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 قواعد النشر بالمجلة
 

ة دورٌة محّكمة ُتعنى بالدراسات واألبحاث المبتكرة "التواصل" مجلة أكادٌمٌ
واألصٌلة فً مختلف العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌة واآلداب واللغات. 
تقبل للنشر فً المجلة األبحاث و الدراسات المكتوبة باللغات العربٌة واإلنجلٌزٌة 

 والفرنسٌة على أن ٌلتزم أصحابها بالقواعد التالٌة:
تكون المادة المرسلة للنشر أصٌلة و لم ٌسبق نشرها و لم ترسل للنشر فً  أن. 1

 جهة أخرى.
( صفحة بما فً ذلك قائمة 02أال ٌتجاوز حجم البحث على أكثر تقدٌر عشرٌن ). 2

. صفحة 20و على اال ٌقل عن   المراجع والهوامش والجداول واألشكال و الصور

ٌّن أن هناك أبحاثا قابلة للنشر و لكنها طوٌلة، فمن حق هٌئة التحرٌر أن تطلب  إذا تب
 من المؤلف اختصار البحث قبل نشره.   

أن ٌتبع المؤلف األصول العلمٌة المتعارف علٌها فً إعداد و كتابة األبحاث . 3
وخاصة فٌما ٌتعلق بإثبات مصادر المعلومات و توثٌق االقتباسات، سواء كانت 

و وجهات نظر، على نحو دقٌق وواضح.  نصوصا حرفٌة مباشرة أو عرضا ألفكار
. إذا ذكر 4ٌشار إلى المراجع المذكورة فً النص برقم ٌوضع بٌن معقوفتٌن مثال 

اسم المؤلف ٌجب أن ٌتبع برقم المرجع، أما إذا كان للمرجع المذكور أكثر من 
مؤلفٌن فٌذكر األول فقط مع اإلشارة إلى أن العمل جماعً. إذا كان المرجع مقاال 

ر لقب المؤلف و ٌرمز السمه بالحرف األول منه، ثم عنوان المقال و اسم المجلة ٌذك
و عددها و تارٌخ النشر و أخٌرا رقم الصفحات المعتمدة. أما إذا كان المرجع كتابا 
فٌذكر لقب المؤلف واسمه بالرمز، وعنوان الكتاب ثم رقم الصفحات المعتمدة فرقم 

الناشر و مكان النشر. تثبت هذه المعلومات فً  الطبعة و تارٌخ النشر و أخٌرا اسم
 نهاٌة البحث أو المقال تحت عنوان "المراجع والحواشً".

على وجه واحد من الورق  ( نسخ مكتوبة20ثالثة)أن ترسل المواد العلمٌة من . 4
و ذلك وفق  (، باإلضافة إلى نسخة مكتوبة على أقراص الحاسوبA4العادي ) 

 المواصفات التالٌة:
 سمx 20سم  21لوحة النص: ■ 

 ( Simplified Arabic نقطة ) 13الحرف  ■           
 نقطة 2,0بٌن السطور:  ■ 
 هامش الصفحة: ■ 

 سم0الٌسار:  -              
 سم0الٌمٌن:  -              
 سم0األعلى:  -              
 سم0األسفل:  -              

  ل الصفحة. أن ترقم الصفحات فً الوسط أسف5
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إذا كانت المادة المقدمة للنشر مداخلة فً أحد الملتقٌات أو المنتدٌات العلمٌة فإنه . 6
ٌتعٌن على المؤلف أن ٌذكر تارٌخ انعقاد الملتقى أو المنتدى و كذا العنوان األصلً 

 للمداخلة.
 كلمة  222حوالً  ًأن ٌزود المؤلفون المجلة بخالصتٌن للمادة المقدمة للنشر ف .7

على أن تكون الخالصة  واحدة باللغة التً كتبت بها المادة و الثانٌة بلغة أخرى
 حة بإمعان. قمن
 

 مالحظات عامة
 

لتقرٌر مدى صالحٌتها للنشر. و  للتحكيم السريتخضع كل األبحاث والدراسات . 1
تلتزم المجلة بإخطار المؤلفٌن الذٌن قُبلت أبحاثهم للنشر مباشرة بعد صدور رأي 

كٌم فٌها. ٌجوز للمجلة أن تطلب من المؤلفٌن إدخال التعدٌالت التً تراها مناسبة التح
 على المواد المقدمة للنشر قبل إجازتها للنشر.

         المواد التً ترسل إلى المجلة ال ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.. 2
 با. وٌحق للمجلة أن تتصرف فً المادة المنشورة وفق ما تراه مناس

 ال تقبل المادة المقدمة للنشر إال إذا كانت محررة و منقحة بعناٌة. .3
 :. أن ٌرفق المؤلفون مقاالتهم بصفحة تقدٌم تحتوي على4

 اسم ولقب ووظٌفة المؤلف●
 العنوان البرٌدي و االلكترونً للمؤلف●

 نبذة موجزة عن سٌرة المؤلف●

 .أخرى مجمةلمنشر في  مقاله تقديمبعدم  إقرارا خطياأن يقدم  صاحب المقالعمى . 5

   بالضرورة عن رأي ال تعبر اآلراء التً تصدر فً المجلة تعبر عن أصحابها و. 6
 المجلة.

صاحبها أو من طرف  دون وساطةالمجمة  تم إيداع المادة المقترحة لمنشر لدى أمانةي .7
 ترسل عن طريق البريد المسجل باسم صاحبها.

، لذا يتعين المحكمين تقاريرقاالت المقترحة مرتبط باستالم رأي هيئة التحرير في الم .8
 بالمسار السري لمتقويم. التام االلتزام عمى المؤلفين 

مجمة عممية تنشر األعمال التي تمبي الشروط العممية و األكاديمية المنصوص  التواصل. 9
المرتبطة  تبعات اآلجال ال تتحمل المجلةاألساس  عميها في قواعد النشر، و عمى هذا

 بمناقشة الرسائل، الترقيات،..............الخ.
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القدرات القائمة على السوق و األداء 
 إطار نظري و فرضيات بحثية :المتميز

 

 د/ شريف حمزاوي
التسيير علوم قسم  

 جامعة باجي مختار عنابة
 

  ملخص
في التسويق و اإلدارة اإلستراتيجية انجازىا في مجاالت  تبني ىذه الدراسة عمى األعمال التي تم 

المطورة في أدبيات التسويق االستراتيجي، لتصوغ نموذجا  و نظرية التنظيم و كدا عمى األفكار
نظريا جامعا يربط بين التفسيرات المختمفة ألداء المنشآت المتميّز. و النموذج المقترح يسمط 
الضوء عمى دور مختمف الموارد القائمة عمى السوق: ثقافة التوجو نحو السوق، الموارد المتعمقة 

األصول المتصمة بالسمعة في استحداث مزايا تنافسية بشكل متواصل بالمعرفة، القدرات العالقية و 
  في بيئة غير مستقرة و شديدة التنافس 

 
 
 Abstract. 

 
This study aims at developing a 

conceptual framework 

comprising the different 

explanations of superior firm 

performance. It particularly 

highlights the role of the 

market-based capabilities as a 

key determinant in the creation 

of a sustainable competitive 

advantage in an increasingly 

competitive and dynamic 

environment 

 
 
 
 

 ةــمقدم
تعود أولى االعترافات باألىمية الكامنة 

شآت إلى لمموارد والقدرات الخاصة بالمن
كتابات بعض االقتصاديين مثل تشمبرلن 

(Chamberlin, 1933 و روبنسن )
(Robinson, 1933 في الثالثينات من )

         القرن الماضي و إلى اإلضافات 
و التطورات التي أحدثتيا 

( في ىذه Penrose, 1959بنروز)
مثل  -األعمال الحقا. فبدال من تشديدىم 

عمى  -قميديينغيرىم من االقتصاديين الت
ُبنى السوق وّضح ىؤالء فكرة عدم تماثل 
المنشآت و قالوا أن األصول المتفّردة 

البشريةلممنشآت و قدراتيا 
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و التنظيمية ىي المتسّبب في ظيور المنافسة الناقصة و تحقيؽ أرباح تتجاوز 
( Drucker, 1954 :37المستوى االعتيادي. أما في التسويؽ، فيعتبر بيتر دريكر )

و     أوؿ مف أشار إلى أىمية الموارد الداخمية عندما ربط بيف فمسفة مفيـو التسويؽ 
ىما:  -و وظيفتاف فقط -وظيفتاف أساسيتاف االبتكار بالقوؿ بأف " المؤسسات ليا

و    التسويؽ واالبتكار". و لكف بالرغـ مف قدـ االعتراؼ بأىمية الموارد والقدرات 
دورىا االستراتيجي في نجاح  منشآت األعماؿ إال أنيا لـ تحظ باىتماـ الباحثيف في 

أف جّؿ األعماؿ التسويؽ واإلدارة اإلستراتيجية إال في السنوات األخيرة. والواقع 
النظرية الباكرة التي ركزت عمى الجوانب الداخمية الخاصة بالشركات وقدراتيا المتميزة 
سرعاف ما دخمت عالـ النسياف مع تأّثر الباحثيف في اإلستراتيجية بعد ذلؾ بأفكار 

( Bain, 1956 ; Caves and Porter, 1981مدرسة ىارفرد في التنظيـ الصناعي)
المحددات األساسية لألداء بتحميؿ بنية الصناعة و مدى  فو ميميا لمبحث ع

 جاذبيتيا. 
مع مطمع التسعينيات استرجع تيار قاعدة الموارد حيويتو و استقطبت نظرية 
المنشأة القائمة عمى الموارد بصفة خاصة اىتماـ الممارسيف و الدارسيف في حقوؿ 

و    ويؽ و البحث و التطوير، معرفية عديدة و متنوعة كاإلدارة اإلستراتيجية و التس
إدارة العمميات التشغيمية و اإلمداد و نظرية التنظيـ، بحيث صارت في فترة وجيزة 
المنطؽ الغالب في تحاليؿ و ممارسات ىذه التخصصات. وىي تفسر نجاح مؤسسات 
األعماؿ عمى أساس امتالكيا لموارد غير منظورة نادرة، ذات قيمة، عصية عمى 

و لكنو     -قابمة لإلحالؿ. و قد تشّكؿ بالفعؿ جسـ معرفي ىاـ التقميد و غير
مف النظريات ساعد كثيرا في تحسيف فيمنا لظاىرة الموارد باعتبارىا مصدرا  -مشتت

أساسيا لميزة تنافسية. و لكف تشتت المعارؼ الناجـ عف ىذا التعدد في المقاربات و 
و خبايا الموارد غير  المداخؿ جعؿ مف الصعب رسـ رؤية واضحة عف حيثيات

 المنظورة في عالقتيا باألداء.
ىذه الدراسة ترمي إلى المساىمة في معالجة ىذا النقص باقتراح نموذج نظري 
يربط بيف التفسيرات التي أعطيت لمصادر الميزة التنافسية واألداء المتميز في أدبيات 
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واحد. و ىي تنقسـ إلى  التسويؽ )االستراتيجي( واإلدارة اإلستراتيجية في نموذج جامع
ثالثة أجزاء. الجزء األوؿ يستعرض بإيجاز مختمؼ التصورات التي ُوضعت لتفسير 
أداء المنشآت في أدبيات االقتصاد وعمـو التسيير. الجزء الثاني يقدـ فْيـ نظرية قاعدة 

ز و مسّبباتيا مع التركي الموارد لمصادر الميزة التنافسية )و مف ثـّ األداء المتميز( 
بصفة خاصة عمى العالقة بيف أربعة أنواع مف الموارد التسويقية غير المنظورة ىي: 
التوجو نحو السوؽ، الموارد المتصمة بالمعرفة، القدرات العالقية و األصوؿ المتعمقة 
بالسمعة و أداء المنشأة، ثـ يضع سمسمة مف الفرضيات حوؿ ىذه االرتباطات. أما 

و يؤشر إلى اتجاىات البحث في   ائج الدراسة الجزء األخير فيناقش بعض نت
 المستقبؿ. 

 :مراجعة سريعة لألدبيات
 :التفاسير النظرية لألداء المتميز

مف أيف يأتي أداء المنشأة المتميز؟ نظرية االقتصاد التقميدية تفترض أف المنشأة، 
مفة في ظروؼ المنافسة الكاممة، تتمقى سعرا مقابؿ منتجاتيا و خدماتيا يساوي تك

إنتاجيا الحدية و تدفع في مقابؿ الُمدخالت مبمغا يساوي القيمة الحدية إلنتاجيتيا. في 
ىذه الحالة، الربح الذي تحققو المنشأة يكفي فقط الستمرارىا في توظيؼ رأسماليا و 

ريع. و لكف لوحظ في الميداف، منذ أمد  -بمغة االقتصاد -ليس ىناؾ ربح إضافي أو
ت تحقؽ أرباحا تزيد عف الحد الذي تتوقعو نظرية المنشأة بعيد، أف بعض المنشآ

النيوكالسيكية، كما أف نسب األرباح ىذه تختمؼ، ليس فقط مف صناعة ألخرى، و 
(. و لذلؾ، و Rumelt, 1991إنما أيضا مف شركة ألخرى داخؿ الصناعة الواحدة)

آت بعد تبّدي فشؿ النظرية النيوكالسيكية في تقديـ تفسير ألداء المنش
(، تأّثر البحث في محددات األداء بالعديد مف superior performanceالمتميز)

 التيارات النظرية األخرى نستعرضيا بإيجاز في الفقرة الموالية.
 :مدرسة التنظيم الصناعي
 ,Masonتأسست في مجمميا عمى أفكار و تحاليؿ مايسف ) ىذه المدرسة، التي

( المعروؼ Paradigmأنشأ البارادايـ ) (، ىي مفBain, 1956( و بايف )1939
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)      في االقتصاد الصناعي الذي يربط بيف بنية الصناعة وسموؾ المنشآت و األداء
بنية الصناعة ػػػ السموؾ ػػػػ األداء( . كؿ صناعة تقـو عمى بنية أو مجموعة مف 

أة والتكنولوجية تؤدي إلى ظيور قوى تنافسية. أداء المنش الخصائص االقتصادية
المتميز، في رأي أصحاب ىذه المدرسة، تحدده طبيعة بنية الصناعة التي تشتغؿ 

و موقعيا في الصناعة )السوؽ(. الفكرة المحورية ىنا ىي  فييا، و تحديدا قوة المنشأة
أف أداء المؤسسة يالحظ بشكؿ بارز في الصناعات ذات البنية المرّكزة )االحتكارية( 

ظروؼ الُميسِّرة لالحتكار كالتواطؤ بيف المنشآت العاممة فقط، أي التي تتوفر فييا ال
في الصناعة و إقامة الحواجز أماـ الدخوؿ و تمايز المنتجات. فالمؤسسات التي 
تنشط في مثؿ ىذه األسواؽ غير المكتممة تميؿ إلى تقميص حجـ اإلنتاج، تتبنى 

تتوانى في ردع  و ممارسات احتكارية، ترفع الحواجز أماـ الداخميف، وال تسموكيا
المنافسيف مف أجؿ االحتفاظ بمركزىا االحتكاري في الصناعة و تعزيزه مف أجؿ 

 االستحواذ عمى ريوع احتكارية.
أّثرت تعاليـ ىذه المدرسة بشكؿ بارز في أفكار أجياؿ كاممة مف الدارسيف في  

 ; Porter, 1980اإلدارة اإلستراتيجية التقميدية و التسويؽ، وعمى رأسيـ بورتر)

( الذي انطمؽ مف ىذه الخمفية النظرية بالذات ليصوغ نموذجو المشيور حوؿ 1985
القوى التنافسية الخمسة. فقد أظير بورتر في تحميمو لمصناعة ليس فقط كيؼ أف 
بعض الصناعات ىي بطبيعتيا أكثر جاذبية )ربحية( مف صناعات أخرى، و إنما 

باختيار موقع تنافسي نسبي قوي داخؿ  أيضا كيؼ يمكف لممؤسسات أف ُتعّظـ أداءىا
 الصناعة. 

