﻷرصدة النقدية من جهة و الدخل النقدي من
جهة أخرى باعتبار أن التغيرات في رغبة اﻷفراد

النظرية النقدية الكينزية :
ظهر عجز المدرسة التقليدية في عﻼج أزمة الكساد سنة1929م ,و استلزمت هذه اﻷحداث ثورة حقيقية في
الفكر اﻹقتصادي ,تغير فيه حقل الدراسة و أدوات التحليل المستخدمة ,و هو ما حدث في نطاق النظرية الكينزية,
حيث أدخل كينز ثﻼث دوافع للطلب على النقود  :بغرض المعامﻼت ,اﻻحتياط و المضاربة ,حيث يتعلق الطلب
بغرض المعامﻼت و اﻻحتياط بالدخل ,و تعتمد المضاربة على معدل الفائدة و هو في عﻼقة عكسية
)بشكير(171:2017،
نظرية الطلب على النقود لكينز )نظرية تفضيل السيولة( ):محصر واخرون(304:2019 ،
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بما أن كينز كان معاصرا لﻼقتصاديين الكﻼسيك بجامعة كمبردج البريطانية ,فقد اتبع المنهج الذي طوره سابقيه
من رواد كمبردج في نظرية كمية النقود ,و قد سميت نظرية كينز في الطلب على النقود بنظرية تفضيل السيولة.
يشمل الطلب الكلي على النقود عند كينز على الطلب على النقود بدافع المضاربة و بدافع المعامﻼت واﻻحتياط و
عليه يمكن الحصول على دالة الطلب الكلي بجمع دالتي الطلب على النقود بدافع المعامﻼت و اﻻحتياط و دالة
الطلب على النقود بدافع المضاربة و يطلق عليها دالة التفضيل النقدي و صيغتها :
)(3)Md=L(Y.i)=L1(Y) + L2(i

أما الصيغة الرياضية :
(4)(M/P)d =Ky – hi

.
 = Kمقدار التغير في الطلب على النقود بدافع المعامﻼت و اﻻحتياط نتيجة للتغير في الدخل.
 = Hمقدار التغير في الطلب على النقود بدافع المضاربة نتيجة لتغير سعر الفائدة.
تحدد النظرية الكينزية )( Abat،T.Koteswara،G.Nagraja،2018:351
جميع الدوافع الثﻼثة لﻼحتفاظ باﻷرصدة النقدية يرى كينز بأن الوكﻼء اﻻقتصاديين يحملون نسبة معينة من المال
من أجل وظيفة وسيط التبادل  ،أي ﻹحداث المعامﻼت .يعتبر هذا الدافع يعتمد على الدخل .يفترض أن تكون
ضا لسد اﻹيصاﻻت
العﻼقة بين طلب المعامﻼت مقابل المال والدخل مستقرة .نقدي ويتم اﻻحتفاظ باﻷرصدة أي ً
نظرا ﻷن الناس في بعض اﻷحيان غير متأكدين من الوقت الذي سيحتاجون فيه إلى القيام به
والمدفوعات
ً
ضا على مستوى الدخل .الدافع الثالث لعقد
المدفوعات .هذا الدافع  ،الذي يشير إليه كينز على أنه وقائي  ،يعتمد أي ً
المال في النظرية الكينزية للطلب على النقود هو أغراض مضاربة .جادل بأن اﻷفراد يحتفظون بأرصدة نقدية من
أجل المضاربة أو اﻻستثمار .يُفترض أن الطلب المضارب على النقود يعتمد على التوقعات حول المستقبل )أو
اسعار الفائدة المتوقع( .
أهم نقاط النظرية الكينزية( Al Rasasi،2016:9 ):
يشير إلى الدافع وراء اﻻحتفاظ بالنقود :النقود هو وسيلة تبادل لتسهيل المعامﻼت.عﻼقة إيجابية بين الدخل
والطلب على النقود ﻷن تتطلب الزيادة في الدخل والنفقات من الناس امتﻼك المزيد النقود.
دافع احترازي ﻷحداث غير متوقعة :عﻼقة إيجابية بين طلب النقود والدخل.دافع المضاربة أو تفضيل السيولة؛ يعمل المال كمتجر الثروة.يمكن للناس تخزين الثروة في شكل نقود أو سندات .بعبارة أخرى،يفضل الناس اﻻحتفاظ بسندات ذات معدل فائدة أعلى بدﻻً من النقود.
عﻼقة سلبية بين سعر الفائدة وحيازة اﻷموال.
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النظرية النقدية المعاصرة ليملتون فريدمان
قام ميلتون فريدمان بإعادة صياغة النظرية الكمية باعتبارها نظرية للطلب على النقود و ليست كنظرية للمستوى
العام لﻸسعار أو الدخل النقدي ,و افترض أن الطلب على النقود مثله مثل الطلب على أي أصل أخر تنتج تدفق
للخدمات للحائزين عليها ,و يرتبط بثﻼثة عوامل رئيسية)عبد اللطيف واخرون: (30:2019،
قيد الثروة ,و الذي يحدد الكمية القصوى للنقود التي يمكن اﻻحتفاظ بها. العائد على النقود مقارنة بالعائد على اﻷصول المالية و الحقيقية اﻷخرى و التي يمكن أن تشكل ثروة الفرد.أذواق و تفضيﻼت حائزي اﻷصول.و حسب فريدمان فإن الطريقة التي يتم بها توزيع الثروة اﻹجمالية بين مختلف اﻷصول تعتمد على العائد النسبي
لكل منها .و تشمل هذه اﻷصول ليس فقط النقود و السندات بل أيضا على اﻷسهم و السلع المادية .و يرى فريدمان
أن المعدﻻت الحدية للعوائد على اﻷصول تتساوى في حالة التوازن .و قد اقترح  PatinKin 1969بأن تحليل
فريدمان ينبغي أن ينظر إليه على انه امتداد للتحليل الكينزي و أن هنالك ثﻼثة فروق مهمة بينهما يجب التركيز
عليها و هي :
 أن تحليل فريدمان للطلب على النقود يعتبر كتطبيق لنظريته حول الدخل الدائم و اﻻستهﻼك. انه أدخل معدل التضخم المتوقع كمتغير مهم في دالة الطلب على النقود. أكد على أن دالة الطلب على النقود هي دالة مستقرة لعدد محدود من المتغيرات.و تعتبر نظرية فريدمان تحليل لجانب الطلب على النقود بطريقة أكثر شموﻻ و اتساعا من التحليل الكﻼسيكي و
التحليل الكينزي ,و قد بينت من خﻼل الدراسات اﻹحصائية أنه كلما كانت سرعة تداول النقود مستقرة و منتظمة
فسوف تكون هناك عﻼقة مباشرة بين الدخل و كمية النقود )3كتعبير عن أثر السياسة النقدية(.
و بناء على ما سبق يمكن تقديم الصيغة العامة للطلب على النقود عند فريدمان على النحو التالي :
(M/P)d =f( w,µ,Yp,!Error. !Error, rb-!Error. !Error, re-!Error. !Error+ !Error. !Error
))(5

و حسب فريدمان فإن الطلب على النقود في المدى الطويل ﻻ يأخذ بعين اﻻعتبار التغيرات في أسعار السندات و
اﻷسهم ,كما أن الت قلبات في اﻷسعار تميل نحو مستوى ثابت في المدى الطويل .و قد تم تبسيط دالة الطلب على
النقود حيث تم استخدام الدخل الدائم ليكون البديل للثروة بدﻻ من الدخل الجاري ,و الدخل الدائم هو المتوسط
الموزون للدخول المتوقع الحصول عليها في المستقبل ,و بالتالي يمكن إعادة صياغة دالة الطلب على النقود
السابقة لنحصل على الصيغة المبسطة التالية

:

)(6)(M/P)d =f(w,µ,Yp,rb,re

حيث :
):(M/Pالطلب على اﻷرصدة الحقيقية
 :Wتعبر عن العﻼقة بين رأس المال البشري إلى رأس المال غير البشري.
 :µاﻷذواق و ترتيب اﻷفضليات.
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 :Ypالدخل الدائم.
 :rbعائد السندات.
 : reعائد اﻷسهم.
و يمكن اشتقاق دالة سرعة الدوران التي تمثل نسبة الدخل إلى الكتلة النقدية التي يرغب اﻷفراد اﻻحتفاظ بها ,أي
(7) V = Y/Md

نظرية مابعد الكينزيون
ثم بينت أبحاث  LAIDLERو  TOBINأهمية سعر الفائدة في دالة الطلب على النقود ,مما جعل فريدمان عام
 1969يعترف بوجود تأثير لسعر الفائدة على دالة الطلب على النقود .
 استقرار دالة الطلب على النقد حيث يرى أن التقلبات العشوائية في الطلب على النقد صغيرة و أنه يمكن التنبؤبهذا الطلب بشكل دقيق من خﻼل دالة الطلب على النقد ,و بالتالي يمكن التنبؤ بسرعة دوران النقود و التي من
خﻼلها يمكن التنبؤ بالتغيرات التي تحدث في الكتلة النقدية و اﻹنفاق الكلي .