الخالصة أف التحميؿ االستراتيجي ظؿ إلى فترة الثمانينات مف القرف الماضي 
ميتما بشكؿ أساسي بدراسة المزايا المتعمقة بالظروؼ الخارجية و بقضايا المركز 

تحميؿ األمثؿ لممؤسسات )حصص السوؽ، التكمفة النسبية، تسيير محفظة النشاطات، 
دورة حياة المنتج، جاذبية الصناعة، و المزايا التي تتمتع بيا المؤسسات المبادرة( 

 باعتبارىا عوامؿ محّددة لممكاسب التي يمكف أف تحققيا أي منشأة.
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  :المدرسة النمساوية في االقتصاد
قدمت المدرسة النمساوية في االقتصاد رؤية أكثر ديناميكية لممنافسة و لألسباب 

و           تكمف وراء بقاء المنشآت و أدائيا المتميز. و ىي تشترؾ في رؤى  التي
( الذي شّدد عمى ضرورة Schumpeterفرضيات االقتصادّي النمساوي شومبيتر )

تبّني رؤية ديناميكية لممنافسة و تفاسير األداء المتميز بناء عمى فكرة أف المنشآت ال 
ج و الرفع مف األسعار لتحقيؽ ريوع تسعى لخمؽ قوة في السوؽ بخفض اإلنتا

احتكارية، بؿ تسعى الستغالؿ الفرص التي تتيحيا المنافسة مف خالؿ االبتكار الذي 
ُيبطؿ مفعوؿ مزايا المواقع التنافسية الحالية، وفؽ آلية أطمؽ عمييا شومبيتر اسـ 

حسب  -(. و عميو فإف المنشأة Schumpeter, 1934, 1950"اإلبداع المدّمر" )
تستمد قوتيا في السوؽ مف ابتكاراتيا، و أّف ىذه القوة النابعة مف  -ذا المنظورى

االبتكار، و ما يرتبط بيا مف أرباح غير اعتيادية، ضرورية لحفز المنشآت عمى 
االستثمار في مشاريع خطرة ترفع مف فعالية النظاـ االقتصادي ككؿ و تدفع نحو 

 ,Tushman and Andersonيو )الرفاىة االقتصادية و ليس الوقوؼ في وج

1986 .) 
 رية المنشأة القائمة عمى الموارد:نظ

(، التي برزت في Resource-based viewنظرية المنشأة القائمة عمى الموارد)
منتصؼ الثمانينات مف القرف الماضي كتيار نافذ في اإلدارة اإلستراتيجية، ترّكز 

سيرىا لمصادر الميزة التنافسية أكثر اىتماميا عمى الجوانب الداخمية لممؤسسة في تف
مف تركيزىا عمى البيئة الخارجية، و تفّسر التبايف في مستويات األرباح التي تجنييا 
الشركات باالختالفات الموجودة بينيا مف حيث الموارد واإلمكانيات المتوفرة لدييا. 

بالعوامؿ الداخمية( فمثال، بينت دراسات أف التبايف في الربحية الُمفسَّر بالمؤسسة )أو 
 01و 8في حيف يتراوح التبايف الُمفسَّر بالصناعة بيف  ةبالمائ 55و  45يتراوح بيف 

(. ىذا فضال عف أف ىناؾ مؤسسات ناجحة في Hunt, 1996فقط ) ةبالمائ
صناعات قميمة الجاذبية ومتدنية األداء، كما توجد مؤسسات متعثرة في صناعات 

و تغّير  جاء ىذا التحوؿ نتيجة اشتداد حدة المنافسةو قد  واعدة و أكثر جاذبية.
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طبيعتيا بشكؿ جوىري حيث انتقؿ مصدر الميزة التنافسية مف الموارد المادية التقميدية 
 و القدرات القائمة عمى المعرفة)         إلى الموارد الفكرية غير المنظورة  

(Srivastava, 1998 : 3. 
آت كحـز مف الموارد ىّميا الوحيد البحث عف نظرية قاعدة الموارد تنظر لممنش

الريع و تطوير استراتيجيات ترمي إلى تحقيؽ أداء متميز في شكؿ ريوع ريكاردية و 
 ,Collis and Motgomery, 1995, Wernerfelt, 1984ليس إلى تعظيـ الربح)

Day, 1994a, Hunt and Morgan, 1995 وضعت تصنيفات عديدة لمموارد و .)
و أخرى غير       ا ىو ذلؾ الذي يقسميا إلى موارد منظورة )أو مادية( لكف أشيرى

تتضّمف قيمة مادية أو   منظورة) أو المادية(. الموارد المنظورة تشمؿ كؿ العوامؿ التي
مالية كما تظيرىا المستندات المالية لممنشأة. القسط األكبر مف ىذه الموارد لو طابع 

مف مختمؼ األسواؽ. في المقابؿ، الموارد غير  عاـ و يمكف شراؤه بسيولة نسبية
و المعارؼ العممية التي   المنظورة التي تشمؿ كؿ الموارد المعنوية و التنظيمية 

تستخدميا المنشاة في نشر وتوظيؼ الموارد مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا المنظورة ليس 
نيا عصية ليا وجود مادي واضح. و لعؿ أبرز ما يميز ىذا النوع مف الموارد ىو أ

 Srivastava etعمى التعريؼ و القياس"المباشر" في سياؽ تحديد نجاح المنشأة )

al., 1998( و قد قّسـ ىوؿ .)Hall, 1992, 1993)  الموارد إلى فئتيف: األصوؿ
والميارات) أو القدرات(. في رأيو إذا كاف المورد غير المنظور شيئا "تمتمكو" المنشأة 

(أو know-howئا "ُتجيده" أو "تُْتقنو" المنشأة فيو ميارة)فيو أصؿ، أما إذا كاف شي
و تشمؿ األصوؿ العناصر التالية: األصوؿ المتصمة بحقوؽ الممكية، األصوؿ  .قدرة

التنظيمية، األصوؿ المتصمة بالسمعة. أما الميارات أو القدرات فيي كؿ العوامؿ التي 
حداث قيمة لمسوؽ وتنفيذىا، و تمّكف المنشأة مف اختيار و تطوير استراتيجيات الست

(، ,Amit and Shoemaker, 1993تشمؿ العناصر التالية: السيرورات التنظيمية )
(، ميارات الموظفيف) التعمـ Day, 1994 :38"حزمة الميارات والمعرفة المتراكمة") 

الجماعي، التفكير االبتكاري، خبرة و إبداعية الموظفيف(، الميارات اإلدارية، القدرات 
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 ، و (Hall, 1992)العالقية )العالقات مع األطراؼ الخارجية التي ليا مصمحة

 .(  Nelson and Winter, 1982الروتينات )
الفرضية األخرى التي تقـو عمييا ىذه المقاربة ىي أف الموارد و القدرات ال 

و    تتساوى مف حيث قدرتيا الكامنة عمى أف تكوف مصدرا لميزة تنافسية مستديمة. 
د حرص أصحاب ىذا التيار منذ البداية عمى إبراز خصائص الموارد الُمنتجة لمميزة ق

التنافسية، و ىـ ُيجمعوف عمى أف الموارد و الكفاءات التي تتميز بكونيا ذات قيمة، 
نادرة، صعبة التقميد، وغير قابمة لإلحالؿ، ىي وحدىا التي تكّوف األساس القوي لمميزة 

(. و يعني ذلؾ  Barney, 1991, Hunt & Morgan, 1996التنافسية المستدامة )
أف الموارد يجب أف تمّكف المنشأة مف إنتاج عروض بفعالية و ليا قيمة تنافسية عميا 

(. أما صفة الندرة فتحيؿ إلى قمة عدد المنافسيف Barney, 1991في نظر الزبائف )
اليؼ التقميد و/أو قمة مرونة الذيف يممكوف ىذه الموارد و القدرات القّيمة و/أو ارتفاع تك

عرضيا. الصفة األخرى لمموارد الموّلدة لمميزة التنافسية المستدامة ىي الصعوبة التي 
يجدىا المنافسوف في فيميا و تقميدىا و ىذا بسبب تعقيدىا و انحالليا في الروتينات 

 Dierickx andوالممارسات اليومية لممنشأة، مما يمنحيا القوة عمى مقاومة التقميد)

Cool, 1989, Reed and DeFillippi,1990 .) 
  :المقاربة التطورية لصنع اإلستراتيجية

 ,Nelson & Winter,1982عمؿ أصحاب ىذه المقاربة )

Burgelman,1983 و      (عمى توسيع منظور الموارد ليشمؿ التغّير االستراتيجي
وى مخزونات الموارد و تحّديات النشاط في بيئات أعماؿ متغيرة، وىـ يروف أف مست

القدرات ليس ىو ما يجعؿ المنشأة تتكّيؼ مع البيئة الخارجية و ُيولد القيمة و األداء 
المتميز، بؿ تدّفؽ ىذه الموارد و تطّورىا عبر الزمف. المقاربة التطورية تقترح مدخال 

التي  ديناميكيا يساعد في فيـ و تحري القدرات اإلدارية والموارد التنظيمية المحددة
تمّكف المنشآت مف تجديد و تكييؼ قدراتيا المحورية، وىي بذلؾ توجو انتباىنا صوب 
عنصر روح المقاولة و االبتكار في المنشآت باعتباره مصدرا كامنا لميزة تنافسية 

 مستدامة.
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 ,Hannan et Fremanالبيئة الخارجية، في نظر اإليكولوجيا الصناعية )

1977, Aldrich, 1979 تفّرعات التيار التطوري، ىي مف يدفع المنشآت (، أحد
نحو التكّيؼ و التغيير مف خالؿ آلية الضغوط االنتقائية التي تمارسيا عمييا. في 
المقابؿ، التيار التطوري لصنع اإلستراتيجية يقوؿ بوجود عالقة تأثيرية متبادلة بيف 

و     تكيؼ و التجديد المنشأة و البيئة الخارجية، و يفترض أف الجمود التنظيمي و ال
التحّوؿ الشامؿ ىي قضايا تنتج مف الحتمية البيئية)االنتقاء الخارجي( ومف االختيار 

(. فاألسواؽ ليست آليات لالنتقاء Burgelman, 1983االستراتيجي في آف واحد)
الطبيعي فحسب بؿ ىي أيضا سيناريوىات لمتعّمـ والتجريب تسعى فييا المنشآت 

ىا التنافسية وعمى تقويتيا و تجديدىا، ما يعنى أف المؤسسات األقؿ لمحفاظ عمى مزايا
تالؤما وانسجاما مع التغيرات في بيئة شديدة التنافس ُترغـ عمى الخروج مف السوؽ، 
بينما المؤسسات التي تواجو ىذه التحوالت باستراتيجيات استباقية مالئمة )ابتكارات( 

 تبقى و ُيكّمؿ مدراؤىا بالنجاح. 
سوف لالختيار االستراتيجي يروف أف المنشآت تتكّوف مف العديد مف الفاعميف الدار 

الذيف يممكوف القدرة عمى إتباع مسارات مختمفة و القياـ بنشاطات متميزة والتفكير 
و         بشكؿ مغاير. إنيا أنظمة معقدة تتميز بدرجة عالية مف التنوع )في األفكار 

المصالح(، و ىي بصفة أخص كيانات بيا وجيات النظر و في المسؤوليات و 
إرادات حرة قادرة عمى البحث و أخذ زماـ المبادرة و االبتكار. و ىـ يعتبروف أف ىذا 
التنّوع و الثراء الداخمي و كذا األبحاث المحمية عف حموؿ لممشكالت في المستويات 

نشآت. و األدنى مف التنظيـ ىي منبت لألفكار و المبادرات اإلستراتيجية في الم
التكيؼ التنظيمي ) تجديد القدرات و الكفاءات( ينشأ مف السموؾ االستراتيجي 
االستقاللي لألفراد و جماعات العمؿ داخؿ المنظمة و مف العمميات اإليكولوجية ) 
االنتقاء( التي تتـ داخؿ المنشآت. فمثال، إذا نجحت منشأة معينة في التكيؼ و التأقمـ 

إف ىذا التكيؼ ال بد أف تكوف قد سبقتو أبحاث و تجارب داخمية مع التحوالت البيئية ف
خضعت لمبدأ الصراع الداخمي عمى الموارد التنظيمية النادرة مف أجؿ الرفع مف 
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 & Burgelman, 1991, Floydأىميتيا النسبية و لمعايير االنتقاء الداخمية )

Lane .) 
و   ؿ انطالقا مف الخبرات (عمى مراحémergeاإلستراتيجية )التجديد( ىنا تنشأ )

نتيجة عمميات االستكشاؼ و التعمـ التي  -و أحيانا بشكؿ مفاجئ -الميارات السابقة
تتـ داخؿ المنشآت. حسب ىذا التصور، ال يمكف لمنشأة تشتغؿ في بيئة معقدة و 
سريعة التغيير أف تتجاوب بنجاح مع ىذا التغيير إذا لـ تكف في األوؿ قادرة عمى 

التعمـ يبدأ عمى الصعيد الفردي نتيجة التفاعؿ بيف الممارسة والمعرفة  التعمـ. و
الحسية، و قد ينتشر فشيئا في المنظمة و يتبمور مف خالؿ عمميات التفاعؿ مع 
اآلخريف ليصبح مخزونا معرفيا و ميارات جماعية راسخة في إجراءات و نظـ 

الذي  -التعمـ التنظيمي الحقيقيالتسيير و ثقافة المنظمة. و النقطة اليامة ىنا ىي أف 
يحصؿ فقط عندما ُيسمح لألفراد في المنظمة  -يؤدي إلى التطور و بناء قدرات جديدة

باالستكشاؼ و التجريب و تحدي نماذج التفكير و المسممات القائمة حوؿ المنتجات 
 و األسواؽ الحالية. فمثال، قد يكتشؼ المدراء الذيف يواجيوف بيئة معقدة و مضطربة
ذا  أثناء قياميـ بمياميـ اليومية إشارات قد تدفعـ إلى تغيير وجيتيـ اإلستراتيجية، وا 
تبّدى الحقا)أي بعد الفعؿ( أف ىذه الوجية صحيحة، فإف المؤسسة تحفظ في الذاكرة 
مضاميف القرار و مراحؿ اتخاذه. و لذلؾ فإف المؤسسة بتعّمميا و تغّيرىا عف طريؽ 

و التجريب تؤثر بدرجة أو بأخرى في األسواؽ التي تتنافس آلية البحث و االستكشاؼ 
 فييا. 

 التسويقية غير المنظورة و األداء:الموارد 
النظرية لألداء المتميز ترّكز اىتماميا  رأينا أعاله أف آخر التطورات في التفاسير

و يوحي      عمى الموارد الخاصة بكؿ منشأة باعتبارىا مصدر الميزة التنافسية. 
شديد عمى الديناميكية التنافسية والبحث الدائـ عف مزايا تنافسية جديدة بأف مفتاح الت

نجاح المنشآت يكمف في تطوير قدراتيا التنظيمية و رأسماليا المعرفي باستمرار. و 
لكف ما طبيعة ىذه الموارد و القدرات و كيؼ يمكف ليا أف تساىـ في تحسيف األداء 

في أماكف السوؽ؟ سنحاوؿ فيما تبقي مف ىذه الورقة  التنظيمي و تُترجـ إلى تفّوؽ
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تسميط الضوء عمى ىذه المسألة مف خالؿ الدمج بيف البحث في التسويؽ)التوجو نحو 
السوؽ( والبحث في اإلدارة اإلستراتيجية )نظرية الموارد( باعتبارىما تخّصصيف 

 يبحثاف في مصادر الميزة التنافسية و األداء المتميز لممنشآت. 
ؤكد أدبيات التسويؽ الحديثة عمى العالقة بيف تسميـ قيمة عميا لمزبائف ت

(Customer value و مستويات رضا الزبوف و المكاسب المحتممة في الحصة )
(. مثال، وضع Kotler, 1994, Hooley et al., 2005السوقية و في األرباح )

لممنافسة ( نظرية جديدة Hunt and Morgan, 1995, 1996ىنت و مورغف ) 
تعترؼ صراحة بالتسويؽ كمورد تْبني عميو المنشآت تفّوقيا و تجعؿ مف التوجو نحو 

مفيـو  السوؽ مصدرا كامنا لميزة تنافسية. و التوجو نحو السوؽ، الذي يمثؿ تشغيؿ
فمسفة التسويؽ في الميداف، يقـو عمى فكرة بسيطة مفادىا أف المنشآت التي تتبنى ىذا 

مف غيرىا الستحداث قيمة عميا لمزبوف و مف ثـ بناء ميزة تنافسية  التوجو ميّيأة أكثر
مستدامة. فالمنشآت تستقي المعمومات عف احتياجات الزبائف )والبيئة بصفة عامة( 
لمتعرؼ عمى مضموف القيمة العميا في نظرىـ ثـ تستعمؿ ىذه المعمومات في اتخاذ 

و بعد إطالؽ ىذه     قرارات إستراتيجية حوؿ عروض المنتجات أو الخدمات.
المنتجات أو الخدمات في السوؽ تقـو مرة أخرى باستقاء المعمومات عف ردود أفعاؿ 
الزبائف و الفاعميف اآلخريف، و ىكذا... دواليؾ في عممية ال متناىية. و لكننا نعمـ أف 
قدرة أي منشأة عمى تسميـ قيمة عميا لمزبوف تتوقؼ أيضا عمى القدرات التسويقية 

يزة التي تمتمكيا. فحتى لو افترضنا أف اإلستراتيجية التسويقية صيغت بناء عمى المتم
التحميؿ المعمؽ لمبيئة و افترضنا أيضا أف المنشاة راغبة و مستعدة لالستجابة 
لمتطمبات بيئتيا فإف ىذه المنشأة قد ال تممؾ القدرة عمى االستجابة بتغيير و تطوير 

(. و لذلؾ فإف نظرية قاعدة الموارد Eisenhardt and Martin, 2000مواردىا )
تدعونا إلى فيـ طبيعة الموارد التسويقية اإلستراتيجية المطموبة لبناء القدرات المنتجة 

 لمريع. 
تقترح أف المنشأة تستحدث الريع عف طريؽ  -مف جيتيا –نظرية قاعدة الموارد

ا نتائج أفضؿ مف تمؾ الجمع بيف الموارد وتطويرىا وتوظيفيا بشكؿ متفّرد يؤّمف لي
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(. و لكف ُمراكمة مخزونات Teece and Pisano,1997التي يحققيا المنافسوف )
الموارد و القدرات  غير كاؼ لوحده ألف الموارد ليا قيمة فقط عندما تساىـ في 

لذلؾ فإف التسويؽ بحكـ تركيزه عمى الخارج بإمكانو أف  استحداث قيمة عميا لمزبائف. و
فيمنا لبعض الجوانب التي لـ تعالج بالقدر الكافي في نظرية  يساىـ في تحسيف

الموارد ) بسبب توّجييا نحو الداخؿ( ألنو ُيجبر المدراء عمى تحديد طبيعة العوامؿ 
الموّلدة لقيمة المستيمؾ وتقييـ ما إذا كانت القدرات و المعارؼ المفترضة تزّود بقيـ 

 لمزبائف وليا أىمية في السوؽ. 
وارد القائمة عؿ السوؽ العديدة ىناؾ أربعة أنواع حظيت باىتماـ مف ضمف الم

( الثقافة 0الدارسيف في التسويؽ و يمكف أف يكوف ليا أثر في األداء المتميز ىي: 
( الموارد المتصمة بالمعرفة و تشمؿ القدرة عمى 2التنظيمية المتوجية نحو السوؽ، 

 ة( القدرات العالقية )القدر 3لتقميد، تحسس السوؽ، القدرة عؿ االبتكار، القدرة عمى ا
( األصوؿ المتصمة بالسمعة و الصورة مثمما يوضح 4عمى الربط و إدارة التعاوف(، و 

 .1 الشكل رقمذلؾ النموذج المبيف في 
و تكمف األىمية اإلستراتيجية ليذه الموارد التسويقية في إسياميا الواضح في 

ميز ألنيا تستوفي كؿ شروط الموارد غير تحقيؽ مزايا تنافسية مستدامة و أداء مت
المنظورة المذكورة سابقا، فيي معقدة اجتماعيا، نادرة، صعبة التقميد، غير قابمة 

، Day, 1994 ،Hunt and Morgan, 1995لإلحالؿ و يمكف حيازة قيمتيا )
2115 Hooley et al., ،Weerawardena, 2003a Collys and 

Montegomry,1995 ; كونيا ضرورية لتجديد المعرفة التنظيمية و  (، فضال عف
 موارد المؤسسة. 