النماذج النقدية
يمكن تسليط الضوء على بعض النماذج الحديثة لموضوع الطلب على النقود الي جاء بها كل من)سميرة،
الدين ،و ابراهيم Baumol (1952) : (2014،و ) Tobin (1958و  Maurice Allaisو )P.Cagan (1956
قام ) Baumol (1952بتطبيق نظرية تسيير المخزون على طلب اﻷرصدة النقدية الخاصة بدافع المعامﻼت ,في
حين قام  Tobinباستخدام نظرية تجنب المخاطر لدى اﻷفراد التي تقوم على مبادئ تسيير المحافظ المالية ,لهذا
افترض كل من  Baumolو  Tobinأن الطلب على النقود لغرض المعامﻼت يعتمد على سعر الفائدة في المدى
القصير ,لهذا فإن دالة الطلب على النقود لغرض المعامﻼت هي كما يلي :
بحيث تشير هذه المعادلة الى أن كمية النقود المطلوبة تعتمد على الدخل ) (Yو سعر الفائدة ) (nو تكلفة تحويل
اﻷرصدة النقدية ) , (bبحيث يرتبط الطلب على النقود بعﻼقة عكسية مع سعر الفائدة بارتفاع السعر الفائدة تقل
كمية النقود المحتفظ بها في شكل سائل ,في حين هناك عﻼقة طردية بين تكلفة تحويل اﻷرصدة تؤدي الى
اﻻحتفاظ بكمية أكبر من النقود من أجل المعامﻼت ,و كلما زاد الدخل زاد النقود المحتفظ بها و لكن بنسبة أقل.
أما نموذج ) (Maurice Allaisفاقترح نموذجا للطلب على النقود أكد من خﻼله على أن النقود تؤثر مباشرة في
اﻻقتصاد دون أن يمر ذلك عبر سعر الفائدة بحيث يتمثل النموذج بشكل مبسط في :
(8)Qd = !Error

بحيث تمثل اﻷرصدة النقدية المرغوبة ) (Mdمقارنة باﻹنفاق ). (D
اهتم نموذج  P . cagan (1956) caganبالمتغيرين الخارجيين مستوى اﻷسعار و حجم النقود بحيث أكد
ضرورة احتواء معادلة الطلب على المتغير تغير اﻷسعار فقام بإدخال معدل التضخم المتوقع في دراسة معادلة
الطلب على النقود بحيث المعادلة تأتي في الصيغة التالية :
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 :Ptهي المستوى العام لﻸسعار.
 :Ytهي الدخل الحقيقي .
 :Rtمعدل الفائدة اﻻسمي ,حيث Rt = rt + πt :
مع  rtهي معدل الفائدة الحقيقي.
 ∏tهي معدل التضخم.

اﻻبتكارات المالية الحديثة
كما يرى  (2018) Xiangsheng Douتُحدث اﻻبتكارات المالية تأثير التغيير في كل المتغيرات التي تحدد
الطلب على النقود بما في ذلك المتغير اﻷساسي ومتغير المقياس ومتغير تكلفة الفرصة البديلة ومتغيرات أخرى
ضا .عادة  ،يتفق جميع المحللين  ،بمن فيهم المحللون في المدرسة الكينزية والنقدية ،
في وظيفة طلب النقود أي ً
على أن متغير المقياس )الدخل أو متغير الثروة( هو اﻷكثر أهمية في وظائف الطلب على النقود .ومع ذلك  ،فإن
نظرا ﻷن اﻷدوات
ظهور أدوات مالية جديدة يعطي أهمية لتأثير تكاليف الفرصة البديلة والمتغيرات اﻷخرى ً .
المالية الجديدة تقلل من تكاليف التبديل بين اﻷموال واﻷصول اﻷخرى.

متغيرات الدراسة
المعروض النقدي بمعناه الواسع :
هو مجموع العملة خارج البنوك ،والودائع تحت الطلب بخﻼف ودائع الحكومة المركزية؛ والودائع ﻷجل،
والمدخرات ،والودائع بالعملة اﻷجنبية للقطاعات المقيمة بخﻼف الحكومة المركزية؛ والشيكات المصرفية
والسياحية؛ واﻷوراق المالية مثل شهادات اﻹيداع القابلة للتداول واﻷوراق التجارية ،ويرمز له بـ M2
التضخم :
هو التغيّر السنوي للنسبة المئوية في التكلفة على المستهلك المتوسط للحصول على سلة من السلع والخدمات التي
يمكن أن تثبت أو تتغير على فترات زمنية محددة ،ككل سنة مثﻼً ويرمز له بـ INF
الناتج المحلي اﻻجمالي :
وهو عبارة عن القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع و الخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل الدولة خﻼل فترة
زمنية معينة عادة ما تكون سنة ،ويرمز له بـ .GDP
سعر الصرف الحقيقي :
وهو السعر النسبي للسلع من بلدان مختلفة عندما تقاس بعملة مشتركة مع الدولة المعنية  ،.وبالتالي فهو يعبر عن
عدد الوحدات من السلع اﻷجنبية لﻼزمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية ،ويرمز له بـ RER
وصف متغيرات الدراسة ومصادرها
نتطرق في هذا المبحث الى دراسة الجوانب المنهجية للدراسة القياسية المستخدمة ،ابتداءا من التعريف بمتغيرات
الدراسة وتقديم وصف عام لها وكذا تحديد مصادرها.
وصف متغيرات الدراسة
يوضح الجدول الموالي نتائج وصف المتغيرات المستخدمة في النموذج خﻼل فترة الدراسة ):(2016-1990
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الجدول ) : (1وصف متغيرات الدراسة
المصدر  :من اعداد الباحثين اعتمادا على برنامج Eviews
GDP

RER

IFN

M2

2.893312

45.22065

12.33708

57.68365

المتوسط

3.300000

41.26797

10.85632

59.26532

الوسيط

7.201872

63.96973

53.78860

82.05253

أعلى قيمة

-2.100001

30.84520

-11.18979

33.00584

أدنى قيمة

2.112982

12.21146

13.84135

14.07185

اﻻنحراف المعياري

-0.504739

0.316665

0.842117

-0.089726

معاملSkewness

3.325365

1.506268

4.185225

2.036509

معاملKurtosis

1.265524

2.961387

4.771580

1.080582

احصائية
Jarque-Bera

يبين الجدول أعﻼه اﻹحصائيات الوصفية المتعلقة بمتغير التابع و المتمثل في الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع
والمتغيرات المستقلة و المتمثلة في التضخم وسعر الصرف والناتج المحلي اﻻجمالي  ،وان معامل Skewness
لكل متغير يختلف عن الصفر مما يدل على وجود توزيع غير متناظر ،وأظهرت إحصائية  Jarque-Beraأن
المتغيرات ﻻ يتبع التوزيع الطبيعي.
مصادر البيانات
اعتمدت الدراسة على بيانات البنك العالمي للحصول على متغيرات الكتلة النقدية والتضخم والناتج المحلي
اﻻجمالي ،أما فيما يخص متغير سعر الصرف فقد استخرج من قاعدة بيانات .CHELEM
مع العلم أن كل البيانات هي بالنسبة المئوية ،ونقوم بإجراء هذه الدراسة خﻼل الفترة  1970الى ،2016
وباستخدام برنامج .Eviews 9
اختبار استقرارية السﻼسل الزمنية
تهدف هذه اﻻختبارات الى التأكد من وجود جذر الوحدة بمعنى عدم استقرار السﻼسل الزمنية أو غياب جذر
الوحدة أي استقرارها لكل من الكتلة النقدية وسعر الصرف والناتج المحلي اﻻجمالي والتضخم خﻼل الجدول
اﻵتي:
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الجدول ) :(2اختبار استقرار السﻼسل الزمنية عند المستوى
المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامج Eviews
عند الفرق اﻷول