أولى الموارد التسويقية غير المنظورة التي تساىـ في خمؽ قيمة عميا في أماكف السوؽ 
ىي الثقافة التنظيمية المتوجية نحو السوؽ. الثقافة التنظيمية ىي جممة الفرضيات 

(، و  Deshpandé and Webster, 1989والمفاىيـ المشتركة حوؿ سير المنظمة )
التوجو نحو السوؽ جزء أساسي مف  .ىي تمثؿ السياؽ الذي يتخذ فيو المدراء قراراتيـ 

ىذه الثقافة ألف" أعمؽ تجميات التوجو نحو السوؽ]...[ توجد عمى المستوى الثقافي 
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حيث تُنتج الِقصُص و تعزيز السموؾ و السيرورات التنظيمية المستحدثة مع مر الزمف 
افتراضا أساسيا بيف الموظفيف بأف الزبائف و التعمـ عمى قدر كبير مف األىمية" 

(Hurley and hult, 1998 : 43  و ىناؾ دالئؿ قوية في أدبيات التسويؽ عمى .)
و يؤثر في يقظة أفرادىا   أف التوجو نحو السوؽ يمكف ترسيخو في ثقافة المنظمة 

 حوؿ ما يجري في السوؽ. 
ي اآلخر ىو القدرة عمى تحّسس السوؽ و التعمـ. و ىي تحيؿ إلى المورد التسويق

قدرة المنشأة عمى فيـ السوؽ و معرفة احتياجات الزبائف. ىذه القدرة في غاية األىمية 
لمنشأة تسير بدفع السوؽ ألنيا تمّكنيا مف رصد و متابعة التحوالت التي تحصؿ في 

تكنولوجيا، كما تمّكنيا مف التجاوب حاجات المستيمكيف و في الظروؼ التنافسية و ال
مع ىذه التحوالت باتخاذ اإلجراءات المطموبة لخدمة الزبائف بشكؿ أفضؿ 

(Day,1994a, Sinkula, 1994 .) 
عمى صعيد آخر، معرفة الزبائف و المنافسيف و التكنولوجيا تظّؿ عديمة الجدوى 

في  اقدرات جديدة السيمما لـ توّظفيا المؤسسة في االبتكار أي بعث نشاطات و بناء 
 يضوء تقمص دورة حياة المنتجات تحت تأثيرات البيئة التنافسية والتطور التكنولوج

السريع. و ىنالؾ شواىد عمى أف االبتكار، في ظؿ تنامي حدة المنافسة و ظروؼ 
 ,.Han et alعدـ التأكد، بصدد التحوؿ إلى أداة لمبقاء و ليس لمنمو فقط )

رة المنشآت عمى تطوير منتجات أو خدمات جديدة بسرعة و و أف قد (،30: 1998
بشكؿ منّظـ وعمى تجديد قدراتيا اإلدارية و التنظيمية ىي عامؿ حاسـ لمنجاح في 

 (.Deshpandé, et al., 1993, Han et al.,   1998البيئة التنافسية الحالية)
ة األىمية وىي قدرة المنشأة عمى االبتكار تكّمميا في الغالب قدرة أخرى في غاي

التحسيف المتواصؿ لممنتجات و العمميات التشغيمية و تقميد ممارسات و ابتكارات 
و     المنافسيف )ما يعرؼ بابتكارات "رد الفعؿ"( تسمح ليا بتْحييد ميزاتيـ التنافسية 

 (.Dickson, 1992مجاراة الشركات األخرى في ساحة السوؽ )
ة المذكور آنفا، ىناؾ فئة أخرى مف القدرات إضافة إلى القدرات المتصمة بالمعرف

مرتبطة بالتسويؽ العالقي برزت بشكؿ الفت لالنتباه في السنوات األخيرة، وىي القدرة 
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 networkingعمى التعاوف أو العمؿ في إطار "شبكة" مع منشآت أخرى )
capabilities( )Cravens and Piercy, Hooley et al., 2002 و تشمؿ .)

عمى خمؽ الثقة المتبادلة وااللتزاـ بيف الشركاء باإلضافة إلى سيولة  ىذه القدرة
 الوصوؿ إلى الخبرات الخارجية و التشارؾ فييا. 

النوع األخير مف األصوؿ التسويقية يتعمؽ بالسمعة و إدارة العالمة، و لكف 
المعرفة ىنا ُتصنع في أذىاف المستيمكيف و تبقى فييا بحيث يكوف مف الصعب جدا 

تشّكؿ  -بيذا المعنى -حظتيا و تغييرىا أو تقميدىا مف المنافسيف، و مف ثـّ فييمال
و يرجع تنامي أىمية  .(Day and Wensley, 1988مصدرا ىاما لمميزة التنافسية )

األصوؿ المرتبطة بالسمعة إلى سببيف رئيسيف ىما: تقدير الزبائف عالًيا لمخصائص 
مي أىمية صورة الشركة و السمعة في االتصاؿ غير المرتبطة مباشرة بالسمعة، و تنا

شارات إلى مختمؼ الجماعات التي ليا المصمحة  بالنظر لما تحممو مف رسائؿ وا 
)المستثمروف، نقابات العماؿ، الحكومة، عامة الناس..الخ(. و النموذج المقترح 
 يفترض أف كؿ القدرات القائمة عمى السوؽ السابقة مأخوذة مع بعضيا تشكؿ عامال

 أساسيا يزّود المؤسسة بمزايا تنافسية في المستقبؿ و مف ثـّ بأداء متميز.
 

 
 روافع النجاح في البيئة التنافسية الحالية مف منظور نظرية :1شكل 

 و المقاربة التطورية الموارد         
 نادرة - 

 لها قيمت -
صعبت  -

ا

ل
ت

ق

ل

ي

 د

-  

 

 أداء المنشأة 

 الموارد المنظورة)المادية(

 المىقع -

 المىارد الطبيعيت -

 الحجم -

 مىارد ماديت أخري  -

     

 موارد غير المنظورةال

 

o  الثقافت التنظيميت 

o  المىارد المتعلقت بالمعرفت 

 القدرة علً تحّسس السىق -
القدرة االبتكاريت -  

 القدرة علً  التقليد -

o القدراث العالقيت 
o األصىل المتعلقت بالسمعت 

قىة العالمت -  

 صىرة المنشأة -
 سمعت المنشأة -

o قدراث أخري 

قدراث لىجستيكت -  
 زبىنخدمت  ال -

 قدراث تصنيعيت -
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  :النموذج النظري و الفرضيات
( يبّيف نموذجا نظريا يحدد العالقة بيف كؿ واحد 2شكؿ رقـ  الشكؿ المبيف أدناه )

مف األصوؿ و الموارد القائمة عمى السوؽ المذكورة سابقا و أداء المنشأة مع جمع 
بعضيا في نمط معيف مف العالقات. و يمّيز النموذج بيف أربعة أنواع مف الموارد و 

، القدرات المتصمة القدرات القائمة عمى السوؽ: ثقافة التوجو نحو السوؽ
ار(، القدرة عمى التعاوف بالمعرفة)القدرة عمى تحسس السوؽ، القدرة عمى التقميد، االبتك

، وأخيرا األصوؿ المرتبطة بالسمعة)ممكية العالمة و صورة الشركة(. و و الربط
المقصود بالموارد المتصمة بالمعرفة مجمؿ األصوؿ التي توّلدىا المنشآت و تستخدميا 

اؿ مفعوؿ معارؼ المنافسيف) كؿ أنواع المعمومات التي تمتمكيا المنشأة حوؿ في إبط
متغير سابؽ أو  بيئتيا(. و النموذج المقترح يفترض أف ثقافة التوجو نحو السوؽ ىي

 ( في القدرات القائمة عمى السوؽ.Antécédentمؤّثر)
 
 

 
 

 

 ت غير المنظورة المفسرة لألداء: نموذج نظري متكامؿ لمقدرا2شكل 

الققدرة علً 

 التقليد

 االبتكار

 التنظيمي

 ملكيت العالمت

التىجه نحى 

 السىق

 أداء المنشأة

 تحسس السىق

القدرة علً 

 التعاون 

 صىرة المنشأة
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في ميارة تحصيؿ المعرفة مف/ وعف السوؽ،  تتمثؿ القدرة عمى تحسس السوؽ
قراءتيا و تخزينيا في الذاكرة التنظيمية  السيما الزبائف و المنافسيف والتكنولوجيا، و

(Cohen and Levinthal, 1990 ; Day, 1994a,b عمى نحو يسيؿ الوصوؿ )
يشمؿ تحسس السوؽ، إضافة إلى الزبائف، ميارات رصد و متابعة  إلييا بسرعة. و

 Cohen etالتطورات في البيئة التكنولوجية أو ما سّماه كوىيف و ليفينتاؿ )

Levithal, 1990 الطاقة االستيعابية". أما قدرة المنشأة عمى التكّيؼ مف خالؿ" )
عمميات  خالؿ مثال التقميد فتتمثؿ في ميارة اإلطالع عمى معارؼ المنافسيف مف

( و استخداـ ىذه المعارؼ في التجاوب بسرعة مع Bechmarkingالبنشماركينغ )
أساليب إنتاج المنافسيف أو منتجاتيـ الجديدة أو في المنشآت النشطة في صناعات 
قريبة أخرى، بينما تعبر القدرة االبتكارية لمنشأة معينة عف مدى تطويرىا لمنتجات أو 

بتكرة و طرحيا بنجاح في السوؽ باستعماؿ المعارؼ المتراكمة خدمات أصيمة و م
(. أخيرا، Deshpande et al., 1993حوؿ الزبائف و المنافسيف و التكنولوجيات )

تشمؿ القدر عمى التعاوف و الربط القدرة عمى خمؽ الثقة المتبادلة و االلتزاـ بيف 
التكنولوجيا( و األصوؿ الشركاء و كذا االستفادة مف/ و التشارؾ في/ الخبرات )

المنظورة. الجزء التالي مف الدراسة يناقش المبررات النظرية لمختمؼ الموارد غير 
المنظورة القائمة عمى السوؽ المذكورة سابقا و يضع فرضيات حوؿ طبيعة العالقات 

 بيف الموارد و األداء.
 :عالقة التوجو نحو السوق باألداء

يشّكؿ فييا السوؽ و الزبائف والمنافسوف محور  التوجو نحو السوؽ ثقافة تنظيمية
رحى المؤسسة و نظاـ عمميا ككؿ، و ىو يفترض وجود مجموعة مف القيـ المشتركة 

باتجاه استحداث  و االستعدادات والميوؿ و االتجاىات في كافة أرجاء المنظمة تدفع
و  .اؿ التنظيميةقيمة عميا لمزبوف بحيث يصبح الزبائف بؤرة تركيز اإلستراتيجية واألفع

(، Slater and Narver,1990تتجمى ىذه الثقافة عمميا، حسب نارفر و ساليتر )
في ثالث مكّونات ىي: التوجو نحو الزبائف، التوجو نحو المنافسيف، و التنسيؽ بيف 
مختمؼ الوظائؼ داخؿ المؤسسة. أما التوجو نحو السوؽ، في نظر كوىمي و 
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(، فيو جممة مف األنشطة و Kohli and Jaworski, 1990 :3جوورسكي )
العمميات الُمجسِّدة لمفيـو التسويؽ في الميداف تخّص ثالث جوانب رئيسة متصمة 

( استقاء المعمومات عف الحاجات الراىنة والمستقبمية لمزبائف 0) :كميا بالمعرفة ىي
تنظيـ التكنولوجيا والىذه الحاجات )ك المستيدفيف وعف العوامؿ الخارجية المؤثرة في

( نشر و توزيع ىذه المعمومات عمى الموظفيف و الجيات 2ف(، )ياالقتصادي، المنافس
( استعماؿ ىذه المعمومات في االستجابة لحاجات السوؽ 3المعنية في الشركة، )

 باستحداث قيمة متميزة لمزبوف. 

عموما، أثبتت األبحاث التي أجريت في الموضوع وجود عالقة سببية قوية بيف 
 Deshpandé et al., 1993 ،Kohli andو نحو السوؽ و األداء )التوج

Jaworski, 1993   ، Slater and Narver,1990 فعمى سبيؿ المثاؿ، وجد .)
( أف التوجو نحو السوؽ يزّود ببؤرة تركيز لكافة الجيود 0991كوىمي و جوورسكي )

يز. كما أثبت نارفر و مشاريع األفراد و األقساـ داخؿ المنظمة ما يؤدي إلى أداء متم
(، في دراسة كثيرا ما وصفت بالرائدة، Narver and Slater, 1990و ساليتر )

و ربحيتيا. أما ىْمت    وجود عالقة موجبة قوية بيف مستوى توجو منشأة نحو السوؽ 
( فقد استخمصوا في دراسة أحدث أف التوجو Hult & Ketchen, 2001و كتشف )

)االبتكار، روح المقاولة والتعمـ  ناصر مفسرة أخرىنحو السوؽ، مف ضمف ثالثة ع
 التنظيمي(، ىو العنصر األعظـ مف حيث قدرتو عمى تفسير الموقع التنافسي. 

و التفسير الذي يقدمو الُمسّوقوف ليذه العالقة ىو أف المؤسسات التي تبذؿ جيودا 
ص موارد معتبرة و متواصمة لفيـ السوؽ و احتياجات الزبائف بشكؿ أفضؿ و تخصّ 

ليذا الغرض ىي مؤسسات أكثر نجاحا. فمثال، يرى نارفر و ساليتر أف الرغبة في 
استحداث قيمة عميا لمزبوف و تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة تدفع المؤسسة إلى نشر 

وتتوافؽ ىذه  (.Narver and Slater, 1990لذلؾ) ثقافة تُنتج السموكات الضرورية
( الذي يرى أف ثقافة المنظمة يمكف أف تكوف Fiol, 1991النظرة مع نظرة فيوؿ )

مصدرا لميزة تنافسية مستدامة وأداء عاليا إذا كانت)الثقافة( تشّكؿ أساس النشاطات 
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إذف ىذه الورقة  الصانعة لمقيمة، نادرة وعصية عمى االستنساخ مف قبؿ المنافسيف.
 تضع الفرضية التالية: 

 .باألداء المتميز اة إيجابيثقافة التوجو نحو السوق مرتبط: 1فرضية 
  عالقة التوجو نحو السوؽ بالموارد المتصمة بالمعرفة

رغـ أف أبحاثا عديدة كشفت عف وجود عالقة ارتباط موجبة بيف التوجو نحو 
السوؽ و األداء إال أف باحثيف آخريف توصموا إلى نتائج متناقضة، و قد ُعّمؿ ىذا 

ثقافة التوجو نحو السوؽ في األداء قد ال يكوف التذبذب في النتائج بالقوؿ بأف تأثير 
مباشرا بؿ يمر عبر متغيرات وسيطة ىامة متصمة بالموارد غير المنظورة المذكورة 

في تحسيف األداء  -مثال -آنفا. و يعني ذلؾ أف مساىمة ثقافة التوجو نحو السوؽ
سس السوؽ ستكوف كبيرة إذا رافقتيا و ساندتيا عوامؿ وسيطة أخرى كالقدرة عمى تح

أ/و القدرة عمى االبتكار...الخ، و ضعيفة إذا غابت ىذه القدرات ألف المنشأة ال 
يمكنيا حينئذ) في غياب ىذه القدرات( تقديـ قيمة عميا لمزبوف و بالتالي تحقيؽ ميزة 

 تنافسية و أداء متميز. 
فمثال، بخصوص العالقة بيف التوجو نحو السوؽ و تحسس السوؽ، يرى دارسوف 

المنشآت المتوجية نحو السوؽ تشترؾ في مقدرة متميزة واحدة و ىي التعمـ مف أف 
(. والتعمـ التنظيمي Slater & Narver, 1995 ،Weerawardena, 2003السوؽ)

بموجبيا تطوير المعرفة الالزمة لتكيؼ المنظمة مع بيئتيا  يشير إلى اآلليات التي يتـ
استقاء المعمومات )المعرفة( عف البيئة واألداء. وىي تتألؼ مف خطوات عديدة منيا 

الخارجية، نشر و توزيع ىذه المعمومات)التشارؾ في المعرفة مع اآلخريف(، تأويؿ ىذه 
 &Sinkula, 1994, Narverالمعمومات و استخداميا في صنع القرارات التسويقية )

Slater, 1990( وأخيرا نقؿ المعرفة و تخزينيا ،)Hubert, 1991 و مف ىذا .)
( بأف التوجو Slater and Narver, 1995 : 67المنطمؽ، حاجج ساليتر و نارفر )

في -نحو السوؽ يشّكؿ الدعامة الثقافية لممنظمة المتعممة ألف التركيز عمى السوؽ 
يسمط الضوء عمى دور استحداث قيمة عميا لمزبوف و يزّود بضوابط لجمع  -نظره

( Day, 1994aستجابة ليا. أما داي )و اال      المعمومات عف السوؽ بشكؿ منظـ 
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فقد بّيف، مف خالؿ ربطو بيف مقاربة الموارد في اإلستراتيجية و فمسفة مفيوـ 
التسويؽ، كيؼ أف المنشآت التي تسير بدفع السوؽ تميؿ إلى بناء ميارات و قدرات 
في مجاالت تحّسس السوؽ و توثيؽ الروابط مع الزبائف و الموزعيف. و في ضوء 

 ف الورقة تضع الفرضية التالية:ذلؾ فإ
: ثقافة التوجو نحو السوق مرتبطة إيجابيا بقدرة المنشأة عمى تحسس 2فرضية 
 السوق.