عند المستوى

ADF

ADF
الحد الثابت واﻻتجاه
العام

الحد الثابت

بدونهما

الحد الثابت
واﻻتجاه العام

الحد الثابت

بدونهما

M2

-3.31

-0.63

0.37

-3.70

.-3.54

-3.48

INF

-4.92

-3.06

-2.45

-6.16

-6.28

-6.23

RER

-3.61

-0.95

-0.06

-4.35

-4.21

-4.11

GDP

-3.47

-3.20

-0.67

-5.27

-5.31

-5.37

علما أن  tالجدولية:
وفق الصيغة التي تحتوي على الحد الثابت واتجاه زمني
عند مستوى معنوية -3.61 :%5
وفق الصيغة التي تحتوي على الحد الثابت
-2.98
وفق الصيغة التي ﻻ تحتوي ﻻ على حد ثابت وﻻ على اتجاه زمني
-1.95
 يتضح من خﻼل الجدول أعﻼه أن جميع المتغيرات محل الدراسة غير مستقرة عند المستوى ) (Levelحيث أنقيم  tالمحسوبة هي أصغر من قيم  tالجدولية عند مستوى المعنوية  %5سواء بوجود حد ثابت أو في حال وجود
حد ثابت و اتجاه العام للزمن أو بدونهما ،وبالتالي قبول فرضية العدم بوجود جذر الوحدة أي عدم استقرار
السﻼسل الزمنية.
 وبإعادة نفس اﻻختبار عند الفروق اﻷولى ) (First differenceأصبحت السﻼسل مستقرة حيث وجد أن قيم tالمحسوبة كانت أكبر من قيم  tالجدولية عند مستوى المعنوية  %5سواء بوجود حد ثابت أو في حال وجود حد
ثابت و اتجاه العام للزمن أو بدونهما ،وبالتالي رفض فرضية العدم أي عدم وجود جذر الوحدة أي استقرار
السﻼسل الزمنية عند الفرق اﻷول أي وهي متكاملة من الدرجة اﻷولى).І(1
يمكن استخﻼص أن السﻼسل الزمنية لكل المتغيرات الدراسة غير ساكنة عند مستواها اﻻ أنه وبعد أخذ الفروق
اﻷولى لهذه المتغيرات أصبحت مستقرة ،وذلك باﻻعتماد على اﻻختيار التلقائي لفترة تباطؤ للبرنامج التي تم
استعماله أﻻ وهو  ،Eviewsوعليه فان السﻼسل الزمنية لمتغيرات الدراسة متكاملة من نفس الدرجة وهي
الدرجة اﻷولى مما يعني إمكانية تكاملها تكامﻼ مشتركا.
اختبار التكامل المشترك بطريقة جوها نسن
بعد الـتأكد من استقرار السﻼسل الزمنية للمتغيرات الدراسة وأنها متكاملة من نفس الدرجة أﻻ وهي الدرجة
اﻷولى) ، I(1فسيتم اختبار وجود عﻼقة توازنية بين السﻼسل الزمنية على اﻵجال الطويلة عن طريق اختبار
التكامل المشترك ) ،(Johansen 1988والذي يتطلب تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني المناسبة ،ومن اجل
اختبار العدد اﻷمثل لفترات التباطؤ نستخدم اختبار  VAR Lag Order Selection Criteriaوالذي يعتمد
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على استخدام المعايير اﻵتية :معيار)(FPE) ،(HQ) Hannan-Quinn، (SC)Schwarz AKAIK (AIC
Final predictioومعيار LR
وأظهرت النتائج أن عدد فترات التباطؤ الزمني المناسبة هي  ،1ويبين الجدول التالي نتائج اختيار فترة التباطؤ:
الجدول ) : (3اختيار فترة تباطؤ النموذج
المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامج Eviews
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

26.39812

26.54238

26.34604

3251802.

NA

-312.1524

0

*22.90693

*23.62820

22.64649

*82432.80

*95.62476

-251.7578

1

23.09333

24.39161

22.62453

91752.22

20.32941

-235.4943

2

23.18253

25.05781

*22.50536

117314.3

15.97746

-218.0644

3

*تشير الى فترة اﻻبطاء المختارة بواسطة المعيار
قد تم اختيار فترة اﻻبطاء  1من طرف جميع المعايير ما عدا معيار AICالذي اختارت فترة التباطئ ، 3
وهكذا يتم اختيار فترة التباطئ المثلى عي  1حسب معيار .SC
أما نتائج اختبار التكامل المشترك فهي كما يلي:
الجدول ) : (4اختبار التكامل المشترك لجوهانسن
المصدر  :من إعداد الباحثين باﻻعتماد على برنامج Eviews
فرضية البديلة
فرضية العدم

اختبار اﻷثر
قيم المتجه

اختبار اﻷثر

قيمة اﻷثر

القيمة
الحرجة %5

0.869647

69.91383

47.85613

القيمة
العظمى
46.14708

القيمة
الحرجة %5
27.58434

0.320273

18.97618

29.79707

14.47317

21.13162

0.299977

9.324591

15.49471

5.569948

14.26460

0.016209

0.408548

3.841466

0.179851

3.841466

يبين الجدول أعﻼه في اختبار اﻷثر أن قيمة اﻷثر أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى  ،%5وكذلك في اختبار
اﻹمكانية العظمى أن نسبة اﻹمكانية العظمى أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى  %5لكل متغيرات الدراسة ،مما
يعني رفض فرضية العدم  r = 0وبالتالي رتبة المصفوفة ﻻ تساوي الصفر ،لذا ننتقل الى اﻻختبار الموالي بحيث
نقوم باختبار فرضية العدم التالية  r = 1ويشير اختبار التكامل المشترك الى قبول فرضية العدم بوجود عﻼقة
تكامل واحدة وبالتالي فان رتبة المصفوفة تساوي الواحد وبالتالي نؤكد وجود عﻼقة توازنية طويلة اﻷجل بين
هذه المتغيرات أي وجود درجة عالية من الحركة المشتركة فيما بينهم مما يظهر أنها ﻻ تبتعد عن بعضها كثيرا
بحيث تظهر سلوكا متشابها.
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تقدير معادلة النموذج التكامل المشترك لجوهانسن
M2 = -0.28*INF + 0.92*RER + 0.94*GDP + 17.30
الجدول ) : (5تقدير دالة الطلب على النقود في الجزائر بطريقة التكامل المشترك
المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامج Eviews
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0885

-1.782564

0.161864

-0.288532

INF

0.0000

5.548931

0.165839

0.920228

RER

0.3536

0.947731

1.000498

0.948203

GDP

0.0862

1.796014

9.637524

17.30913

C

0.743503

R-squared

7.734546

S.E. of regression

92.43397

Long-run variance

الناحية اﻻقتصادية:
فيما يخص طلب على النقود في الجزائر ،فله عﻼقة طردية مع كل من الناتج المحلي الداخلي الخام وسعر
الصرف وعﻼقة عكسية مع التضخم وهذا يتماشى مع نظريات اﻹقتصادية سواء تعلق هذا اﻷمر بالنظرية
الكينزية أو النظرية النقدية.
الناحية اﻹحصائية :
-1بالنسبة اﻻحتمال للمتغير التضخم  0.08اقل من  %10وهذا ما يوضح ان التضخم يفسر الكتلة النقدية
 -2بالنسبة اﻻحتمال للمتغير السعر الصرف 0.00اقل من % 5وهذا ما يوضح ان سعر الصرف يفسر الكتلة
النقدية
 -3بالنسبة اﻻحتمال للمتغير الناتج المحلي اﻹجمالي  0.35اكبر من مستويات المعنوية ) (1% ، 5% ،10 %ما
يوضح ان الناتج المحلي ﻻيفسر الكتلة النقدية .
 0.74=R2المتغيرات تفسر %74من تغيرات في الكتلة النقدية.
تقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ:
لمعرفة إذ كانت هناك عﻼقة توازنية طويلة أجل وتحقق من استقرارية دالة طلب على النقود في الجزائر نلجأ الى
نموذج تصحيح الخطأ .ECM
الجدول ) : (6تقدير دالة الطلب على النقود في الجزائر بطريقة نموذج تصحيح الخطأ
المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامج Eviews
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Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0006

-4.298138

0.169608

-0.728998

INF

0.0001

5.213703

0.132527

0.690954

RER

0.0114

2.880680

0.260303

0.749850

)RESID(-1

0.6343

0.485530

1.03E-17

5.02E-18

GDP

0.0000

5.610335

5.678123

31.85617

C

61.45193

Mean dependent var

0.835424

R-squared

13.57451

S.D. dependent var

0.791537

Adjusted R-squared

6.698587

Akaike info criterion

6.197809

S.E. of regression

6.947520

Schwarz criterion

576.1925

Sum squared resid

6.747181

Hannan-Quinn criter.

-61.98587

Log likelihood

1.578628

Durbin-Watson stat

19.03585

F-statistic

0.000010

)Prob(F-statistic

يتضح من خﻼل نتائج الجدول أعﻼه سﻼمة النموذج إحصائيا بشكل عام ،وذلك من خﻼل تفحص قيمة معاملالتحديد% 0.83الذي يبين أن التغير الحاصل في طلب على النقود عن التغير في محدداته ،أما الباقي %0.47فهو
مفسر من قبل متغيرات أخرى لم يتم إدراجها في النموذج.
و فيما يخص ا ختبارات المعنوية اﻹحصائية ،فقد أكد اختبار المعنوية اﻹحصائية الوحدوية لـ  Studentأنالثابت دال إحصائيا .ومعنوي  ،و أن المتغيرين المستقلين التضخم والسعر الصرف يتميزان بالمعنوية ،أي أنهما
يسهمان كل على حده في التأثير على طلب على النقود  ،أما المتغير مستقل الناتج المحلي اﻹجمالي فﻼ يتميز
بالمعنوية ،وبالتالي فهو ﻻ يساهم في التأثير على طلب على النقود.
أما اختبار المعنوية الكلية لـ  Fisherفقد أكد بدوره على المعنوية القوية للمتغيرات المستقلة )التضخم ،سعر
الصرف  ،الناتج المحلي اﻹجمالي (مجتمعة في شرح المتغير التابع )طلب على النقود(.
على ضوء نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ في الجدول أعﻼه ،نﻼحظ معنوية حد تصحيح الخطأ المتباطئ معاﻹشارة الموجبة  ،وهذا تأكيد على عدم وجود عﻼقة توازنية طويلة المدى في نموذج الدراسة ،و بالتالي دالة
طلب على النقود في الجزار غير مستقرة .
كما بينت نتائج اختبارات المشاكل القياسية من خﻼل اختبار اﻻرتباط الذاتي لﻸخطاءو ) (errors autocorrelationلـ ،Durbinحيث قيمة  DW= 1.57وبالتالي هي قريبة من DW=2
وبالتالي تقع في منطقة عدم وجود ارتباط الذاتي لﻸخطاء .
واختبار ثبات التباين لـ  ، ARCHخالي من مشكل قياسي )عدم ثبات التباين( وهذا ما يوضحه الجدول اﻻتي:
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الجدول ) : (7اختبار  ARCHلثبات التباين
المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامج Eviews
Heteroskedasticity Test: ARCH
0.4172

)Prob. F(1,16

0.693489

F-statistic

0.3872

)Prob. Chi-Square(1

0.747765

Obs*R-squared

الخاتمة
يعتبر استقرار الطلب على النقود مهم في اقتصاد أي بلد لذا هدفت هذه المقالة الى دراسة محددات طلب على
النقود في الجزائر بتقدير هذه الدالة خﻼل فترة  2016-1990باستعمال نموذج التكامل المشترك لجوهانسن ،ونم
التوصل الى النتائج التالية:
أوﻻ  :نتائج الدراسة النظرية
-

إن نظريات الطلب على النقود ،سواء نظرية كﻼسيكية أو نظرية كينز أو نظرية فريدمان  ،حاولت تحديد
دالة الطلب على النقود من خﻼل الفرضيات المطروحة و باستعمال عدة متغيرات تفسيرية ساعدتنا في
اختيار مجموعة من المتغيرات التي استخدمناها في دراسة القياسية.