التوجو نحو السوؽ مرتبط أيضا بروح التجديد و االبتكار، فقد شّدد  بيتر دريكر 
 و           ( منذ زمف بعيد عمى أف التسويؽ و االبتكار وظيفتاف أساسيتاف 0954)

مترابطتاف في كؿ مؤسسة. التوجو نحو السوؽ ينطوي عمى عمؿ شيء جديد أو 
مختمؼ استجابة لظروؼ السوؽ، و بالتالي يمكف النظر إليو كشْكؿ مف أشكاؿ 
السموؾ االبتكاري. إف المنشآت بحاجة إلى التركيز عمى الزبائف واحتياجاتيـ ألنيـ 

كنيا بحاجة أيضا لالبتكار والتجديد سبب وجودىا و ىـ مف ُيعيمونيا في النياية، و ل
ألف المنتجات تتقادـ و يذىب ريحيا مع مر الزمف تحت تأثير المنافسة و التطور 
التكنولوجي و التحوالت في أذواؽ المستيمكيف و عاداتيـ الشرائية. و عميو مف األرجح 

وف( أكثر أف تكوف المؤسسات األكثر توّجيا نحو السوؽ )الممتزمة بخمؽ قيمة عميا لمزب
وعيا بوجود رغبات فعمية وخافية وبوجود منافسيف يجتيدوف في تمبية ىذه االحتياجات 
مف المؤسسات األقؿ توجيا نحو السوؽ. و بذلؾ يمكف القوؿ أف ثقافة التوجو نحو 
السوؽ تمّكف المؤسسات مف توقع الحاجات واالستجابة إلشارات الزبائف باكرا و قبؿ 

تجات معّدلة أو جديدة بالكامؿ. عمى صعيد آخر، درس دشبندي المنافسيف ثـ تقديـ من
( العالقة بيف التوجو نحو السوؽ و القدرة Deshpande et al., 1993و آخروف )

عمى االبتكار و وجدوا أف المنشآت األكثر توجيا نحو السوؽ ىي مؤسسات أفضؿ 
وحيف بذلؾ بوجود عالقة ارتباط بيف المفيوميف. و في درا ُُ سة ميدانية أخرى أداء ـُ

و ماتسونو و آخروف     ( Atuahene-Gima, 1996وجد أتواىيني جيما )
(Matsuno te al., 2002)  ما يدّعـ فرضية وجود عالقة ارتباط موجبة بيف التوجو
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نحو السوؽ و قدرة المؤسسة عمى تطوير منتجات جديدة. و عميو فإف الفرضية 
 الموالية ىي:

 
 نحو السوق مرتبطة إيجابيا بالقدرة االبتكارية لممنشأة : ثقافة التوجو  3فرضية 

المنشآت ال تنمو باالعتماد عمى نشاطاتيا الخاصة في ميداف البحث و التطوير 
فقط بؿ تنمو أيضا مف خالؿ تقميد ممارسات المنشآت األخرى الناجحة. والتقميد يعني 

ات أو عمميات إنتاج نقؿ مبتكرات الشركات األخرى سواء كانت ىذه المبتكرات منتج
أو طرؽ تنظيـ. واألىـ في ىذه الحالة ىو أف المعرفة تنشأ خارج المؤسسة المقّمدة، و 
أف ىذه األخيرة تستغؿ مصادر خارجية لممعرفة و تحّوليا إلى مبتكرات ذات قيمة في 

( Hunt and Morgan, 1996أماكف السوؽ. نظرية المنافسة القائمة عمى الموارد )
ف المنشآت تتعمـ كنتيجة مباشرة لممنافسة مف خالؿ التغذية المرتدة تشرح كيؼ أ

لممعمومات حوؿ األداء المالي النسبي الذي يعكس المواقع النسبية في السوؽ. و 
مف أبحاث السوؽ الرسمية واالستعالـ، مف  –الواقع أف المنشآت تتعمـ بطرؽ عديدة

لرائدة عمى الصعيد العالمي تشريح منتجات المنافسيف و فحص ممارسات الشركات ا
(benchmarking و مف تفاعؿ الموظفيف مع الفاعميف في البيئة. فعمى سبيؿ ،)

المثاؿ، دفع تراجع أداء الشركات األمريكية أماـ شركات صناعة السيارات اليابانية في 
السبعينات وأوائؿ الثمانينات مف القرف الماضي األولى إلى تعمـ أسرار نجاح الثانية. 

قد كشفت نتائج التحريات عف وجود عوامؿ عديدة تكوف قد ساىمت في حيوية  و
الشركات اليابانية مف بينيا: ثقافة العمؿ في فرؽ، نظاـ إدارة المخزوف وفؽ مبدأ "في 

(،اعتبار المورديف كشركاء، و إجراءات إدارة Just in timeالوقت الالـز بالضبط" )
ه الدراسات أحدثت الشركات األمريكية تغييرات الجودة الشاممة. و في ضوء نتائج ىذ

دارتيا بتقميد ممارسات الشركات اليابانية الجيدة مّكنتيا  جوىرية في طرؽ تنظيميا وا 
 Hunt andمف خفض تكاليفيا إلى مستويات قريبة مف تكاليؼ المنافسيف )

Morgan, 1996: 110(ىذا و قد ألمح  ديكسوف .)Dickson, 1992 إلى أف )
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ت اليقظة وعالية الحساسية لممتغيرات البيئية ىي منشآت أكثر استعدادا إلجراء المنشآ
 التغييرات الضرورية. 

 
 : ثقافة التوجو نحو السوق مرتبطة إيجابيا بالقدرة عمى التقميد. 4فرضية

 العالقة بيف الموارد المتعمقة بالمعرفة و األداء
 القدرة عمى تحّسس السوؽ و األداء المتميز

قاشات حوؿ التوجو نحو السوؽ تشدد عمى قدرة المنشأة عمى التعمـ مف كؿ الن
 صنعلمتعّمـ التنظيمي تعريفات كثيرة، فيو لمبعض براعة في السوؽ و عف السوؽ. 

و   في تعديؿ سموؾ المنظمة كي يعكس معرفة جديدة  المعرفة واكتسابيا و نشرىا و
]      ف قدرة متواصمة (. و ىو آلخريHurley and Hunt,1998بصيرة نافذة )

 & Bennetلممنظمة[ عمى التعمـ و التكّيؼ و تغيير الثقافة و صنع المستقبؿ )

O’brien, 1994, Senge, 1990 .) و يتجمى وجود عمميات التعّمـ في المنظمة- 
أي  -في قدرتيا عمى جمع معمومات جديدة واستيعابيا و تأويميا  -كما سبؽ الذكر

(. و قد صارت القدرة العالية عمى Day, 1994b)  -ؽالقدرة عمى تحسس السو 
إحدى أولويات  استشراؼ السوؽ واستيعاب المعمومات الوافدة منو رافعة لمنجاح و

ديناميكية و معقدة. و لذلؾ  المنشآت في التنافس بفعالية في بيئة أعماؿ )أسواؽ(
ُوصفت قدرة المنشأة عمى التعمـ بوتيرة أسرع مف المنافسيف في سياؽ متغير باستمرار 

(.عمى صعيد آخر، DeGeus, 1988بػ"المصدر الوحيد لمميزة التنافسية المستدامة")
(عمى أف التعمـ التنظيمي Baker and Sinkula, 1999برىف بايكر و وسنكوال )

 ,Cohen and Levinthalبأداء المنشأة، كما برىف كوىيف و ليفينتاؿ ) مرتبط بقوة

(، في دراسة ميدانية حوؿ الموضوع، عمى وجدود عالقة إيجابية بيف التعمـ 1990
التنظيمي وصنع المعرفة، و بّينا كيؼ أف تراكـ المعارؼ السابقة في المؤسسة يرفع 

 عّمـ مفاىيـ جديدة بسيولة الحقا. و ت  مف القدرة عمى اكتساب المزيد مف المعارؼ 
: قدرة المنشأة عمى تحّسس السوق ) التعمم التنظيمي( مرتبطة إيجابيا 5فرضية 

   .باألداء العالي ليذه المنشأة
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 االبتكار و األداء المتميز
رأينا أعاله أف التوجو الحقيقّي نحو السوؽ يتطمب جيدا متواصال مف االبتكار. 

و   اعتيادية، و أصيمة لممشكالت بحث عف حموؿ مبتدعة، غيرواالبتكار يحيؿ إلى ال
الحاجات. وىذه الحموؿ قد تكوف تكنولوجيات جديدة، سيرورات إدارية و سمع أو 
خدمات. في السنوات األخيرة ازداد التشديد عمى أىمية االبتكار كمصدر أساسي 

ائـ عمى لمميزة التنافسية مع اتضاح معالـ المجتمع ما بعد الرأسمالي الق
و ىنالؾ شواىد عمى أف االبتكار، في ظؿ تنامي  .(Drucker, 1992 : 95المعرفة)

حدة المنافسة وعدـ تأكد البيئة، بصدد التحوؿ إلى أداة لمبقاء و ليس لمنمو فقط 
(Han et al., 1998 :30 و قد بينت بحوث أكاديمية و ميدانية عديدة أثر .)

فمثال وجد كوؾ أف  .(Doyle, 1998) االبتكار في نمو المنظمات و نجاحيا
لالبتكار عالقة وثيقة باستقرار المنشأة عمى المدى البعيد و بالنمو و بالعائدات التي 

و  (. و قد رافع باحثوف آخروف، و منيـ ىيرلي Cook, 1998يجنييا المساىموف ) 
(، لفكرة أف التوجو نحو السوؽ، إذا رافقتو Hurley and Hunt, 1998 ىْنت )

و      صائص ىيكمية أخرى و ثقافة تنظيمية، سيكوف عامال ُمحّددا لرغبة المنشأة خ
( في Han, et al, 1998استعداىا لتطوير أفكار جديدة. كما برىف ىْف و آخروف )

دراسة ميدانية عمى أف التوجو نحو السوؽ ُييسِّر االبتكار التنظيمي مقّدرا بالعدد 
نظيمية المنجزة، وعمى أف االبتكار يؤثر إيجابيا عمى المطمؽ لالبتكارات التقنية و الت

أداء المؤسسة مؤكديف بذلؾ دور الوساطة الذي يقـو بو ىذا المتغير في العالقة بيف 
التوجو نحو السوؽ و األداء العالي. و يعني ىذا الكالـ أف التوجو نحو السوؽ مف 

األداء. و عموما فإف  خالؿ القدرة عمى االبتكار كمتغير وسيط لو عالقة موجبة مع
معظـ الباحثيف متفقوف عمى أف قدرة المنشأة عمى االبتكار ليا صمة وثيقة باألداء 
المتميز و أنيا الطريؽ األمثؿ لتحقيؽ سبؽ تنافسي وتجديد المزايا 

 ,Drucker, 1953 ; Deshpande, et al. 1993 ; Hill and Deedsالتنافسية)

 ضع الفرضية التالية:(. ومف ثـ فإف ىذه الورقة ت1996
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 :  قدرة المنشأة عمى االبتكار مرتبطة إيجابيا باألداء المتميز  6فرضية 
 التقميد و األداء المتميز

فكرة التقميد ليست جديدة. فقد أشار ليفيت منذ السبعينات مف القرف الماضي 
(Levitt, 1983 أف معظـ ما يسمى ابتكارا في مجاؿ تطوير المنتجات ما ىو في )
اقع الحاؿ إال تقميد. فكثيرة ىي المؤسسات التي تنطمؽ مف التعرؼ عمى المشاكؿ و و 

العيوب المرتبطة بالمنتجات الحالية في سوؽ معينة ثـ تطور بعد ذلؾ ُمنتجا خاؿ مف 
ىذه العيوب )أو عمى األقؿ إزالة العيوب التي يرى الزبائف أنيا تأتي في الصدارة(. و 

ي إبطاؿ مفعوؿ مزايا المنافسيف و خفض أدائيـ ألنو يزيؿ يمعب التقميد دورا ىاما ف
الفروؽ بيف السمع في أعيف الزبائف بإدخاؿ تعديالت عمى المنتجات الحالية و تكييفيا 
باستمرار مع احتياجاتيـ. عمى صعيد آخر، التقميد قد يمنح الشركات الُمالحقة مزايا 

تعمـ مف أخطاء اآلخريف. و قد في التكمفة لو نجحت في تجّنب تكاليؼ التطوير وال
اشُتيرت ىذه اإلستراتيجية في أدبيات التسويؽ باسـ "ميزة الداخؿ المتأّخر". ىذا فضال 

( تنصح الشركات benchmarkingعف أف أغمب الكتابات حوؿ البنشماركينغ )
برصد ممارسات المنافسيف والتجارب الناجحة في الشركات األخرى قصد االستفادة 

دىا، و ىو دليؿ عمى أىمية الدور الذي تمعبو قدرات التقميد االبتكاري في منيا بتقمي
( في ىذا السياؽ إلى أف Dickson, 1992 :77تحسيف األداء. أشار ديكسوف )

ضرورياف لمنجاح في السوؽ ألف المبتكر" إذا لـ يتحرؾ بسرعة، و  داالبتكار والتقمي
وف دورا حاسما في إعادة صنع السوؽ أو يواصؿ الحركة، فإف المقّمديف األوائؿ قد يمعب

"تدميرىا ابتكاريا". و ىذه الجممة األخيرة وحدىا كافية لتوضيح كيؼ يمكف لممقّمديف 
االستحواذ عمى الريوع االقتصادية النابعة مف روح المقاولة. بقي أف نشير في األخير 

الية لو نفس تأثير إلى أف تقميد ابتكارات المنافسيف أو مصادر المزايا التنافسية الح
 االبتكار عمى األداء المتميز. 
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 : ىناك ارتباط موجب بين القدرة عمى المجاراة و التقميد واألداء المتميز7فرضية 
 العالقة بيف القدرات العالقية و األداء

مع اشتداد حدة المنافسة و االنفجار في عدد التحالفات بيف المنشآت في العقد 
التعاوف و إدارة العالقات مع الزبائف و الشركاء اآلخريف  األخير أضحت القدرة عمى

في الشبكة مف أجؿ استحداث قيمة الزبوف مف أبرز و أىـ القدرات التسويقية التي 
تُيّسر تحقيؽ التفوؽ عمى أساس الموارد و تمّكف مف استحداث زبائف مربحيف و 

عف ىذا التطور (. وقد نجـ Lambe et al.,2002 ; Drago, 1997الحفاظ عمييـ )
توّسع في مفيـو التوجو نحو السوؽ الذي صار يضـ، إلى جانب جمع المعمومات 

و المورديف و    عف الزبائف و توثيؽ العالقات معيـ، عالقات التعاوف مع الموزعيف 
المنافسيف باعتبارىـ شركاء في تبادؿ الموارد و المكافآت، ألف النتائج التسويقية، عمى 

(، "أصبحت :046Acherol and Kotler, 1999و كوتمر ) حد تعبير أشروؿ
تقررىا أكثر فأكثر المنافسة بيف الشبكات بدال مف المنافسة بيف المنشآت". المنظور 
العالقي يفيد بأف الميزة التنافسية ال تأتي مف الموارد عمى مستوى المنشأة فحسب، و 

و المتجذرة في العالقات           إنما أيضا مف القدرات المتفردة، صعبة التقميد 
(، أي مف عالقاتيا مع منشآت Dyer and Singh, 1998الثنائية و الشبكية )

 .أخرى
( يحيؿ إلى القدرات Relational capabiltiesمصطمح القدرات العالقية )

و     المتداخمة المتعمقة باالستعدادات و المعارؼ و الميارات المطموبة ألداء المياـ 
عممية التعاوف مع الشركاء و كؿ الفاعميف في السوؽ مف أجؿ خمؽ ميزة األنشطة في 

(. حسب داي Day, 1994, Srivastava et al. 1998تنافسية في أماكف السوؽ )
(Day, 1994 القدرات عمى الربط و التعاوف مع الشركاء الخارجييف، التي تشمؿ ،)

الخارجية الرئيسية، جزء  القدرة عمى التعاوف والتشارؾ في المعمومات مع األطراؼ
أساسي مف القدرات القائمة عمى السوؽ ألنيا ضرورية و أساسية لتسميـ القيمة 
لمزبوف. و تشمؿ ىذه القدرات السيرورات المعقدة والعصية عمى التقميد التي تشارؾ 
فييا أطراؼ عديدة، كما تشمؿ التشارؾ في المعرفة و التعمـ بيف أعضاء الشبكة. و 
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رات العالقية يتكوف مف ثالثة أبعاد ىي: القدرة عمى إدارة العالقات مع مفيـو القد
الزبائف و مختمؼ حمقات التوزيع، القدرة عمى بناء تحالفات إستراتيجية و إدارتيا 
والقدرة عمى بناء سمسمة إمداد فعالة. و ترجع أىمية القدرة عمى التعاوف ما بيف 

بتيا في خفض تكرار الموارد و الجيود و المنشآت والتحالفات اإلستراتيجية إلى رغ
تحسيف الميزة التنافسية لكافة الشركاء في الحمؼ)الشبكة( وخفض عدـ التأكد البيئي و 

و المرونة في التنظيـ. كما        ( Burgers et al., Drago, 1997التنظيمي )
و معارؼ الشركاء،        ترجع إلى الرغبة في الوصوؿ بسيولة إلى خبرات 

الوصوؿ إلى أسواؽ جديدة و منتجات وموارد أطراؼ فاعمة خارجية مف أجؿ تقاسـ و 
 ,.Lamb et alالمعمومات و تحسيف الميزة التنافسية لجميع األطراؼ المتشاركة )

2002, Drago, 1997 و ىناؾ إجماع في األدبيات المختصة عمى أف استحداث .)
ت في بيئة متحركة ال يمكف أف القيمة واالبتكار بشكؿ متواصؿ مف خالؿ العالقا

 يتحقؽ إال إذا توفرت في ىذه العالقات صفات الثقة المتبادلة و التواصؿ و االلتزاـ. 
ُدرست العالقة بيف القدرات العالقية واألداء التنظيمي مف قبؿ العديد مف الباحثيف 

 & Day, 1994 ; Lamb et al., 2002 ;  Sivadas) في التسويؽ و اإلستراتيجية

Dwyer ; 2000, Hooley et al. 2002, Ritter and Gemunden, 2003  .)
و تشير نتائج األبحاث إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بيف القدرات العالقية التي 
تمتمكيا المنشأة واألداء. فعمى سبيؿ المثاؿ، أثبت روزنزفايغ و 

ية العالية تؤثر أف القدرات العالق اأمبيريقي ( Rosenzweig et al.,2003آخروف)
بشكؿ مباشر في جودة المنتجات و في تسميـ البضائع بدرجة عالية مف الثقة، و في 

تصدُّر الصناعة عمى أساس التكاليؼ. كما بيف سريفاستافا  مرونة العممية اإلنتاجية و
في استطالع عينة مف المنشآت، أف  (،Srivastava et al., 1998) وآخروف

سوؽ، مثؿ العالقات مع الزبائف و مع الموزعيف و مع الشركاء القدرات القائمة عمى ال
و خفض تذبذب و/ أو  اآلخريف، ترفع مف قيمة السيـ بتحسيف التدفقات النقدية 

 الزيادة في القيمة الباقية لمتدفقات النقدية. 
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: القدرات العالقية )إدارة العالقات مع الزبائن و الموردين و الشركاء و 8الفرضية 
 ظة عمييا( مرتبطة إيجابيا بأداء المنشأة.المحاف

 العالقة بيف األصوؿ المتعمقة بالسمعة واألداء
يشدد الدارسوف في التسويؽ بصفة خاصة عمى أىمية السمعة ) سمعة الشركة، 

،   Aaker, 1991سمعة الخدمة/ السمعة، اسـ العالمة( و أثرىا عمى النجاح )
Keller, 1993  ،Srivastava et al.1998 بشكؿ عاـ، األصوؿ المتصمة .)

بالسمعة، بأشكاليا المختمفة، تمخص جزء ىاما مف المعمومات حوؿ المنشآت و تؤثر 
(. سمعة Teece et al., 1997في شكؿ استجابة الزبائف والمورديف والمنافسيف)

و      الشركة ىي الرأي العاـ الخاص بيا لدى جميور الفاعميف في البيئة الخارجية. 
و     ب دورا فريدا في فضاء السوؽ ألنيا تجذب انتباه المدراء و المنافسيف ىي تمع

الزبائف و تُنشئ مشاعر إيجابية تجاه الشركة. السمعة القوية، مثمما أشار إلى ذلؾ 
(، ليا تأثير قوي عمى  Aaker and Jakobson, 1994آكر و جكوبسوف )

تأثر بصورة الشركة و سمعتيا. االتصاؿ المالي، و أسعار األسيـ في أسواؽ الماؿ ت
فضال عف ذلؾ السمعة تمنح الشيرة و القوة لمشركة في بيئتيا، وىي أيضا مؤشر 

 ,Teece et al"يمّخص موقع المؤسسة الحالي وسموكيا المحتمؿ في المستقبؿ" )

1997 :521 .) 
مف المعروؼ في أدبيات التسويؽ أف السمعة ىي شيء ُينتج في المصنع أما أف 

مة فيي شيء يشتريو المستيمؾ. فالسمعة يمكف تقميدىا في حيف أف العالمة تظؿ العال
متفّردة. في الواقع، سمعة العالمة تُنتج القيمة لممستيمؾ و لممؤسسة عمى حد سواء. 
العالمة التجارية تضيؼ قيمة خيالية لممنتج الجيد، فيي مف جانب ضمانة عمى 

خّفض مف تردد الزبوف إذا كاف ييـّ بشراء األصالة و الجودة، و ىي مف جانب آخر تُ 
سمعة معقدة أو مكمفة أو خدمات ال يستطيع الحكـ عمى جودتيا قبؿ شرائيا. األصوؿ 

و جودة        المتصمة بالسمعة يمكنيا إذف أف تخبر عف درجة الثقة و المصداقية 
لذي يمثؿ المنشأة. و لعؿ األىـ مف ىذا و ذاؾ ىو أف العالمة تخمؽ وفاء الزبائف ا

 .(Peteraf, 1993شكال مف أشكاؿ القوة في السوؽ و يفرض قيدا عمى المنافسيف )
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و اإلشارة إلى مزايا       العالمات تساىـ أيضا في تمايز المنتجات بإعطاء المعنى 
تنافسية محددة في ىذه السمعة أو تمؾ، كما تخبر المنافسيف عف موقع المؤسسة الذي 

قمؿ منيا. أخيرا، العالمات التجارية تنتج قيمة لممؤسسة ألف قد يميب المنافسة أو ي
العالمة ليا قيمة تجارية، و ىي أصؿ قابؿ لمتفاوض. و قد تكوف عوائد العالمة في 
بعض الشركات أكثر أىمية مف عوائد باقي األصوؿ والممتمكات. و لعؿ أبرز ما 

تيا العالية و يميز األصوؿ المتعمقة بالسمعة عف غيرىا مف األصوؿ خصوصيّ 
تعقيدىا االجتماعي حتى لو كانت غير محمية قانونيا ألنيا تخمؽ حاجزا عمى أساس 

 موقع المورد.
لكؿ ىذه األسباب شدد الباحثوف عمى دور السمعة واعتبارىا مصدرا لميزة تنافسية 
مستديمة وأداء متميز. وىنالؾ قرائف أمبيريقة عديدة عمى أف السمعة يمكف أف تكوف 

 Lane and Jakobson, 1995، Fombrum andألرباح غير اعتيادية ) منبعا

Shamley, 1990  ، Roberts and Dowling, 2002).  :ومنو الفرضية الموالية 
 -ب9أ و صورة الشركة 9سمعة العالمة  -: األصول المتصمة بالسمعة9الفرضية 

 مرتبطة إيجابيا باألداء
 لنموذج العوامؿ البيئية الُمعدِّلة لعالقات ا

أقّرت أبحاث سابقة بأف درجة تأثير التوجو نحو السوؽ في أداء المنشأة قد تتوقؼ 
عمى عوامؿ البيئة الخارجية التي تشتغؿ فييا، بمعنى أف الحضور القوّي ليذه العوامؿ 
يعزز مف قوة العالقة بينما غيابيا أو حضورىا الضعيؼ ينقص مف قوة ىذه العالقة 

(Kohli and Jaworski, 1993, Greenley, 1995  ُتْعرؼ الخصائص البيئية .)
التي تؤثر، بالزيادة أو بالنقصاف، في قوة العالقة بيف التوجو نحو السوؽ واألداء 
بػ"الُمعدِّالت". و مف أبرز العوامؿ البيئية المعّدلة التي حظيت باىتماـ الباحثيف سرعة 

منشآت التي تشتغؿ في أسواؽ التحوؿ التكنولوجي و شدة المنافسة. و ىكذا فإف ال
سرعة التطور التكنولوجي و التحوالت في أذواؽ  –تتميز بدرجة عالية مف االضطراب

تجد نفسيا مرغمة أكثر عمى تعديؿ منتجاتيا وخدماتيا  –المستيمكيف وعاداتيـ الشرائية
 لكي تساير احتياجات الزبائف وعروض المنافسيف الجديدة، بينما المنشآت التي تتعامؿ
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 Kohli في أسواؽ مستقرة مف المرجح أف تكوف بحاجة اقؿ إلى تعديؿ منتجاتيا )

and Jaworski, 0993 و لذلؾ ألمح البعض إلى أف االبتكارات تشكؿ إحدى .)
 األدوات المناسبة لمتعامؿ مع التحوؿ التكنولوجي.

 العامؿ البيئي اآلخر الذي يفترض أف يؤثر في مستوى العالقة بيف التوجو نحو
السوؽ و األداء ىو شدة المنافسة. شدة المنافسة تحيؿ إلى درجة التنافس بيف 
المنشآت في صناعة معينة و تتأثر بعوامؿ عديدة منيا: عدد المنافسيف، درجة تركيز 
الصناعة ومدى وجود حواجز أماـ الدخوؿ، تمايز المنتجات و مدى تكرار استخداـ 

ترويج، ..الخ(. في غياب المنافسة قد يكوف بعض التقنيات التسويقية ) اإلشيار، ال
أداء المنشأة جيدا حتى و إف كاف توجيا نحو السوؽ ضعيفا ألف الزبائف ليس أماميـ 
حموؿ أخرى سوى قبوؿ ما يعرض عمييـ. أما إذا كانت المنافسة شديدة فإف الزبائف 

أكبر لمتوجو  تتوفر ليـ حموؿ و بدائؿ عديدة لتمبية احتياجاتيـ، و قد يعني ذلؾ حاجة
و المنافسيف       نحو السوؽ ألف المؤسسة التي ال تجمع معمومات عف الزبائف 

سيتراجع مركزىا في السوؽ و تفقد زبائنيا. و بطريقة مشابية، يمكف سحب تأثيرات 
األصوؿ  االضطراب التكنولوجي و المنافسة و تطبيقيا عمى العالقة بيف القدرات و

داء، بمعنى أف قوة االرتباطات بيف الموارد القائمة عمى القائمة عمى السوؽ و األ
السوؽ واألداء قد تكوف أقوى و أمتف إذا كانت المنافسة شديدة والتحوؿ التكنولوجي 

 سريعا وتكوف ضعيفة في الحالة المعاكسة. ومنو الفرضيتاف التاليتاف:
 ار اإليجابية: كمما كانت وتيرة التحول التكنولوجي سريعة ازدادت اآلث10الفرضية

 لمتوجو نحو السوق و الموارد القائمة عمى المعرفة عمى أداء المنشأة؛
: كمما ازدادت المنافسة حدة ازدادت اآلثار اإليجابية لمتوجو نحو 11الفرضية 

 السوق و الموارد القائمة عمى المعرفة عمى األداء.
 نتائج البحث و انعكاساتو 

في أدبيات اإلدارة االستراتيجة )نظرية  ُدرس موضوع األداء المتميز ومصادره
قاعدة الموارد( و في أدبيات التسويؽ االستراتيجي، ولكّف ىذيف النوعيف مف األدبيات 
تطورا في اتجاىيف متوازييف وظال منعزليف نسبيا عف بعضيما. و لما كاف كالىما 
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ألصوؿ و و ا     يركزاف عمى حاجة المنشآت لالستثمار في الموارد اإلستراتيجية 
الكفاءات التي توّلد ميزة تنافسية مستدامة فقد رأى المؤلؼ فرصة في الربط و التقريب 
بينيما مف أجؿ البحث عف أسس أقوى لميزة تنافسية. و قد حاولت ىذه الدراسة أف 
تجمع بيف المنظوريف الخارجي )التسويؽ( والداخمي )نظرية الموارد( لمقدرات القائمة 

ج واحد عمى اعتبار أف ىذيف الحقميف المْعرفييف يتكامالف و عمى السوؽ في نموذ
يمكنيما أف يجنيا فوائد عديدة و يتقّويا لو حصؿ عمؿ مشترؾ و تعاوف وثيؽ بيف 
الباحثيف في التخصصيف. فالتوجو نحو السوؽ، كثقافة تشدد عمى قيـ االنفتاح عمى 

يمة التي يبحثوف عنيا، ال الخارج، السيما عمى الزبائف، و التجاوب معيـ بتسميـ الق
يمكنو أف يوجد بمفرده و يتجّسد كممارسة في الميداف بمعزؿ عف القدرات و الموارد 
التنظيمية و التسويقية المتميزة. وعميو فإف نظرية الموارد، بحكـ تركيزىا عمى الموارد 

ورات والقدرات الداخمية المولدة لمميزة التنافسية لممنشآت، قد تساعدنا في فيـ سير 
التوجو نحو السوؽ و تحّري كيؼ ُتستحدث القيمة في نظر الزبوف في المنشأة. عمى 
الجانب اآلخر، النظرية القائمة عمى الموارد، التي كثيرا ما اّتيمت بالتفكير الدوراني 
عمى اعتبار أف فعالية الموارد لوحدىا ال معنى و لف تزيد مف قيمة المستيمؾ و 

د ضالتيا في التسويؽ الذي يزّودىا بمعمومات حوؿ مستوى رضاه، يمكف أف تج
مضموف القيمة والظروؼ التنافسية. ىذا فضال عف أف النظرية الناشئة حوؿ القدرات 
المحددة الخاصة بالمنشأة التي وضعت إطارا عاما لمتحميؿ لـ ترؽ بْعُد إلى مستوى 

وؿ المفاىيـ ( بمعنى أنو ليس ىناؾ اتفاؽ بيف الكتاب حparadigm) ـالباراداي
و كيفية تشغيميا عمميا و لـ تضع تصنيفات دقيقة ومفصمة لكؿ الموارد      األساسية 

(، و مف ثـّ ! و القدرات في كؿ التخصصات ) عدد الموارد و القدرات غير محدود
فإنو يقع عمى عاتؽ مختمؼ المختصيف في الحقوؿ الفرعية في التسيير )التسويؽ، 

العمميات التشغيمية، اإلمدادات، التنمية و التطوير الخ( أف  الموارد البشرية، تسيير
يبحثوا في موضوع تحديد الموارد و القدرات الخاصة بيا و تصنيفيا و التدقيؽ فييا 
عمميا. و ىو ما حالت ىذه الورقة تحقيقو. نتائج دراستنا تشير إلى أف ىناؾ مسائؿ 
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اعدة الموارد و يمكف أف تشكؿ عديدة لـ تعالج بالقدر الكافي في أدبيات نظرية ق
 مجاال خصبا في المستقبؿ لتحريات الباحثيف التسويقييف. 