ثانيا :نتائج الدراسة القياسية
1

بينت نتائج اختبارات اﻻستقرار باستخدام اﻻستقرار جذر الوحدة علـى أن المتغيرات اﻻقتصادية غير
مستقرة في المستوى،و أصبحت مستقرة في الفروق اﻷولى؛

2

أن المتغيرات متكاملة تكامﻼ مشترك وتم التوصل إلى وجود عﻼقـة واحدة توازنية طويلة اﻷجل بين
متغيرات الدراسة)الكتلة النقدية بمفهومها الواسع و الناتج المحلي و سعر الصرف و التضخم(؛

3

بالنسبة لتطور الكتلة النقدية و الناتج الحلي فمرت بمرحلتين مرحلة اﻷولى تجاوزت الناتج المحلي الكتلة
النقدية والمرحلة الثانية الكتلة النقدية تجاوزت الناتج المحلى بفارق كبير.

4

تبين من تقدير معادلة التكامل المشترك وجود عﻼقة طردية ومعنوية بين التضخم و طلب على النقود و
وجود عﻼقة عكسية و معنوية بين سعر الصرف و طلب على النقود ،وجود عﻼقة طردية غير معنوية بين
الناتج المحلي وطلب على النقود و هذا ما جعلنا نستخلص أن الناتج المحلي ﻻيحدد الكتلة النقدية في الجزائر
 ،وبالتالي أن المتغيرات التفسيرية ذو دﻻلة إحصائية،قبول الفرضية اﻷولى.

5

كما أوضحت نتائج اختبار نموج تصحيح الخطأ أنه ﻻ يوجد عﻼقة طويلة اﻷجل بين المتغيرات مما يعني
عدم استقرار دالة الطلب على النقود وبالتالي رفض الفرضية الثانية.
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المﻼحـــق
https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart
كل البيانات التي تم اﻻعتماد عليها في الجداول السابقة مأخوذة من موقع البنك العالمي
السنوا
ت

حجم الكتلة النقدية
M2

الناتج المحلي
اﻻجمالي
GDP

التضخم
INF

سعر الصرف
الحقيقي
RER

1990

61.771140409131

0.80000057998141

30.2595985377664

54.680949969157

1991

49.111309850620

-1.20000058439054

53.788604172087

39.384123898287

1992

51.941994811257

1.80000230101803

21.9261145267885

39.681528373123

1993

50.101458109189

-2.10000075921401

13.6244246613205

41.267965693193

1994

45.318672252525

-0.89999654884948

29.077647318492

34.741749240058

1995

37.169445794949

3.79999478987638

28.5770375312166

32.188413759732

1996

33.005836483407

4.09999846975579

24.0219040671206

34.097542782303

1997

36.081434140283

1.09999993785055

7.00196304926712

34.013149945605

1998

42.376822354116

5.10000361050234

-3.13108869883438

31.997982000009

1999

42.207708240928

3.20000155059535

10.8563230035574

30.845201846406

2000

37.829725906600

3.81967849559879

22.6547674678696

33.274047237163

2001

56.848951565044

3.00839546613716

-0.481507974003847

31.932304133582

2002

62.724221428578

5.60932318983274

1.31148810720909

31.029682459987

2003

62.819074611748

7.20187224401604

8.32883573358028

33.892150202969

2004

59.265315521054

4.30162426436429

12.2458758388474

39.165221539355

2005

53.827705047248

5.90779126808133

16.1168186861175

43.417832046712

2006

57.283940519756

1.68448831869128

10.563560142918

47.211847823628

2007

64.093664672859

3.37287515437164

6.42326175468698

51.629847644245

2008

62.985825216913

2.36013486105327

15.3554800580776

62.109561011763

2009

73.160876737758

1.63224383752232

-11.1897934800673

48.478953686392

2010

69.054716670274

3.63414535334246

16.081717120092

54.410031824007

2011

68.059552799567

2.89186599464848

18.2409096708755

61.669482363334

2012

67.954398193576

3.37476865068784

7.48133760113853

63.969725557382

2013

71.729731426143

2.76763886677112

-0.061844144775363

62.868331047395

2014

79.309482146313

3.78912121166823

-0.290131471031188

2015

82.052533248586

3.76346695783126

-6.57197749825686

2016

79.372937769159

3.29999999975597

0.889903893500147
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التأمين البحري والتجارة الخارجية )حالة الجزائر(
صادقي أمينة
كلية العلوم اﻻقتصادية والعلوم التجارية
وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،3
،16000الجزائر
Amina.sadki@outlook.com

المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى ابراز ماهية وأهمية التأمين البحري في اﻻقتصاد وهذا كونه يتعلق بعمليات النقل
الدولية التي تتم في البحر وما يتصل بها من عمليات نقل نهرية أو برية مرتبطة بالسفرة البحرية ومتممة لها
ابتداء وانتهاء ،حيث يوفر غطاءا تأمينيا لعناصر المخاطرة البحرية وهي السفينة بهيكلها ،آﻻتها ،البضائع
المشحونة عليها باﻹضافة إلى أجور الشحن المترتبة لها والمهددة بالتعرض للحوادث البحرية  .كما تهدف إلى
محاولة إبراز دور التأمين البحري في تنمية التجارة الخارجية في الجزائر ،حيث توصلنا من نتائج الدراسة
أن له أثر ايجابي وخاصة كون الشحن البحري للبضائع في الجزائر يمثل نسبة أكثر من ثلث حجم التجارة
الخارجية  ،وقد عرف تطورا كبيرا في السنوات اﻷخيرة أكثر من  120مليون طن في سنة  2017بين شحن
وتفريغ للبضائع في الموانئ الجزائرية.

الكلمات المفتاحية :شحن بحري ،تأمين بحري،تجارة خارجية
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Maritime Insurance and Foreign Trade Algeria Case Study
Amina Sadki
Faculty of Economic Sciences,
Business and Management
Sciences, University of
Algiers3,16000, Algeria
Amina.sadki@outlook.com

ABSTRACT
This study aims to highlight the concept and importance of maritime assurance
in the economy ,and this is related to international transport operations that take
place at sea and related river or land transport operations related to and
complementary to the sea trip ,as it provides insurance cover for the elements of
maritime risk, which is the ship with its hull,its machinery goods shipped on
them in addition to freight charges incurred by them and which are threatened
by maritime accidents. It also aims to try to highlight the role of maritime
insurance in the development of foreign trade in Algeria ,as we concluded from
the results of the study that it has a positive effect, especially the fact that the
maritime freight of goods in Algeria represents more than a third of the volume
of foreign trade ,and has witnessed a great development in recent years more
than 120 million tons in 2017 between loading and unloading of goods in
Algerian ports.