إحدى القضايا اليامة التي يجب أف تحظى باىتماـ الباحث التسويقي في المستقبؿ 
ىي الكشؼ عف العوامؿ المحددة لقيمة المستيمؾ و تفسير لماذا تكوف بعض الموارد 

لمستيمؾ مف موارد أخرى، و ما ىي األشياء التي التسويقية أكثر قيمة في نظر ا
تجعؿ بعض القدرات أكثر صعوبة عمى التقميد و المحاكاة مف عوامؿ أو قدرات 
أخرى. كما يمكف لمباحثيف في التسويؽ أف يساىموا في تزويد اإلدارة اإلستراتيجية 

ي يتـ بنماذج و أجيزة نظرية مف شأنيا أف تساعدىـ في وصؼ و تفسير اآلليات الت
وفقيا نشر الموارد )القدرات و األصوؿ( و تطبيقيا في الميداف و ترجمتيا إلى 
مقترحات ليا قيمة في عيوف الزبوف. و ىذه األجيزة قد تخّص أصوال محددة 

و   بعينيا)مثال كيؼ تولد العالمات التجارية و األصوؿ المتصمة بالسمعة قيمة عميا( 
ديد الخصائص العامة لمموارد التي تجعؿ يمكف أف تخص قضايا أعـ و أشمؿ كتح

 البعض منيا ذات قيمة أعمى في عيوف الزبائف مف بعضيا اآلخر. 
إضافة إلى ما تقدـ، يمكف لمباحثيف التسويقييف إفادة و إثراء الحوار الجاري في 
اإلدارة اإلستراتيجية حوؿ األصوؿ المبنية عمى المعرفة ) القدرات عمى التعمـ 

س السوؽ، التقميد، االبتكار، و تطوير منتجات جديدة( بتناوليا مف التنظيمي، تحس
منظور قائـ عمى السوؽ وعمى الزبوف. مف جانب آخر، الخطوة القادمة في البحث قد 
تكوف باتجاه االختبار الميداني لمنموذج المقترح رغـ صعوبة الميمة مف الناحية 

موجودة مف قْبؿ أو تطوير ساللـ المنيجية. و يتطمب األمر االستعانة بساللـ قياس 
جديدة تتمتع بالصدؽ و الثبات لقياس مختمؼ المتغيرات التي ورد ذكرىا في النموذج. 

و  فمتقدير التوجو نحو السوؽ يمكف مثال استخداـ السمـ الذي وضعو نارفر 
(، كما يمكف استخداـ ساللـ القياس التي طورىا بايكر و سنكوال 0991ساليتر)

(Baker and Sinkula,1998; (أو )Hurley and Hult, 1998 لقياس القدرات )
و إدارة  عمى تحسس السوؽ و التعمـ و االبتكار و التقميد. أما القدرة عمى التعاوف 
و آخروف  العالقات فيمكف تقديرىا باالعتماد عمى أدوات القياس التي طورىا سيقاو 
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و آخروف       ريفاستا ( س Hooley et al, 2002 ( أو ىولي و آخروف)2003)
(Srivasta et al.,1998).  أما تقدير معممات النموذج)أثر العوامؿ األربعة في

 ,LISREL   (Joreskog and Sorbomاألداء( فيمكف أف يتحقؽ باستخداـ نظاـ 

و ما مف شؾ أف مثؿ ىذه التحريات  .( اإلحصائي لحؿ جممة معادالتو1996
ألنيا تساعد في اختبار صحة الفرضيات التي ترتكز  األمبيريقة ستكوف مفيدة لمغاية

 عمييا نظرية الموارد. 
لمدراسة أيضا انعكاسات عمى الممارسيف و المدراء الذيف ييميـ كثيرا أمر تحسيف 
أداء مؤسساتيـ. و قد أبرزت الدراسة أىمية الموارد التسويقية غير المنظورة و دّلمت 

كية و شديدة التنافس يرتكز عمى أربع قدرات عمى أف نجاح المنشآت في بيئة دينامي
كبرى ىي: التوجو نحو السوؽ، القدرات المتعمقة بالمعرفة، القدرة عمى إقامة روابط 
متينة مع الزبائف والمورديف و الشركاء اآلخريف و الحفاظ عمييا، و األصوؿ المتصمة 

اية األىمية و يجب بالسمعة. كؿ ىذه الموارد التسويقية غير المنظورة ىي موارد في غ
أف تحظى بأقصى قدر مف اىتماـ و دعـ المدراء مف أجؿ بنائيا و تطويرىا 

 باستمرار.
 مناقشة و خاتمة

حاولت ىذه الدراسة أف تبّيف أف المنافسة ىي ظاىرة ديناميكية، فاألسواؽ تتغير و 
ي واقع قواعد المنافسة تتبدؿ و التكنولوجيا تتطّور، ما يعني أف نجاح المنشآت ىو ف

األمر مؤقت و زائؿ. فما أف يظير ابتكار إال و تقابمو بسرعة ابتكارات أخرى تُبطؿ 
مفعولو و تنزع عف صاحبو سْبقو التنافسي. و مع ذلؾ ىنالؾ مؤسسات كثيرة نجحت 
في رفع التحدي و المحافظة عمى مواقعيا التنافسية في السوؽ مع مر الزمف رغـ 

ر ذلؾ؟ التفسير الذي تقدمو ىذه الورقة ىو أف اشتداد حدة المنافسة. كيؼ يفس
المنشآت الناجحة تستخدـ أدوات و أسمحة جديدة في الصراعات التنافسية. و تتمثؿ 
ىذه األدوات أوال في انتقاؿ اىتماـ المنشآت مف تركيزىا التقميدي عمى الموارد المادية 

الموارد الالمادية التقميدية)مواد أولية، مصانع، رؤوس أمواؿ( إلى التركيز عمى 
كالتوجو نحو السوؽ ) الزبائف والمنافسيف و التكنولوجيات( واألصوؿ المتصمة 
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بالمعرفة ) تطوير القدرات عمى التعمـ، استخداـ المعرفة المتراكمة في االبتكارات و 
مجاراة مبتكرات المنافسيف( في استحداث مزايا تنافسية مستدامة تمكنيا مف جني ريوع 

الشركات الناجحة أصبحت تدرؾ أف الميزة   ا مف جية. مف جية أخرى،معتبرة، ىذ
التنافسية ال تنتج مف القدرات و الموارد الداخمية المتميزة فحسب؛ و إنما أيضا مف 
القدرات المتضمنة في العالقات ما بيف المنظمات، مثؿ القدرة عمى التعاوف والتشارؾ 

ف و باقي األطراؼ الفاعمة في السوؽ، و ىي في الموارد والمعرفة مع الزبائف والموردي
السياؽ الذي نشأت فيو العالقة و تطورت و في سموؾ  قدرات متجذرة بعمؽ في

و االلتزاـ، ما يعني أنيا غير قابمة        األطراؼ أثناء التبادؿ كالثقة و التعاوف 
يرا، و ليس لالستنساخ، و يمكف بالتالي أف تشّكؿ مصدرا قويا لريوع عالقية ىامة. أخ

آخرا، المنشآت الناجحة تعمؿ بال كمؿ عمى تطوير أصوليا المتعمقة بالسمعة، أي 
أسماء العالمة و صورة المنشأة و سمعتيا، لكي تحصؿ عمى معاممة متميزة مف 
الزبائف و تبني عالقات طويمة األمد معيـ ُتعّبد ليا الطريؽ لالستحواذ عمى الريع 

 الناجـ مف االبتكارات. 
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 :التحكم في التبادل الحر والتنمية
 إلى الدولة التنموية من الدولة الراعية

 
 

 مولة عبد اهلل د/

 قسم عموم التسيير
عنابة-جامعة باجي مختار

 ممخص 
في العقد الثامن من القرن الفائت، انتهى الجدل التقميدي حول الدور االقتصادي لمدولة إلى تتويج 

. "أزمة الفعالية والمشروعية" التي نخرت أسس الدولة الراعيةعقب ؛ ـ ليبرالية الرؤية النيو
عن ضرورة تدخل  ـ ـ مجددا حيث عاد الحديث الموالي؛بالمقابل، انعكس االتجاه في العقد 

 ،إعادة االعتبار لوظيفة الضبط يستدعينا ـ اليوم ـ حول مقاربات جديدة، باتجاههذا التأرجح .الدولة
عادة النظر في أطر وأشكا  ل تدخل الدولة. وا 

 

 

 

Résumé 
Deux tendances 

contradictoires ont marqué la 

fin du 20ème siècle et les 

débuts du 21ème  au sujet du 

rôle économique de l’état, à 

savoir le retour en force des 

thèses néo-libérale dans les 

années 80 contre la tendance 

plutôt modérée des années 

90.Ce revirement nous 

interpelle aujourd’hui de 

proposer de nouvelles 

approches, et ce dans une 

perspective de redéfinition du 

cadre et des formes 

d’intervention publique 

 
 

 مقدمة 
التحوالت االقتصادية والتجارية  خضمفي 

الهامة التي يشهدها عالم اليوم في سياق 
تعود مسألة تدخل الدولة في الحياة  العولمة،

االقتصادية لتحتل صدارة االنشغاالت، إن 
عمى الصعيد الفكري واألكاديمي، أم عمى 
الصعيد البراغماتي لمسياسات االقتصادية. 
بالنظر إلى ذلك االنفالت الخطير 
لؤلوضاع، في مختمف مناطق العالم ـ بما 
فيها المناطق المتقدمة ـ والناجم عن 

والتجارة الدولية، استفحال مشكالت التنمية 
مشاكل التفاوت  القديمة منها والجديدة مثل:

، والفقر، والتبادل في توزيع الدخل
تحديدا،  . وهيالآلمتكافيء. وغيرها

التي تدفع المشكالت
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ػ اليـو ػ نحو إعادة االعتبار لوظيفة الضبط أو التظيـ مف قبؿ الدوؿ، وفي الوقت 
 نفسو، إعادة النظر في بعض أطر وأشكاؿ تدخؿ الدولة غير الفعالة..

وجيتنا في ىذا المقاؿ، ىي نحو التمعف في شكؿ أو نمط الدولة، الكفيؿ بتحقيؽ 
دا عمى مقاربة تاريخية ونظرية لدور التحكـ المنشود في التبادؿ الحر والتنمية، استنا

 الدولة االقتصادي.
 : الثابت والمتغيرأوال: الدولة الراعية

لعؿ، أف الشكؿ المييمف والمستمر لتدخؿ الدولة في الحقبة المعاصرة، ىو ما 
(. ومف ثـ، يتوجب أف نبدأ l’etat-providenceاصطمح عميو: الدولة الراعية)

 المختمفة، النظرية،التاريخية، االقتصادية، واالجتماعية.بتحميؿ ىذا الشكؿ ؛ بأبعاده 
 ـ في المصطمح:   1

بالمعنى الضيؽ، يعيف مصطمح الدولة الراعية وظيفة الدولة في إعادة توزيع 
الدخؿ مف خالؿ الضماف االجتماعي الذي يضمف االستفادة مف التعويضات عف 

عنى الواسع، يعيف (. وبالمP.Rosanvallon,1995 :p17المخاطر المختمفة)
المصطمح مجموع الوظائؼ االقتصادية واالجتماعية لمدولة ػ كما حددىا االقتصادي 

(  J.P.Delas,2001 :p393( ػ)Robert Musgraveاألمريكي روبير موسجريؼ)
( والتي تتضمف اإلنتاج، السمعي منو allocationتخصيص الموارد) وىي: وظيفة

عمومية. ثـ، وظيفة إعادة توزيع الدخؿ وغير السمعي مف خالؿ المؤسسات ال
( التي تنصب عمى la stabilisationوالتحويالت االجتماعية. ثـ، وظيفة التثبيت)

 ضبط أو تنظيـ االقتصاد باتجاه التوازف..
وحسب المعنى الثاني)الواسع(، يغطي المصطمح العديد مف أشكاؿ تدخؿ الدولة 

دولة االشتراكية، الدولة الكينزية، ال سادت في حقب و مناطؽ مختمفة، مثؿ: الدولة
 . وغيرىا مف األشكاؿ التي سنأتي إلييا بعد قميؿ.الوطنية
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 ـ الدولة الراعية، التنمية، التبادل الحر: 2
منذ البداية ػ الحقبة الماركانتيمية ػ إلى يومنا، ارتبط تدخؿ الدولة بمتطمبات التحكـ في 

ح جميا في عرضنا التالي، لبعض المحطات التنمية والتبادؿ الحر ، وىذا مايتض
 الرئيسية في التطور التاريخي لمدولة الراعية.

 أ ـ من بسمارك إلى بفرريج:
إذا تركنا الحقبة الماركانتيمية جانبا، يمكف تأريخ البوادر األولى لمدولة الراعية في 

ما نعمـ أوج نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف. وىي الحقبة التي تمثؿ ك
الثورة الصناعية. وتجد ىذه البوادر تفسيرىا عمى مستوييف: مف جية، ىناؾ المشاكؿ 
المتصمة بالتصنيع مثؿ: اإلفقار، وحوادث العمؿ، وتمزيؽ النسيج العائمي الناجـ عف 

(. وفي ىذا الصدد، نشير إلى أنو ابتداء، مف F.Teulon,1997 :p73النزوح الريفي)
لقرف التاسع عشر سنت العديد مف قوانيف الحماية االجتماعية في العقد الثامف مف ا

جؿ البمداف األوروبية. وعمى سبيؿ الذكر: في ألمانيا، سنت حكومة المستشار 
قوانيف الحماية مف حوادث العمؿ والضماف  1445و 1441بسمارؾ في الفترة ما بيف 

شابية خالؿ بدايات ة تشريعات م االجتماعي والتقاعد. وفي فرنسا، سنت أيضا عد
 القرف العشريف.

مف جية ثانية، تجد تمؾ البوادر تفسيرىا ػ خالؿ ىذه الفترة األولى ػ في العودة إلى 
الممارسات الحمائية، بعد أربع عقود مف سياسات التبادؿ الحر. حيث شيدت ىذه 

صعود نمط مف الماركانتيمية الجديدة التي، ال تسعى إلى »، 1451-1431الفترة 
تناز مزيد مف النقد) عمى غرار الماركانتيمية األولى( بقدر ما، تسعى إلى دعـ القوى اك

. واألمثمة التاريخية النموذجية ليذا R.Schneb,1963 :p79«)اإلنتاجية لؤلمة
المنعرج ىي البمداف الثالث: فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية التي، لجأت 

مركية؛ تحت ضغوط مجموعات المصالح)الزراعية إلى زيادة في التعريفة الج
)               والصناعية( و/أو، تحت وقع األزمات االقتصادية

وفي فترة الحقة مف القرف العشريف:) فترة مابيف  (.P.Barbet,1997 :p33البطالة()
الحربيف العالميتيف، تمتحؽ باقي الدوؿ الكبرى ػ بما فيو بريطانيا العظمى ػ بيذه 
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اسات الحمائية؛ مع زيادة وتنوع "الترسانة الحمائية"، بفعؿ استفحاؿ الصراع السي
(. أما عف األفكار االقتصادية M.Rainelli,1999b)1595التجاري وآثار أزمة

و مصدر  السائدة في ىذه الفترة، فقد كانت المرآة العاكسة لميزاف القوى الجديد، 
(، وفريدريؾ P.Cowésنا، أفكار كويز)الحجة لتفعيؿ السياسات الحمائية. وتحضرنا ى

( مثال، حوؿ الحمائية المؤقتة لمصناعة الناشئة، وحوؿ اعتبار التفاوت F.Listليست)
في مستويات التطور بيف البمداف كقيد لالنفتاح الخارجي، والصراعات التجارية بيف 

 (ibid :pp38-54األمـ.)
. أما تبمورىا عناىا الضيؽ ػمىذا عف البوادر األولى لنشوء الدولة الراعية ػ ب

النيائي، فقد تـ مباشرة بعد نياية الحرب العالمية الثانية، بعد صدور التقرير 
( الذي، تضمف تصورا شامال لنظاـ le rapport Bevridgeالمشيور: تقرير بفريج)

التأميف االجتماعي ضد المرض والبطالة، فضال عف التقاعد والمعونات االجتماعية 
(. ومباشرة، بعد الحرب تبنت مختمؼ F.Teulon,1997.op cité :p75)المختمفة..