I
Keywords: sea freight, maritime insurance, foreign trade.
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المقدمة
تعتبر المﻼحة البحرية من أهم فروع النشاط اﻻقتصادي ،التي تلعب دورا فعاﻻ في تنمية المبادﻻت التجارية
الدولية وتحظى بعناية الدول ،والتي تسعى من خﻼلها إلى ربط كيانها الجغرافي واﻻقتصادي مع كل ربوع الكرة
اﻷرضية وتحقيق اﻷرباح الهائلة ،وهذا حسب درجة تطورها ومستوى مواكبتها لمستجدات النشاط التجاري
واﻻقتصادي.
ونظرا لكون جميع اﻻقتصاديات العالمية تقوم على فكرة التداول والتدويل ومن أهمها اﻻقتصاديات المطلة على
البحر نأخذ منها على وجه الخصوص "الجزائر" باعتبارها دولة سياحية ذات مكانة جغرافية هامة ،متميزة
بساحلها الشاسع الممتد على طول البحر اﻷبيض المتوسط والمشكل لبوابة إفريقيا والضفة المقابلة ﻷهم موانئ
أوروبا ،مما يرشحها إذا استغلت هذه المكانة اﻹستراتيجية إلى احتﻼل مركز مرموق ضمن اقتصاديات النقل
البحري ،وهذا بعد اعتمادها سياسة اقتصاد السوق وانتهاجها سياسة التجارة الحرة والتفتح اﻻقتصادي .فقد أصبح
من الضروري لجوء المتعاملين اﻻقتصاديين إلى اتخاذ التأمين البحري كوسيلة لضمان وحماية مصالحهم
وأنشطتهم البحرية عن طريق إبرام ما يسمى بعقد التأمين البحري ،الذي يعد المرآة العاكسة للقواعد القانونية
المثلى التي تهيئ كل ما يمكن المركبة البحرية من الوصول الى بر اﻷمان ،خصوصا الشروط اﻷساسية المحددة
لحقوق و التزامات كل من المؤمن والمؤمن له )سواء كان مصدرا أو مستوردا( ،حيث يظهر هذا النوع من
التأمين في التطبيق العملي بثﻼثة فروع رئيسية  :التأمين على البضائع ،التأمين على السفينة ،التأمين على الشحن
،وهذه الفروع وان كانت تختلف في مواصفات الشيء الذي تنصب عليه وهو السفينة أو البضاعة أو أجور
الشحن ،إﻻ أنها تشترك في الشروط المطلوب توافرها في هذا الشيء لكي يصلح أن يكون محﻼ لعقد التأمين ,كما
تشترك أيضا في اﻷخطار التي تواجهها وفي الخسائر التي قد تتعرض لها .
مشكلة الدراسة  :ما هو أثر التأمين البحري على التجارة الخارجية ؟

الدراسات السابقة
سمارة رحيمة ) ، (2020يهدف الباحث في هذه الدراسة الى ابراز مساهمة تأمين النقل البحري في تطويرالتجارة الخارجية في الجزائر من خﻼل الفترة ) .(2018-2010
بالي ) 2020يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى اﻻسهام في كل ما من شأنه تحقيق سﻼمة عمليات التجارة
الخارجية وهذا من خﻼل ابراز دور التأمين البحري في ايجاد آليات تضمن تغطية المخاطر البحرية في الجزائر.
فرضية الدراسة  :نعتمد في تحليل هذه الدراسة على فرضية:
 للتأمين البحري دور وأثر ايجابي على التجارة الخارجية.أهمية الدراسة :إن أهمية دراسة هذه النوع من التأمين يعود إلى الخصوصية التي يتمتع بها ،كونه يرتبط مباشرة
بالنشاط اﻻقتصادي عامة والتجارة الخارجية خاصة ﻷي بلد وذلك من خﻼل توفيره لجانب اﻷمان والتغطية
ﻷساسيات هذا القطاع .
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هدف الدراسة  :محاولة تسليط الضوء على ماهية التأمين البحري ومدى أهميته على المستوى العام والخاص
بالجزائر.
منهج الدراسة :نعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على المفاهيم النظرية وعلى المنهج التحليلي
وذلك باستخدام الجداول.
خطة الدراسة :قسمنا الدراسة إلى ثﻼثة أقس ام:
القسم اﻷول  :ماهية التأمين البحري
القسم الثاني :فروع التأمين البحري
القسم الثالث  :دور التأمين البحري في تنمية التجارة الخارجية

ماهية التأمين البحري
يعتبر التأمين البحري نظاما خاصا مستقﻼ بذاتيته وخصوصياته ﻻرتباطه بالنشاط المائي منذ سالف العصور ،إذ
أن قواعده القانونية بدأت عادات وتبلورت عرفا  ،ودونت في مجموعات ثم قننت وفصلت  ،وكلها تدور حول
وسيلة وغاية واحدة  ،فالوسيلة هي السفينة والغاية هي إنهاء الرحلة البحرية في أمن وسﻼم .
مفهوم التأمين البحري حسب التشريع والفقه
عرف القانون البحري المصري التأمين البحري طبقا للمادة  340من التقنين البحري الجديد ":بأن سترى أحكامهذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه اﻷخطار المتعلقة برحلة بحرية " .
عرف المشرع اللبناني التأمين البحري على ضوء المادة  293من التقنين البحري اللبناني والتي نصها علىالنحو التالي " :الضمان البحري هو عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر الﻼحق
معرض رحلة بحرية على مﻼك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على أن ﻻ يتجاوز التعويض قيمة اﻷشياء
الهالكة" .
 أما المشرع الجزائري فقد عرفه " بأنه ذلك العقد الذي يكون هدفه ضمان اﻷخطار المتعلقة برحلة بحرية "كما عرف عقد التأمين البحري أنه  :ذلك العقد الذي يكون هدفه ضمان اﻷخطار المتعلقة بعملية بحرية ما)جديدي
معراج .(2005،
ومن بين أهم مصادر التشريع لعقد التأمين البحري في الجزائر:
 المراسيم التنظيمية المختلفة والتي على رأسها الحقوق البحرية العامة.
 الحقوق الدولية العامة البحرية.
 المعاهدات الدولية التي عقدت في بروكسل التي من بينها :معاهدة 23سبتمبر  1910والخاصة بالنظام
البحري ،معاهدة  10ماي  1962والخاصة باﻻمتيازات والتأمينات البحرية.
 عرفه الفقيه " روديار  " "Roudiarهو عقد بمقتضاه يتعهد المؤمن مقابل دفع قسط بتعويض المؤمن له عنالضرر الﻼحق به من جراء التحمل خﻼل عملية بحرية معينة أو أكثر منصوص عليها في العقد " ) Robert de
.(smeth,1959
125

ISBN: 978-9922-9343-2-7

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

فروع التأمين البحري
يتفرع التأمين البحري إلى ثﻼثة فروع رئيسية و هي  :التأمين البحري على البضائع التأمين على السفن
والتأمين على أجور الشحن ،وقد جرى التعامل لدى بعض الهيئات على اعتبار التأمين على عمليات النقل الجوي
،والنقل البري والنهري التي تتم بعقود نقل منفصلة عن عقد النقل البحري من جملة فروع التأمين البحري ،ومن
ثم استخدام نفس وثيقة التأمين البحري لتغطيتها ،بعد إضافة الشروط التي تتعلق بعمليات النقل المذكورة ،غير
أننا نفضل أن نبحث في الفروع الرئيسية للتامين البحري أنفة الذكر بشكل مستقل عن عمليات النقل اﻷخرى.
التأمين البحري على البضائع
يعتبر التأمين البحري على البضائع من أهم أنواع التأمين البحري ،وأوسعها نطاقا لعﻼقته الوثيقة بالتجارة
الدولية،فبموجبه يحصل التاجر على ضمان يكفل له تعويضا كامﻼ عن اﻷضرار التي قد تلحق ببضائعه مصدرة
كانت أو مستوردة بسبب الحوادث البحرية ،وينضوي تحت نطاقه كافة اﻷموال واﻷشياء بما في ذلك اﻷشياء
النفيسة والنقود وغيرها أثناء نقلها في البحر .
فترة سريان وثيقة التأمين البحري على البضائع
إن وثيقة التأمين البحري على البضائع من وثائق السفرة  ،لها مدة سريان محددة تتحدد بالفترة اﻻعتيادية التي
تستغرقها الرحلة طالت أم قصرت وقد يتعرض سريانها لمجموعة من الظروف كاﻻنحراف ،التأخير ،بيع
البضاعة قبل انتهاء الرحلة والتي يتم معالجتها في حالة إخطار المؤمن بحدوث هذه الظروف باتفاق طرفي العقد
وذلك لقاء قسط إضافي محدد وفق شروط محددة )مهدي محمد أمين. ((2002-2001)،
مبلغ وقسط التأمين
اﻷصل أن القيمة القابلة للتأمين للبضائع ،هي كلفة شراء البضاعة مضاف إليها أجور النقل وأجور التأمين،وعلى
ضوء ذلك فان القاعدة العامة في تحديد قيمة التأمين هي أن تتفق هذه القيمة مع قيمة اﻷموال المراد التأمين عليها
وهذا باستعمال ضوابط قادرة على التقدير الصحيح ،أما القسط فيقدر على حسب طبيعة البضاعة ،نوع
تغليفها،وتهيئتها وموسم شحنها والميناء الذي ستشحن منه والمنطقة الجغرافية وفترة الرحلة ،نوع الغطاء
والضمان ...الخ )مهدي محمد أمين.((2002-2001)،
أنواع وثائق التأمين البحري)بضائع(
تغطي وثائق التأمين البحري )بضائع( ،البضائع المنقولة من الموقع المحدد من بداية المرحلة إلى نهايتها وهذا
ضد اﻷخطار المباغتة والناتجة عن القوة القاهرة ) ( la force majeurوتتعدد إلى عدة أنواع حسب الجدول
اﻵتي:
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الجدول رقم  :1أنواع وثائق التأمين البحري )بضائع(
المصدر:من اعداد الباحثة اعتمادا على )علي بن غانم(138،2000،و)ابراهيم علي ابراهيم عبد
ربه( 192-191،1984،
وثيقة الرحلة اﻻعتيادية)(police du voyage
وهي وثيقة يجرى فيها التأمين على بضاعة معينة لرحلة

وثيقة اﻻشتراك) (police d’abonnement
بحسب المادة  139من اﻷمر  07-95المعدل والمتمم

معينة واحدة ،وعلى واسطة نقل بحرية تتضمن عدة معلومات

بالقانون 04 – 06تتفرع هذه الوثيقة إلى نوعين :

حول :نوع البضاعة ،المسافة من نقطة اﻻنطﻼق إلى

أ -وثيقة اﻻشتراك المقفلة:

الوصول ،وزن وكمية الطرود ،الفاتورة التجارية...الخ .