الدوؿ ػ بما فييا الدوؿ األكثر ليبرالية، مثؿ بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ػ 
مبادئ ىذا النظاـ، ومضت في تطبيقيا بدرجات متفاوتة؛ عمى امتداد العقود الثالثة 

(. ومف نافمة القوؿ، les trente glorieuses)"الثالثيف المجيدة"بالالحقة التي عرفت 
التأكيد ىنا أيضا، باف السياؽ العاـ لتبمور فكرة الدولة الراعية ػ عشية انتياء الحرب 
العالمية الثانية ػ لـ يختمؼ عف سابقو، واف اختمفت المظاىر. وفي ىذا الصدد، تجدر 

الكثير مف المسممات  التي أعادت النظر في 1595اإلشارة مف جية، إلى آثار أزمة 
) صعود األفكار الكينزية(؛ ثـ إلى التغير في              الميبرالية حوؿ دور الدولة

تقدير المصالح الذي، فرض ىذه المرة المجوء إلى تحرير التبادؿ، مف خالؿ التوقيع 
 .1593عمى اتفاقيات "الجات" سنة 

 ب ـ الدولة الراعية الكينزية:
ماعي الذي تـ تكريسو مبكرا، حققت الدولة الراعية قفزة فضال عف البعد االجت

صعود األفكار الكينزية؛ باتجاه مفيـو أوسع لتدخؿ الدولة، يمتد  نوعية كبيرة مع
لوظائؼ تخصيص الموارد والضبط االقتصادي بؿ وحتى، إلى أنماط مف التخطيط.. 
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جماال، توصي تمؾ األفكار بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية ك مية مف وا 
العمؿ عمى حقف االقتصاد الوطني بجرعات منشطة مف اإلنفاؽ لزيادة حجـ »شأنيا

عادة توزيع الدخؿ لصالح ذوي الدخؿ المحدود.. رمزي «)الطمب الكمي الفعاؿ.. وا 
(. ومف الواضح، أف المجوء إلى مثؿ ىذه السياسات في نظر 44ب: ص 1555زكي،

ورية التي تصيب االقتصاديات الرأسمالية الكينزييف إنما، يفرضو واقع األزمات الد
؛ وعجز آليات السوؽ عمى إعادة ىذه 1595عمى غرار أزمة الكساد األعظـ لسنة 

االقتصاديات إلى حالة االنتعاش. وىكذا، يبدو أف تدخؿ الدولة ػ بالمنظور الكينزي ػ 
، كاف تطبيؽ ىذه السي اسات كاف وراؤه ىاجس النمو والتوظيؼ الكامؿ. وعمى العمـو

مف العوامؿ الميمة في تفسير ذلؾ النمو المطرد وحالة الرفاه الكبير، المذيف شيدىما 
 (.1531ػ  1591العالـ الرأسمالي خالؿ، فترة "الثالثيف المجيدة")

يبقى أف نضيؼ بأنو، فضال عف البعد التنموي الداخمي لتمؾ السياسات ، فقد كاف 
عند كينز ػ متمثال في إدماج أثر  ليا بعد خارجي ػ واف لـ يحظ بتحميؿ مفصؿ

المتغيرات الخارجية)الصادرات والواردات( في تحقيؽ التوازف االقتصادي الكمي عبر، 
(. A.Samuelson,1993 :p465et p466ما يسمى مضاعؼ التجارة الخارجية)

ولعؿ التفكير الكينزي بيذا الخصوص، لـ يكف عديـ التأثير عمى مجرى السياسات 
وؿ التي، رفعت ػ مف جديد ػ شعار التبادؿ الحر منذ أواسط القرف الفائت؛ التجارية لمد

تحت مظمة "الجات". وفي ىذا الخصوص، تجب مالحظة أف اليدؼ المعمف لمدوؿ، 
(التنسيؽ بيف 1594كاف في األصؿ) حسب ما ورد في ميثاؽ ىافانا الموقع سنة 

مؿ وترقية التجارة الدولية. السياسات الوطنية لتحقيؽ اليدؼ المزدوج: التوظيؼ الكا
اعتمادا، عمى الفكرة الميبرالية التقميدية بأف تحرير التجارة سيؤدي إلى تشجيع التنمية. 
غير أف الواليات المتحدة األمريكية ػ كما ىو معمـو ػ رفضت المصادقة عمى ميثاؽ 

تي، تترؾ ػ مراعاة لمصالحيا ػ االكتفاء بمعاىدة "الجات" ال وارتأت ىافانا المذكور؛
االلتزاـ باالتفاقيات المقررة في ىذه المعاىدة؛ رىف تقدير المصالح الوطنية في كؿ 

(. أما عف واقع التطور الممفت F.Barbet,1997.op cite : p151 et p152دولة)
)فاف ؛ في المبادالت الدولية، المالحظ عمى امتداد األربعة عقود مف عمر الجات
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أف نمو »سب سمير أميف ػ خطأ تمؾ الفكرة الميبرالية بحيثالشواىد التاريخية تؤكد ػ ح
( 29: ص1553سمير أميف، «)التجارة كاف ناتج النمو االقتصادي أكثر منو سببا لو

بيف االزدىار االقتصادي)السبب( » ؛ والعالقة الواضحة ػ يضيؼ سمير أميف ػ ىي
(. وعف 21وص 29المرجع السابؽ: ص«)والتوسع التجاري)النتيجة(، ال العكس

أسباب ىذا النمو االقتصادي في تمؾ الفترة ػ كما يرى سمير أميف ػ فإنيا تكمف في 
الذي، بنتو الدوؿ في الغرب)دولة الرفاه الكينزية والفوردية(، وفي « فاعمية النظاـ»

الشرؽ)الدولة االشتراكية وفؾ االرتباط(، وفي العالـ الثالث)الدولة الوطنية وطموحات 
 (. 29ػ  95المرجع السابؽ، ص.ص حركة التحرر()

 ج ـ الدولة الوطنية:
النمط الثالث لمدولة الراعية الذي يستوقفنا أيضا، ىو ذلؾ النمط الخاص؛ الناجـ 
عف تتويج حركة التحرر الوطني في العالـ الثالث باالستقالؿ، في الخمسينات 

مستساغ: الدولة والستينات مف القرف الفائت. ونعني بو : ما يشير إليو المصطمح ال
 الوطنية. 

ومف دوف الدخوؿ ػ اآلف ػ في سجاؿ حوؿ طبيعة ىذه الدولة و أشكاليا المختمفة؛ 
ييمنا التركيز في البداية، عمى صمة النمط العاـ ليذه الدولة باإلشكالية التي، نحف 

. أي: إشكالية التحكـ في التبادؿ الحر والتنمية. وفي ىذا المقاؿ ابصددىا في ىذ
د، يجب القوؿ أف سموؾ ىذه الدولة قد "تطبع" بمزيج مف االتجاىيف المذيف، كانا الصد

يتنافساف حوؿ عرش الفكر التنموي خالؿ تمؾ الحقبة، وىما: االتجاه االشتراكي، 
 واالتجاه الكينزي:

مف االتجاه االشتراكي، أخذت الدولة الوطنية العديد مف التصورات والمناىج عف 
مالي(. ولعؿ "الطريؽ االشتراكي")تمييزا عف الطريؽ الرأسب رؼ التنمية؛ ضمف ماُ ع
( عمى نطاؽ واسع مف l’étatisation: المجوء إلى "الدولنة")أىـ ىذه "المقتبسات"

خالؿ، حركة التأميـ التي، طالت مجموع المؤسسات االقتصادية مف بنوؾ وشركات.. 
ة؛ القائمة عمى الدور الرائد ثـ، اعتماد نيج التخطيط المركزي عمى الطريقة السوفيتي
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لمدولة، في إعداد خطط التنمية. أخيرا وليس آخرا، ىناؾ نيج االنكفاء عمى الذات، 
 وعدـ االندماج في األسواؽ العالمية.

ومف االتجاه الكينزي، تـ اقتباس العديد مف أدوات التحميؿ ووصفات لمسياسات 
مثؿ: ىدؼ التوظيؼ الكامؿ أـ، االقتصادية. إف كاف تعمؽ األمر بأىداؼ التنمية، 

)    بوسائميا، مثؿ: زيادة اإلنفاؽ الحكومي أـ، بنماذجيا، مثؿ: نماذج النمو والتوازف
 (51، ص45ب: ص1555نموذج ىارود ودومار مثال(..)رمزي زكي، 

لكف، بغض النظر عف ىذا التأثير المزدوج الذي خضع لو سموؾ الدولة الوطنية، 
سسو ومبرراتو الموضوعية في تمؾ الفترة، وىي األسس فقد كاف ليذا األخير، أ

والمبررات التي ستستمد منيا الدولة الوطنية؛ مشروعيتيا أماـ شعوبيا عمى امتداد 
بواقع التخمؼ الموروث مف  يعنى عقود. نذكر مف بيف ىذه األسس والمبررات ما

: 1551)كاظـ حبيب،.ارية و ضعؼ القطاع الخاص الوطنيالحقبة االستعم
 ( 911ص

ىذا إذف، عف سموؾ وبعض أسس الدولة الوطنية. فماذا عف انجازاتيا ؟ إجماال، 
يمكف القوؿ أف ىذه االنجازات واف، لـ ترؽ إلى مستوى انجازات دولة الرفاه الكينزية 
إال أنيا، تضمنت قدرا مف التحوالت اليامة في أوضاع البمداف المعنية خالؿ، ما يزيد 

واء، مف جية تحقيؽ معدالت معتبرة لمنمو االقتصادي أـ، عف عقديف مف الزمف. س
مف جية تحسف الدخؿ و مستوى المعيشة لؤلفراد أـ، مف جية حركة التصنيع التي، 

 دبت في جؿ البمداف النامية.
 ـ في أزمة الدولة الراعية: 3

بعد مرحمة مف المد ػ دامت قرابة ثالثة عقود ػ و اتسمت بحالة مف الرفاه في كنؼ 
دولة الراعية؛ دخؿ العالـ ابتداء مف النصؼ األوؿ مف السبعينات في مرحمة مف ال

الجزر، اتسمت بحالة مف األزمة المستمرة التي، طالت العالـ المتقدـ والعالـ الثالث، 
عمى حد سواء. و ىذه األزمة ػ في جوىرىا ػ  ىي أزمة الدولة الراعية، بأنماطيا 

يقاعاتيا، بيف العالميف المذكوريف.المختمفة. واف، اختمفت مظاىرىا   وا 
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في العالـ الرأسمالي المتقدـ، يمكف الرجوع إلى عدة قراءات ليذه 
(. لكف، فيماُ يعنى بالدولة الراعية ػ A.Granou,1983 :pp181-218األزمة)

بمعناىا الضيؽ ػ ثمة إجماع عمى أبعاد ثالث، ليذه األزمة: أزمة التمويؿ، وأزمة 
 (. P.Rosanvallon,1995.op cité :p8 et p9المشروعية") الفعالية، وأزمة"

أزمة التمويؿ، عبرت عف نفسيا مف خالؿ، تصاعد العجز في ميزانية الدولة 
بالموازاة، مع ارتفاع االقتطاعات اإلجبارية)الضرائب واالشتراكات االجتماعية(، وىذا 

يف نمو (. أي، التفاوت بeffet de ciseauما اصطمح عميو "أثر المقص")
 (.ibid :p8%()1الى 1%( ونمو اإليرادات)مف 4الى 3النفقات)مف 

أزمة الفعالية، تتعمؽ بفشؿ الدولة الراعية في تحقيؽ اليدفيف الرئيسييف ليا وىما: 
الضماف االجتماعي وتقميص الفوارؽ؛ بالنظر إلى استمرار حالة اإلفقار، والتيميش.. 

تغطية االجتماعية بيف الفئات االجتماعية ناىيؾ، عف التفاوت في االستفادة مف ال
باتجاه؛ مزيد مف االمتيازات لمشرائح المتوسطة،عمى حساب الشرائح 

 (. S.Penasa,1996 :p29األخرى)
أما أزمة "المشروعية"، فقد نشأت ػ أساسا ػ مف سابقتيا، أي مف عجز الدولة 

ا؛ حوؿ مدى فعالية الراعية عمى تحقيؽ أىدافيا. وبالتالي، فيي تطرح تساؤال حارق
 (ibid :p29النظاـ االجتماعي ككؿ، في تسيير تمؾ االقتطاعات الكبيرة..)

فضال عف ىذه الجوانب الخاصة بأزمة الدولة الراعية بمعناىا الضيؽ، يجب أف 
نضيؼ ما واجيتو "دولة الرفاه" الكينزية باعتبارىا، نمط مف الدولة الراعية ػ بالمفيـو 

بدوره، مفيـو األزمة ليشمؿ، تمؾ األزمة الييكمية التي عصفت  األوسع ػ وىنا، يتسع
 laباالقتصاديات الغربية المتقدمة، بعد ظيور ما يسمى الركود التضخمي)

stagflation وما ارتبط بو مف تدىور في معدالت نمو اإلنتاجية وزيادة في )
أ:  1555.)رمزي زكي، تفاقـ االختالؿ الداخمي والخارجيالطاقات العاطمة و 

فترة الجزر والركود الطويمة التي تمي : »بويصؼ سمير أميف ىذه األزمة ( 111ص
(. ومف نافمة القوؿ، 1: ص1541سمير أميف، «)فترة المد والرواج الطويمة أيضا

التأكيد عمى عالقة ىذه األزمة بالدولة بؿ، وتذىب بعض التحاليؿ الماركسية إلى 
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بحكـ االرتباط الوثيؽ بيف الدولة » تكارية:اعتبارىا أزمة رأسمالية الدولة االح
يمكف اعتبار األزمة مف وجية نظر اقتصادية فحسب. إنيا تمس  واالحتكارات، فانو ال

 (A.Granou,1983.op cite.p181«)الدولة نفسيا ومعيا كؿ المجتمع
في العالـ الثالث، كانت األزمة بنفس األبعاد ػ واف بخصوصيات مختمفة ػ  وآلت 

ىو أسوأ مما آلت إليو، األزمة في البمداف المتقدمة: ىي أزمة تمويؿ، تمثمت إلى ما 
في المديونية الخارجية التي كادت أف تصؿ بالعديد مف البمداف النامية المدينة إلى 
حالة مف عدـ القدرة "عمى سد الرمؽ" ونعني بذلؾ عدـ القدرة عمى تغطية الواردات 

النظر إلى فشؿ نماذج التنمية، في تحقيؽ أىدافيا الضرورية. ىي أزمة فعالية أيضا، ب
المعمنة، في البداية. وبخاصة، تغيير "أبنية اإلنتاج التابعة والمشوىة" و، عدالة 

( ثـ، ىي أزمة "مشروعية" 111أ: ص 1555التوزيع في الدخؿ والثروة.)رمزي زكي، 
بعد األخير لؤلزمة لما بالنظر إلى السمتيف السابقتيف. وييمنا التوقؼ قميال، عند ىذا ال

لو، مف صمة قوية، بأزمة الدولة الوطنية. وفي ىذا الصدد، يجب القوؿ أف الدولة 
الوطنية عمى العمـو ػ باستثناء حالة بعض الدوؿ في آسيا ػ لـ تفشؿ فحسب عمى 
الصعيد الداخمي المشار إليو بؿ، فشمت أيضا عمى الصعيد الخارجي؛ إذ، لـ تفمح في 

ج فاعؿ في المنظومة العالمية الرأسمالية قائـ عمى أرضية إنتاجية اندما»تحقيؽ 
(.. ناىيؾ، عف فشميا في 111.مرجع سابؽ: ص1555سمير أميف، «)متصاعدة

تسيير المديونية الخارجية؛ بحيث أدى إلى رىف القرار االقتصادي الوطني، والخضوع 
 .المالءات المؤسسات الدولية مف خالؿ برامج التعديؿ الييكمي

 ثانيا : "الدولة التنموية"
التجربة اآلسيوية لمتنمية ػ كما سنرى الحقا ػ عف وجود نمط خاص مف  تكشؼ لنا

تدخؿ الدولة؛ كاف لو "باع طويؿ" في تفسير نجاح ىذه التجربة، مف خالؿ سياساتيا 
" االنتقائية والمستيدفة، المختمفة. ونعني بيذا النمط ما اصطمح عميو: "الدولة التنموية

أو "الدولة الرأسمالية التنموية". ومف األىمية بمكاف تسميط الضوء، عمى سموؾ 
وخصائص ىذه الدولة بالعالقة، مع إشكالية التحكـ في التبادؿ الحر والتنمية التي 

 تشغمنا.
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 ـ في المصطمح:               1

ينسب الدكتور محمود عبد الفضيؿ فكرة "الدولة ذات التوجو التنموي" إلى ُُ 
تمؾ الدولة التي تستطيع أف » ( باعتبارىا A.Gerschenkeronألكسندر غرشنكروف)

تقود عمميات التصنيع بشكؿ معجؿ، وخاصة عندما تجيء الدولة متأخرة في مضمار 
(. وحديثا،ُ التقط ىذا المفيـو 999: ص9111محمود عبد الفضيؿ، «)التصنيع والتقدـ

التنمية في البمداف النامية عموما، وفي  مف قبؿ عدد مف الكتاب المنشغميف بقضايا
البمداف اآلسيوية، خصوصا. ويذكر محمود عبد الفضيؿ مف بيف ىؤالء: مانويؿ 

الدولة التي ب :»  ( الذي يعرؼ " الدولة ذات التوجو التنموي" M.Castellsكاستمس)
 تؤسس شرعيتيا عمى قدرتيا عمى إطالؽ عممية تنموية متواصمة، ال تقتصر فقط عمى
نما تحدث تحوالت جذرية في ىيكؿ  معدالت نمو مرتفعة لمناتج المحمي اإلجمالي، وا 

( ؛ 991المرجع السابؽ: ص«)اإلنتاج المحمي، وفي عالقتيا باالقتصاد الدولي
وفضال عف التحوالت في الييكؿ االقتصادي المشار إلييا في التعريؼ، يضيؼ 

دير دفتو الدولة التنموية، يتضمف المشروع النيضوي الذي ت» محمود عبد الفضيؿ بأف
إجراء تحوالت ميمة في النظاـ االجتماعي والعالقات االجتماعية، إذ أف عمميات 
نما تمتد إلى  التحوؿ والنيضة ال تقتصر فقط عمى التحوالت في الييكؿ االقتصادي، وا 

( 991المرجع السابؽ: ص«)عالقات اإلنتاج واليياكؿ االجتماعية المصاحبة ليا
دؿ محمود عبد الفضيؿ في إضافتو ىذه، بتوضيح كاستمس ألحد أىـ العوامؿ ويست

التي، ساعدت عمى تبمور الدولة التنموية في بمداف شرؽ آسيا؛ وىو غياب طبقة قوية 
 (.991مف مالؾ األرض.. والقياـ بإصالحات زراعية...)المرجع السابؽ: ص

موية بالرجوع إلى "التصور في السياؽ نفسو، يمكف اقتفاء أثر مفيـو الدولة التن
( Polanyiالمؤسساتي" لمدولة عند عدد مف الكتاب البارزيف، أمثاؿ بوالني)

( وحسب ىذا  Hirschman(..)P.Evan,1992( وىيرشماف)Weberوفيبر)
( بيف ىياكؿ الدولة والتبادؿ عف طريؽ complémentaritéالتصور: "ىناؾ تكاممية)

(. وضمف ىذا االتجاه، يرى ibidالتصنيع")السوؽ، وبخاصة فيماُ يعنى بعممية 
أف السوؽ ال يتوقؼ فحسب عمى الشبكات االجتماعية بؿ، يتوقؼ أيضا » بوالني:
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عمى أشكاؿ الدولة وسياساتيا. فال يعمؿ السوؽ إال بفضؿ تدخؿ مركزي 
باف ما تفتقر لو » (. مف جيتو، يرى ىيرشمافibid«)مستمر)لمدولة( وخاضع لمرقابة

نما المقاولة)البمداف الن (. ويتعيف l’entreprenariatامية ليس األمواؿ االستثمارية وا 
عمى الدولة التقاط فرص االستثمار وضماف انجازىا الفعمي، وىو ما يتطمب منيا أف 

(. ibid«)تعي جيدا حاجات المستثمريف الخواص وتتوقع )أو تقدر( اكراىاتيـ
ؾ التي ليا قدرة مستقمة ومرتفعة عمى وخالصة ىذا التصور، أف الدولة التنموية ىي تم

الفعؿ؛ وتتوقؼ ىذه القدرة عمى درجة التالـؤ مع المعايير، الواردة في التعاريؼ 
 المذكورة.