وهي التي تغطي بشكل تلقائي جميع الشحنات العائدة للمؤمن له

إذا أراد شخص أن يؤمن على شحنة أو شحنات من بضاعة ما

تحت مبلغ إجمالي محدد مسبقا على أساس قيمة البضاعة طبقا

عليه أن يختار احد الضمانات:

لفواتير الشراء ،مصاريف الشحن  ،المنطقة الجغرافية التي تمر

-1ضمان جميع اﻷخطار أو التأمين الشاملla garantie :

بها الشحنة من بين ميناء الشحن والتفريغ  ،واحتساب قيمة

» « tous risques

القسط

وهو الذي يغطي جميع اﻷخطار البحرية التي تصيب
البضاعة أو القيم المادية المؤمنة الواردة ضمن اﻷخطار
البحرية التي سطرها قانون التأمين البحري الجزائري .
-2ضمان المخاطر الخاصة باستثناء أو التأمين الخاص:
 ((fap- saufيعفى المؤمن من ضمان ناتج عن كل
خسارة خصوصية تتعرض لها البضاعة والخارجة عن
الحاﻻت المتوقعة التالية " :التصادم ،الغرق ،الحريق،
اﻻرتطام ،اﻻنقﻼب ،اﻹرساء الجبري ،تحويل طريق الرحلة
جبرا...الخ " .

المقابل لمبلغ التأمين السابق والذي يتم دفعه عند إصدار الوثيقة
.
على أن يلتزم المؤمن له بتقديم تصريح تحديدي وتفصيلي عن
كل شحنة مرسلة إليه سواء كانت متضررة أو سالمة وذلك
للمؤمن ليقوم بدوره بإصدار شهادة التأمين ) certificat
 (d’assuranceويطرح قيمة الشحنة من مبلغ التأمين  ،حيث
إذا ما بلغ مجموع قيمة الشحنات الواردة قيمة مبلغ التأمين
اﻹجمالي تعتبر الوثيقة مستنفذة لحكمها .
ب-وثيقة اﻻشتراك المفتوحة:
حيث تم تحديد الغطاء التأميني هنا بمدة محددة تقدر غالبا بـ
12شهرا  ،ويتم اﻻتفاق بين طرفي التعاقد على أنواع الشحنات
التي تدخل في نطاق هذه التغطية والنظام الجغرافي لها،كما
يدفع القسط عن كل شحنة تدخل في هذا النطاق.
كما ﻻ يدفع القسط عن هذه الوثيقة مقدما أي عند التعاقد ولكن
يدفع عن كل شحنة على حدا داخل نطاق التغطية وعادة ما
تخضع هذه الوثيقة للقيود المشار إليها في وثيقة اﻻشتراك
المقفلة من حيث الحد اﻷعلى لمبلغ التأمين لكل شحنة ،وطريقة
احتساب مبلغ التأمين وتحديد النطاق الجغرافي لكل تغطية .

أشكال اﻷغطية في التأمين البحري )بضائع(
تنقسم اﻷغطية في التأمين البحري )بضائع( حسب الجدول التالي:
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الجدول رقم  :2أشكال اﻷغطية في التأمين البحري )بضائع(
المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على :
(mokhtar naouri ،2009، 7) .
(mouloud fateh ،2010،10 ).
)(farhat ali ،2008،10
غطاء البضائع من المخزن إلى المخزن

غطاء البضائع من ميناء الشحن إلى ميناء

la couverture( magasin à

التفريغ
la couverture( Fob – quai de

magasin

*غطاء البضائع من ميناء الشحن إلى
الرصيف
)la couverture( Fob- site

)Débarquement

ويغطي هذا النوع فقدان اﻷموال المؤمن
عليها أو هﻼكها أو تضررها أثناء
السفرة البحرية من مخزن المرسل إلى
مخزن المرسل إليه ،والتي تحصل
بسبب الحريق أو اﻻنفجار أو الجنوح أو
الزلزال أو اصطدام السفينة بأي جسم
خارجي ما عدا الماء وارتطامها في
القعر ...الخ

ويغطي هذا النوع فقدان اﻷموال المؤمن
عليه ،أو هﻼكها أثناء السفرة البحرية بسب
الحوادث البحرية المغطاة وهذا أثناء الفترة
الفاصلة بين شحن البضاعة إلى حين
تفريغها في ميناء الوصول .

وتمتد التغطية هنا من شحن البضاعة
وانطﻼق الرحلة البحرية إلى وصول
البضاعة تفريغها ونقلها عبر مسلك
بري إلى مخزن أخر مثﻼ

التأمين البحري على السفينة
يتعلق هذا التأمين بهيكل السفينة وآﻻتها ،ومسؤولية أصحابها عن حوادث اﻻصطدام ،فهو يضمن لمالك السفينة أو
لمن له مصلحة فيها بالتعويض الكامل عن هﻼكها أو تضررها بسبب كافة الحوادث البحرية  ،كما يشمل التأمين
على السفينة وهي في طور البناء بحيث يضمن المؤمن في هذه الحالة فضﻼ عن المخاطر البحرية التي تتعرض
لها السفينة أثناء البناء كالحريق مخاطر إنزال السفينة في البحر) مصطفى كمال طه(
لقد تطرق المشرع الجزائري لهذه القيم المادية في المادة  182من اﻻمر 07-95إذ جاء فيها " تشتمل القيم
المقبولة هيكل السفينة واﻷجهزة المحركة لها ولواحقها التي يملكها المؤمن بما في ذلك تموينها واﻷشياء
الموضوعة خارجها" .
تحديد مبلغ وقسط التأمين:
تتحدد قيمة التأمين على السفينة على أساس قيمة السفينة السوقية عند إبرام عقد التأمين ،أو على أساس ثمن
شرائها مطروحا منه نسبة اﻻستهﻼك من تاريخ الشراء لحين إبرام عقد التأمين.
أما عن قسط التأمين فيحدده المؤمن وفق عدة معايير تتمثل في:عمر السفينة ،المنطقة الجغرافية التي تعبر ضمن
نطاقها ،حمولتها اﻹجمالية ،متانة السفينة...الخ ) سامي ع في حات . ( 1988 ،
أنواع الوثائق المعتمدة في التأمين البحري على السفينة
تتعدد هذه اﻷنواع حسب الجدول التالي :
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الجدول رقم  :3أنواع وثائق التأمين البحري على السفينة
المصدر اعتمادا (Antoine villard ,111 ) :
عقد تأمين السفينة لفترة
زمنية
والذي يتم بمقتضاه

عقد تأمين السفينة
لرحلة
والذي يشمل التغطية

عقد تأمين السفينة في
طور اﻻنشاء
وهو العقد الذي يعقده

عقد تأمين السفينة
الصغيرة واﻷساطيل
تشمل تغطية اﻷوعية

عقد تأمين السفينة في
الميناء
وتغطى به السفينة من

التأمين على السفينة

ضد الحوادث التي

مﻼك صناعة السفن

البحرية الصغيرة

حوادث السرقة ،

لفترة زمنية محدودة هي

تتعرض لها السفينة عند

البحرية وهي مرحلة

وتجمعها كأساطيل في

الحريق ،اﻻنفجار...الخ

على العموم سنة كاملة

قيامها برحلة معينة من

اﻹنشاء إلى أن تدخل

الميناء .

أثناء فترة بقائها في

أو سنتين .

بدايتها إلى نهايتها .

اﻻستخدام .

الميناء.

الحوادث والخسائر المغطاة :
تغطى بمقتضى عقد التأمين البحري على السفينة كل الحوادث البحرية كحوادث التصادم ،حوادث اﻻنفجار داخل
السفينة أو خارجها،إهمال الربان والبحارة،الحوادث الناشئة أثناء التحميل والتفريغ أو تحريك البضاعة ،الحوادث
الناشئة عن العيوب الخفية في هيكل السفينة وآﻻتها...الخ  ،ماعدا حوادث اﻻستيﻼء والحجز واﻷعمال الحربية
)سامي عفيفي حاتم .(1988 ،
التأمين البحري على أجور الشحن
تعرف أجرة الشحن ذلك المبلغ الذي كان معروض للضياع و تم تحصيله بشرط خصم المصاريف التي تنفق في
سبيل الحصول عليه منذ حصول الخسارة العامة.
يتعلق هذا النوع من التأمين ،بضمان مصلحة الناقل في أجور الشحن التي يفقدها بسب الكوارث البحرية التي
تتعرض لها السفينة ولكي نستطيع تحديد أجور الشحن التي تكون محﻼ لهذا النوع من التأمين ،يجب أن تحدد
الجهة المستغلة للسفينة أوﻻ )بهاء بهيج شكري.(2007،
فإذا قام مالك السفينة أو مستأجرها باستغﻼلها بنفسه بصفته ناقﻼ  ،فيستخدم السفينة في نقل البضائع المختلفة
بموجب سندات شحن لكل إرسالية من اﻹرساليات المشحونة على سفينته ،وفي هذا النوع من عقود النقل يلتزم
الشاحن بدفع أجور الشحن بمجرد صدور سند الشحن ،والتي تعتبر حقا مكتسبا للناقل ،بمجرد بدء تنفيذه لعقد
النقل ،والذي ﻻ يلتزم بردها إلى الشاحن إذا هلكت البضاعة بسب الحوادث البحرية إﻻ إذا اشترط في سند الشحن
دفع أجور الشحن في جهة الوصول ،فانه في هذه الحالة يصبح حق الناقل في أجرة الشحن مهددا بالضياع في
حالة هﻼك البضاعة وعدم تسليمها للمرسل إليه نتيجة الحوادث البحرية ،وبالتالي تكون للناقل في هذه الحالة
مصلحة تأمينية في التأمين على هذه اﻷجور)إب ا

علي إب ا

ع ره .(1984،

أما إذا أجرها مالك السفينة كاملة للغير،تنتقل الملكية التجارية للمستأجر أثناء فترة اﻹيجار بمجرد تسليمها له وهي
صالحة للمﻼحة حيث إذا هلكت السفينة قبل تسليمها وفق عقد اﻹيجار يفقد مالك السفينة اﻹيجار المتعاقد عليه لعدم
التزامه بشرط الصﻼحية ،ولذا تكون له في هذه الحالة مصلحة تأمينية في التأمين على اﻷجرة التي يتوقع
الحصول عليها وفق عقد اﻹيجار .
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تؤمن أجور الشحن بعقود تأمين مستقلة،يحدد فيها مبلغ التأمين بمقدار أجور الشحن اﻹجمالية مضافا إليها مقدار
قسط التأمين المترتب لنقل حمولة معينة و لسفرة معينة من الوقت الذي تكون فيه السفينة جاهزة ﻻستﻼم الشحنة
وتحميلها،أو من الوقت الذي تكون فيه السفينة في المكان المحدد للتسليم وهي صالحة للمﻼحة في حالة استغﻼلها
من طرف المستأجر)إب ا

علي إب ا

ع ره .(1984،

دور التأمين البحري في تنمية التجارة الخارجية
تقتضي ضرورات الحياة اليومية في شتى الدول،أن تتبادل مع بعضها البعض المنتجات والخدمات ،و ﻻ شك
أن لهذه المبادلة فوائد  ،فهي تعطي لكل دولة الفرصة في الحصول على بعض المنتجات التي تتوافر لديها،إما ﻷن
ظروفها المناخية أو إمكانيتها الطبيعية ﻻ تسمح لها بإنتاجها ،فهي تنتجها بتكاليف تعلو عن تكاليف المنتجات
المستوردة،وهكذا تتمكن الدول المتخلفة عن طريق اﻻتحاد مع بعضها الحصول على أنواع مختلفة من المنتجات
منتهجة بذلك سياسة التجارة الخارجية.
نشأة التأمين البحري في الجزائر
باعتبا ر الجزائر من الدول التي عاشت مرحلة اﻻستعمار لمدة زمنية طويلة ،هذا ما جعل تجربتها في التشريع
تكون مستمدة من تشريع الدولة المستعمرة لها وذلك بالنسبة لكل النصوص القانونية ،إذ كانت في المرحلة
اﻻستعمارية تخضع للتشريع الفرنسي وعليه تم تطبيق قانون التأمين الفرنسي الصادر في 03جويلية 1930
و المرسومين الصادرين في  14و 30ديسمبر 1938على كافة النشاطات الخاصة بالتأمين وذلك إلى غاية
اﻻستقﻼل ،وبعد استرجاع سيادتها شرعت في معاجلة تشريعاتها ومن بينها التأمين البحري ،كان ذلك بإصدار
القانون رقم 63 /201المؤرخ في  1963/ 06/08المتعلق بفرض التزامات وضمانات على شركات التأمين
العاملة بالجزائر وإخضاعها ﻹجراءات طلب اﻻعتماد من وزارة المالية الى جانب الزامية دفع كفالة مسبقة
)الجريدة الرسمية عدد  39الصادر بتاريخ ) (1963/06/ 14واستمر اﻷمر على حاله الى غاية حدوث
التحوﻻت التي شهدتها الجزائر بعد سنة  1988وذلك بتغير اﻻستيراتيجية اﻻقتصادية في الجزائر وانتهاج سياسة
التجارة الخارجية فأصبح سوق التأمين يتطلب التقليص والتقليل من تسلط الدولة وهذا ما استحدث بمنح
اﻻستقﻼلية لشركات التأمين و ذلك بصدور قانون التأمين) 07/ 95راشد راشد.( 1992،
تطور النقل البحري للبضائع في الجزائر
الجدول رقم  :4النقل البحري للبضائع في الجزائر 2017-2015
المصدر :حوصلة إحصائيات وزارة النقل،ص  ، 18تاريخ اﻻطﻼع عليه 2021/ 02/14باﻻعتماد على الرابط
http://www.ons.dz/IMG/pdf/aqc_r_2017_ed_2018ar-2.pdf8383
الوحدة
بضائع مفرغة

10طن

6

2015

2016

2017

56 ,1

52,2

46,0
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بضائع مشحونة

10طن

6

77,4

77,0

74,5

منها المحروقات

10طن

6

71,9

70,9

69,1

من خﻼل الجدول رقم  4نﻼحظ أن حجم المبادﻻت التجارية في الجزائر متباين  ،حيث بلغ حجم الواردات 46
مليون طن سنة  2017أما عن الصادرات فقد بلغت حوالي  74,5مليون طن في السنة )منها المحروقات
ب 69,1مليون طن (وهو ما يعكس التبعية اﻻقتصادية للمحروقات.
وهذا ما يبقي للنقل البحري في الجزائر النصيب اﻷوفر من حيث اﻻستيراد والتصدير حيث دلت إحصائيات
وزارة النقل على أن النقل البحري للبضائع بين الجزائر والدول المجاورة يستحوذ على ما يفوق نسبة  64%من
إجمالي نقل البضائع في حين يأتي النقل الجوي في المرتبة الثانية بما يقارب  22%و أخيرا النقل البري بنسبة
 14%والسبب في ذلك يرجع الى المزايا التي يتمتع بها النقل البحري من حيث قلة التكاليف وارتفاع القدرة
اﻻستيعابية وكذلك بحكم موقع الجزائر المطل على البحر اﻷبيض المتوسط.
تطور تأمين النقل البحري في الجزائر )(2020-2010
الجدول رقم: 5تطور تأمينات النقل في الجزائر 2017-2010
Source : conseil national des assurance, 2014-2017, le marche algerien des assurances
Notes Statistiques

تأمينات
النقل

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6093

5708

5333

5436

6497

5745

الوحدة :مليون دج
2017
2016
5926

6238

عرف سوق تأمين النقل في الجزائر نموا متفاوتا من سنة إلى أخرى حيث حقق في سنة  2010رقم أعمال قدر ب
 6093مليون دج ليسجل في السنتين المواليتين انخفاضا وصل الى  5333مليون دج سنة  2012ويعود الى
اﻻرتفاع مرة أخرى ليحقق  6238مليون دينار في .2016
الجدول رقم  : 6تطور تأمينات فروع النقل في الجزائرللثﻼثي الثالث 2020،2019
Source : Conseil national des assurance, 2019,2020, note de conjoncture, 3emetrimestre
تأمين النقل

31 /09 /2018

31 /09/2019

نسبة التطور

الوحدة :مليار دج
 31 /09/2020نسبة التطور

النقل البري

904777835

858369757

-5.10%

800778721

-6,70%

النقل بالسكك
الحديدية

6203322

4793754

25.40%

13423548

180%

النقل الجوي

118515459

341126292

187.70%

157236347

-53,90%

النقل البحري

2470584997

2514607651

1.78 %

2332623141

-7%
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أما فيما يخص اﻷرقام المحققة على مستوى مختلف فروع تأمينات النقل فقد تباينت بين تأمينات النقل البري
والبحري والجوي وهي ما جاءت به احصائيات المجلس الوطني للتأمينات.
وما يﻼحظ هو التطور المﻼحظ ﻻنتاج تأمين النقل الجوي الذي بلغ نسبة  187,8%بعد اﻻشتراك في أعمال
جديدة في )التأمين على الفضاء( ويﻼحظ نفس اﻻتجاه التصاعدي في فرع النقل البحري +1,8مسجﻼ بذلك رقع
أعمال بلغ  2514607651في الثﻼثي الثالث من سنة .2019
أما بالنسبة لفرعي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية فقد سجلت تراجع بنسبة  5 ,1%و25 ,4%على التوالي
مقارنة بالفترة نفسها من عام .2018
أما بالنسبة لسنة  2020فقد عرفت انخفاض محسوس في كل أنواع تأمينات النقل وخاصة التأمين الجوي،وهذا
بسبب جائحة كورونا التي تسببت في غلق المطارات  ،لكن بالموازاة مع ذلك سجل ارتفاع في رقم تأمين النقل
السكك الحديدية نسبة % 180وهذا يعود الى ارتفاع نسب نقل البضائع عبر السكك الحديدية .
من خﻼل اﻹحصائيات السابقة نﻼحظ أن نمو المؤشرات كانت بصفة متوازية فزيادة حركية التجارة الخارجية
ينعكس ايجابيا وتصاعديا على حركة الموانئ وبمرافقة تأمين النقل البحري على صعيد آخر أين سجل هذا اﻵخر
تزايدا خﻼل فترة نمو الحركة التجارية الخارجية وهو ما يبين ترابط هذه اﻵلية بالتجارة الخارجية لما توفره لها
من تغطية تأمينية للبضائع المنقولة بحرا وكذا تحفيز المستثمرين على اﻻستثمار في مجال التجارة الخارجية بكل
ثقة وأمان في الحفاظ على أموالهم.
أهمية التأمين البحري
دور التأمين البحري على مستوى اﻻستيراد :
إن الجزائر كسائر بلدان العالم الثالث تمتاز بخاصية اﻻستيراد ،واﻻعتماد في الصادرات على تصدير مواردها
اﻷولية ،وبالتالي يكون التأمين البحري أمرا ضروريا يجب تطبيقه للمحافظة على المداخيل من العملة الصعبة
لميزانية الدولة وتنمية قدرتها في اﻻستيراد واﻻستثمار في نشاطات جديدة تعود باﻷرباح الكبيرة وتوسيع الخبرات
في مجاﻻت اقتصادية أخرى )صديقي مليكة( 2000،
دور التأمين البحري على مستوى عمليات التصدير:
وذلك بمنحه مرونة في المعامﻼت التجارية باعتباره مصدر لتمويل المصدر و بإعطائه مهلة لدفع اﻷقساط
مقارنة باﻻعتمادات المالية التي يقدمها الممون،مما يسمح له بإنشاء قرض جديد واستخدامات جديدة السيولة وعقد
صفقات تجارية مع موردين جدد وكسب عملة أجنبية بالقدر الكافي )صديقي مليكة .(2000،
تنشيط عملية اﻻستثمار:
إن رأس المال المستثمر في المﻼحة البحرية رأس مال ضخم ﻻبد من اعتبار فترة استرداده خﻼل الفترة الطويلة
والمتوسطة وتحقيق المر دودية انه هدف يعمل لخدمة التجارة الخارجية وتشجيعها وتنميتها والذي يتجسد من
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خﻼل تقنيات هذا التأمين والتي تعمل على تغطية كل الجوانب التي تمس هذا اﻻستثمار وإيجاد الوسائل لتنشيطه
)سامي عفيفي حاتم .( 1988،
تحسين ميزان المدفوعات:
يعتبر التأمين البحري أحد بنود التجارة غير المنظورة والتي تدخل ضمن تقسيمات ميزان المعامﻼت الجارية
وبالذات في حسابات النقل ،لهذا نقول أن التأمين البحري احد البنود التي تكرر من عام إلى أخر ،ويعول عليها
ﻻرتباطها الوثيق بالدخل و اﻹنتاج الجاري في الفترة محل الدراسة ،حيث طبقا للطريقة المتبعة للقيد في ميزان
المدفوعات تقيد رسوم التأمين البحري التي تحصلها ش ركات التأمين الوطنية من العمﻼء اﻷجانب نظير قيامها
بعمليات التأمين البحري في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات  ،وتعتبر بالتالي مصدرا من مصادر
المتحصﻼت أو الرسوم ،أما رسوم التأمين التي تدفعها شركات التأمين الوطنية للخارج أو الرسوم التأمينية التي
تتحملها سفن اﻷسطول التجاري الوطني لصالح شركات التأمين اﻷجنبية ،فتقيد في الجانب المدين لميزان
المدفوعات وتعتبر بالتالي أحد مصادر المدفوعات أو اﻻلتزامات الخاصة بالعالم الخارجي )سامي عفيفي حاتم
.(1988
تطور وازدهار المﻼحة البحرية:
وهذا بعمل التأمين البحري في صورته الحديثة على توفير التعويض النقدي ﻷصحاب السفن ،إذا ما فقدت
هذه اﻷخيرة أو أصابها تلف جزئي،ولعل توفير مثل هذا اﻻطمئنان للناقل البحري يؤدي إلى بذله العطاء المادي
للتطوير الفني والعملي لصناعة السفن واﻷساطيل والذي يعد من بين أهم الموضوعات اﻷساسية والمطروحة لدفع
خطط التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية في البلدان النامية كالجزائر مثﻼ،والتي يتوقف عليها استقرار عملية
التخطيط اﻻقتصادي ﻻنتظام وصول المعدات والتجهيزات الﻼزمة لمشاريع التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،
فضﻼ عما توفره من حصيلة النقد اﻷجنبي التي تدفع سنويا للسفن وشركات التأمين اﻷجنبية ،وما قد يصاحبها من
غرامات التأخير في الكثير من اﻷحيان  ،كما هو حادث اﻵن بالنسبة لﻼقتصاد الجزائري.

خاتمة
لقد تجلى من خﻼل هذه الدراسة  ،أنه بالرغم من أن التأمين البحري يعد أقدم أنواع التأمين فقد سبق ظهوره
بعشرات ال قرون وجود أنظمة قانونية تلبية لحاجات المﻼحة البحرية خاصة والنشاطات التجارية عامة .
ففي القرن الرابع عشر ،ظهر على وجه الترجيح نظام التأمين البحري المعروف حاليا ،والذي ازدهر نتيجة لتأثير
التطور التكنولوجي واﻻقتصادي ،ظهور السفن الحديثة واكتشاف مناطق جغرافية جديدة ازدادت أهمية الثروة
المنقولة بحرا ،وازدادت اﻷخطار البحرية التي يواجهها مما جعل الممارسين يطورون من هذا التأمين الذي يعد
الدعامة الخلفية واﻷساسية للمﻼحة البحرية بوجه عام والتجارة بوجه خاص .
فهو يتميز عن غيره من أنواع التأمين اﻷخرى بما سبق ذكره فقط وإنما له خصائص مبادئ تميزه عن غيره وقدتشترك مع بعض العقود،فهو عقد رضائي وتجاري واحتمالي يقوم على مبدأ حسن النية ومبدأ التعويض بينما
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تعتبر الكتابة فيه شرطا لﻺثبات وليس لﻼنعقاد ،و هذا يقع في بعض المسائل الجوهرية التي يتفق عليها الطرفان
واللذان يلتزمان ببعض اﻷمور منها اﻻلتزام باﻹدﻻء بالبيانات المتعلقة بالخطر،دفع أقساط التأمين والمحافظة على
مصالح المؤمن ،حيث يلتزم هذا اﻷخير بدفع التعويض عند حدوث الخسائر الناتجة عن اﻷخطار الموجودة في
عقد التأمين الذي يأخذ عدة أشكال منها أشكال منها وثائق التأمين التي تنحصر في  :وثيقة الرحلة ووثيقة
اﻻشتراك.
تختلف أنواع التأمين البحري من حيث الشيء المؤمن عليه )السفينة ،البضاعة،أجور الشحن( ،تتفق من حيثالمحل ونوع القسط وكذا المعايير التي يحدد بها القسط.
يعد التأمين البحري الدعامة اﻷساسية والشرط الضروري لممارسة النقل البحري وخاصة في الجزائر،فبواسطته يتم توظيف اﻹمكانيات المعتبرة من اﻷموال والكفاءات العالية وتغطية الثروة البحرية.
التأمين البحري للبضائع عصب التجارة الخارجية وﻻسيما النقل البحري الذي يشكل  % 23من النقل الدولي ،وﻻ تستطيع أن تقوم التجارة الخارجية أو تزدهر دونه  ،فهو يؤدي الى تطويرها وجذب رؤوس اﻷموال إليها عن
طريق اﻻستيراد والتصدير.
 للتأمين البحري دور مهم وأساسي في البناء والحفاظ على اﻻقتصاد وتدعيم الثقة اﻻئتمانية والتجارية إضافة أنله أهمية اقتصادية في التجارة الدولية والمساهمة في الدخل الوطني من خﻼل تحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي
والمحافظة على البضائع والثروة التجارية.
 الشحن البحري للبضائع في الجزائر يمثل نسبة أكثر من ثلث حجم التجارة الخارجية  ،وقد عرف تطورا كبيرافي السنوات اﻷخيرة أكثر من  120مليون طن في سنة  2017بين شحن وتفريغ للبضائع في الموانئ الجزائرية.
التوصيات :
تطوير المنتجات التأمينية والبحث عن أسواق جديدة.تشجيع عمليات اﻻعﻼن واﻻشهار للتعريف بالتأمين البحري لجلب الزبائن.يجب اعادة النظر في بنود وثيقة التأمين الجزائرية بنوعيها وذلك عن طريق التوسيع من اﻷخطار المضمونةوالتمديد في مدة التغطية نظرا للعراقيل والصعوبات التي يتلقاها التاجر من جراء اﻻجراءات الجمركية وغيرها
والتعويض الذي يكون بنسبة تعادل الخسارة في ميناء الوصول.
 خلق معايير جديدة في تحديد اﻷقساط ونسب التعويضات المتعلقة بهذا النوع من التأمين واتخاد أسلوب تخفيضالتأمين لجذب الزبائن.
عقد مؤتمرات وملتقيات وندوات حول التأمين عامة والتأمين البحري خاصة وتشجيع البحث عن كل جوانبهالتطبيقية.
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