عمى مستوى أقؿ أكاديمية، يمكف اإلشارة إلى متابعة األستاذ بيير 
، والذي يحدثنا عف" الدولة الرأسمالية التنموية" باعتبار P.Judetجودي) » ىا( لممفيـو

التعاوف بيف »(، محددا قوتيا الرئيسية في ذلؾP.Judet,2000«)أداة فعالة لمحاؽ
البيروقراطية والمؤسسات؛ بحيث أف الدولة ىنا بدؿ أف تأمر، تقترح وتؤثر مف خالؿ 

، مقابؿ ضمانات مقدمة لممؤسسات حتى  نظاـ مف اإلدارة الموجية
 (.ibid«)تستجيب..

 ، التبادل الحر:ـ الدولة التنموية، التنمية 2
في ضوء ما سبؽ، لعؿ اإلحالة النموذجية األولى لتحميؿ سموؾ وعمؿ الدولة 
التنموية، إنما ىي التجربة اآلسيوية)عمى الرغـ مف اقتراب نسبي ألمثمة أخرى عف 
ىذا السموؾ والعمؿ، في بمداف تنتمي لمناطؽ أخرى في العالـ(. وعميو، سنركز عمى 

 .ىذه التجربة، دوف سواىا
 أ ـ التحكم في التنمية:

استنادا، إلى الجانب األوؿ مف تعريؼ كاستمس لمدولة التنموية ػ المذكور آنفا ػ 
ومرتفع  يوجد معياراف عف مدى تحكـ الدولة في التنمية، وىما: تحقيؽ نمو مضطرد

لمناتج المحمي اإلجمالي، وانجاز تحوالت جذرية في ىيكؿ اإلنتاج المحمي. وبالعودة 
قع التجربة اآلسيوية، ندرؾ بسيولة أف الدولة في البمداف اآلسيوية الصاعدة) بما إلى وا

فييا الصيف والياباف( قد امتثمت ػ إلى حد كبير ػ ليذيف المعياريف. يبقى فحسب، أف 
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نوضح سبيميا إلى تحقيؽ ذلؾ. وتحضرنا في ىذا الصدد، كؿ تمؾ السياسات 
دوؿ ىناؾ. نذكر مف بيف ىذه السياسات)رمزي االنتقائية والمستيدفة التي، خاضتيا ال

(: االستثمار ػ بمقادير ضخمة ػ في البنى التحتية 92.مرجع سابؽ: ص9111زكي، 
سكانا.. ناىيؾ،  الضرورية لمتصنيع والتصدير، واالستثمار في البشر، تعميما وصحة وا 

سات المالية عف االىتماـ بسياسة التعميـ والبحث العممي والتكنولوجي. ثـ ىناؾ، السيا
والنقدية المؤثرة عمى األسعار واألجور واالدخار والتي كاف ليا الفضؿ في إبعاد شبح 
التضخـ في ىذه البمداف. وفضال عف ىذه السياسات الخاصة بالقطاع الصناعي 
واالجتماعي، يجب إضافة السياسات الزراعية التي تمثؿ ركنا أساسيا لمدولة التنموية، 

ض البمداف اآلسيوية، مثؿ: تايواف وكوريا الجنوبية، حيث بادرت وبخاصة بالنسبة لبع
الدولة إلى إصالحات زراعية، كاف ليا أثر حاسـ في التطور الصناعي الذي شيدتو 

(. بؿ، وذىبت الدولة إلى أبعد مف J.P.Paulet,1999 :p76 et p77ىذه البمداف)
د تعبير بيير جودي ذلؾ؛ بإشرافيا عمى مشتالت زراعة األرز التي، تمثؿ عمى ح

 (P.Judet,1996«)حمة آسيا في زراعة األرز»
 ب ـ التحكم في التبادل الحر:

يبقى الجانب الثاني مف تعريؼ كاستمس ) التحوؿ الجذري لمعالقة مع االقتصاد 
الدولي (. وفي ىذا الصدد، فاف عممية اإلسقاط ال تختمؼ عف الجانب األوؿ مف 

ستطاعت الدولة التنموية في آسيا، أف تقدـ مثاال التعريؼ. فعمى غرار الياباف،ا
نموذجيا إلدارة وتسيير االنفتاح الخارجي، إف مف جانب االستيراد أـ، مف جانب 
التصدير. ففي البداية، يمكف القوؿ أف دوؿ شرؽ وجنوب آسيا استوحت سموكيا 

المؤقتة، الحمائي مف أفكار ؼ.ليست ػ التي سبقت اإلشارة إلييا ػ الخاصة بالحماية 
واالستعداد لممنافسة الدولية. وىذا ما فعمتو كوريا الجنوبية ػ بامتياز ػ  حيث لـ يمجأ 
ىذا البمد إلى تحرير الواردات إال، بعد اكتسابو لمقدرة عمى التصدير.)محمود عبد 

(. كما تمدنا تايواف بمثاؿ آخر، عف تحكـ 149.مرجع سابؽ: ص9111الفضيؿ،
بارا لممصالح الوطنية؛ مف ذلؾ إصدار تشريع ػ في الثمانينات الدولة في الواردات اعت

مف القرف الماضي ػ يسمح لمسمطات بتعديؿ التعريفة الجمركية ػ زيادة ونقصانا ػ في 
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(. وقبؿ ىذيف 54: ص1553%)محمد محروس اسماعيؿ،11حدود نسبة، تصؿ إلى 
ا المجاؿ، حيث قامت البمديف الناشئيف، يمكف الرجوع أيضا إلى تجربة الياباف في ىذ

الدولة بفرض قيود صارمة عمى الواردات خالؿ خمسينات وستينات القرف الفائت؛ ولـ 
% مف الناتج المحمي اإلجمالي 9,9تتجاوز نسبة الواردات الكمية مف السمع المصنعة 

 (. 991.مرجع سابؽ: ص9111)محمود عبد الفضيؿ،1534لمياباف في عاـ 
ـ ىذه الدوؿ ػ كما نعمـ ػ إلى التصدير في األسواؽ في مرحمة ثانية، اتجيت معظ

العالمية بشكؿ متميز، إذ اكتسبت قدرات تنافسية معتبرة. لكف، ىنا أيضا، كاف لمدولة 
اليد الطولي عمى أكثر مف صعيد. ويشرح الراحؿ رمزي زكي ما "فعمتو ىذه اليد" 

مرجع سابؽ: .9111بشكؿ مستفيض، نورد فيما يمي بعض ما ورد فيو:)رمزي زكي،
 (       93، ص92ص

فمف جية، كاف لمدولة دورا أساسيا في دعـ الميزة النسبية التي كانت تتمتع بيا 
البمداف اآلسيوية في بعض الفروع التقميدية)صناعة المنسوجات والمالبس( حتى، يتـ 
استثمار ىذه الميزة ألطوؿ فترة ممكنة مف خالؿ، الحفاظ عمى مستوى متدني ثابت 

حرماف العماؿ مف حقوقيـ السياسية والنقابية.(. ثـ،  ر بكؿ الوسائؿ)بما فييالؤلجو 
ىناؾ السياسات المختمفة تجاه القطاع التصديري التي ستأتي الحقا، متمثمة في العمؿ 
عفاء الواردات مف المدخالت الضرورية لمصناعات  عمى استقرار أسعار الصرؼ، وا 

ممصدريف. ناىيؾ، التصديرية مف الرسـو الجمركية، وتوفير التسييالت المصرفية ل
عف تمؾ الرعاية المؤسساتية ليذا القطاع مف خالؿ، تكويف مجالس لتنمية الصادرات 

نشاء المناطؽ الحرة.وا ىذا إذف، عف دور الدولة التنموية اآلسيوية فيما لتنافسية، وا 
يخص قطاع التجارة الخارجية. لكف، العالقة مع االقتصاد الدولي ػ كما نعمـ ػ ال 

عمى التدفقات التجارية بؿ تشمؿ أيضا، التدفقات المالية وتدفقات  تتوقؼ فحسب،
االستثمار األجنبي المباشر؛ وىذه التدفقات ليا صمة وثيقة بالتجارة الخارجية. ومف 

 ثـ، يتعيف أيضا معرفة ما لمدولة مف دور في ىذا المجاؿ. 
آلسيوية ففي ما يتعمؽ بالتدفقات المالية، ال بد مف التذكير بدور الدولة ا

االستراتيجي والعممي، في تجنيب البمداف اآلسيوية مف الوقوع في فخ المديونية 
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الخارجية ػ والذي وقعت فيو جؿ البمداف النامية ػ وتجمى ىذا الدور خاصة، في التقميؿ 
تشجيع المدخرات المحمية والعمؿ عمى االرتقاء بيا »مف فجوة الموارد مف خالؿ 

سعر فائدة حقيقي مجز ، وتنويع أجيزة تعبئة المدخرات  باستمرار وذلؾ عبر توفير
حاطتيا بمختمؼ أشكاؿ العناية الحكومية، وتطوير سوؽ األوراؽ  المحمية وا 

(. وفي السياؽ نفسو، حرصت الدولة عمى عدـ 93المرجع السابؽ: ص«)المالية..
كمفة التعرض لمضغوط الخارجية التي تنجـ مف الحاجة لالقتراض قصير األجؿ ذو الت

المرتفعة، وذلؾ مف خالؿ تكويف رصيد ميـ لالحتياطات الدولية..)المرجع السابؽ: 
 (94ص

فيما يتعمؽ باالستثمارات المباشرة واف يختمؼ الموقؼ منيا ػ نسبيا ػ حسب ظروؼ 
كؿ بمد، فمف الواضح أف الدوؿ اآلسيوية بمجمميا أولت ىذه االستثمارات برعاية 

التسييالت المختمفة؛ بغية اجتذابيا لممساىمة في تنمية خاصة،عبر تقديـ الحوافز  و 
ىذه البمداف. لكف، يجب القوؿ أف عيف الدولة لـ تغفو تماما، عف جانب ضبط نشاط 
الشركات األجنبية القائمة بيذه االستثمارات، وبخاصة في بعض الدوؿ مثؿ كوريا أو 

لتسييالت الممنوحة لؤلجانب ماليزيا. وفي ىذا البمد األخير عمى سبيؿ المثاؿ، فأماـ ا
أال » لالستثمار، ىناؾ ضوابط محددة يتوجب أف يمتـز بيا المستثمر نذكر منيا:

تنافس السمع التي ينتجيا المستثمر األجنبي الصناعات الوطنية التي تشبع حاجات 
 (.94.مرجع سابؽ: ص9111محمود عبد الفضيؿ،«)السوؽ المحمية

بة اآلسيوية ػ جوانب ميمة في العمؿ الفعمي ىكذا تتضح بجالء ػ في ضوء التجر 
لمدولة التنموية؛ بما يترجـ ػ إلى حد كبير ػ عناصر المفيـو الذي انطمقنا منو، سابقا. 

، وبخاصة حوؿ درجة فعالية ومشروعية عمميا. لمحديث بقية عف الدولة التنموية لكف،
 وىذا ما يستوقفنا في الفقرة التالية.

 لة التنموية:ـ تحديات وآفاق الدو  3
إذا كانت الدولة الراعية والدولة الوطنية قد استنفذتا ػ كما رأينا في الفقرة األولى ػ 
مشروعيتيما التاريخية، مف جراء أزمة الفعالية)عدـ انجاز األىداؼ( التي آلتا إلييا، 

، كانت عمى وية التي، لـ تشيد تمؾ األزمة بؿفاف الوضع مختمؼ بالنسبة لمدولة التنم
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توى عاؿ مف األداء، وقدرة متميزة عمى التكيؼ مع متطمبات التنمية، الداخمية منيا مس
والخارجية. لكف، يجب القوؿ أف الدولة التنموية وعمى الرغـ مف نجاحيا النسبي ىذا، 

تقمؿ فحسب مف درجة  آلت ىي األخرى إلى عدد مف الممارسات السمبية التي ال
ى ذلؾ مف قبؿ ػ أف تنسؼ صدقيتيا ومشروعيتيا؛ فعاليتيا بؿ، يمكف ػ كما أشرنا إل
 في حاؿ استمرار ىذه الممارسات.

إجماال، تتصؿ ىذه الممارسات بطبيعة النظاـ السياسي لمدولة، و بسموؾ األعواف 
الخواص تجاه تدخؿ الدولة، وبآثار العمؿ الحكومي أو السياسات 

  ( R.Boyer,1998العمومية..)
بطبيعة النظاـ السياسي لمدولة ، نذكر أنيا انكشفت  بالنسبة لمممارسات المتصمة

 كإلى حد؛ اعتبار ىذه األزمة  1553بجالء في عاصفة األزمة المالية اآلسيوية لسنة 
(. وتشمؿ 999: ص9119أمارتيا صف،«)جزاء وفاقا لنظاـ الحكـ غير الديمقراطي» 

ىيؾ، عف التسمط ىذه الممارسات كؿ مالو صمة، بنقص الشفافية والتعسؼ والفساد.نا
السياسي القائـ عمى تضييؽ وقمع الحريات الديمقراطية. وغني عف البياف، أف مثؿ 

 ىذه الممارسات ذات تأثير مدمر، عمى صدقية ومشروعية الدولة..
يتعمؽ األمر بالصعوبات   بالنسبة لسموؾ األعواف الخواص تجاه تدخؿ الدولة،

اف االقتصادييف الخواص ػ الخاضعوف التي تواجو الدولة في ضماف استجابة األعو 
مبدئيا لمراقبة الدولة ػ لمسياسات العمومية أو، في ضماف الحصوؿ عمى المعمومات 
الصحيحة عف اختياراتيـ وتوقعاتيـ عمما، أف ىؤالء األعواف قد يمجئوف ػ حسب نظرية 

يكف  (. وميماR.Boyer  opcité التوقعات العقالنية ػ إلى تشويو تمؾ المعمومات..)
مف أمر، يمكف اإلشارة إلى ما حدث خالؿ األزمة اآلسيوية كمثاؿ، عف تمؾ 
الصعوبات في المجاؿ المالي؛ حيث نجـ االنفالت الخطير لموضع مف جراء، ضعؼ 
الدولة في مراقبة المصارؼ الخاصة واألسواؽ المالية. والنتيجة، أف ىذه الصعوبات 

بيف المؤسسة والدولة الذي كاف ػ كما ذكرنا قد تعيد النظر في ذلؾ التوافؽ والتواطؤ 
 آنفا ػ مف بيف سمات الدولة التنموية.
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بالنسبة آلثار العمؿ الحكومي يجب القوؿ أف الدولة التنموية لـ تنجز كؿ أىدافيا 
االقتصادية واالجتماعية بالعمؽ المطموب، وشاب السياسات العمومية الكثير مف 

اء في التخطيط االستراتيجي وفي التقديرات، أوجو القصور. فضال، عف بعض األخط
المذيف اعتمدتيما تمؾ السياسات. وفي ىذا الصدد، نشير عمى سبيؿ المثاؿ، إلى 
مسألة توزيع الدخؿ. فالنجاحات الباىرة لمدولة التنموية عمى صعيد النمو االقتصادي، 

لتحسف غطت بشكؿ ما عف عجزىا الممحوظ في حؿ ىذه المسألة. فعمى الرغـ، مف ا
ظؿ عمى درجة » النسبي لمستوى الدخؿ الذي تحقؽ إال أف توزيع الدخؿ والثروة 

رمزي «)عالية جدا مف التفاوت، وأف نموذج التوزيع لـ يتطور لصالح الفقراء..
( وىذا جانب لو تأثيره السمبي أيضا، عمى صورة 191.مرجع سابؽ: ص9111زكي،

 شروعيتيا.الدولة التنموية وبالتالي، عمى صدقيتيا وم
زمة ػ بالمعنى يجب أف نضيؼ في األخير،أف كؿ ىذه الممارسات واف ال تمثؿ أ

إال أنيا، تكشؼ عف حدود ىذا النمط مف الدولة، والتي تستدعي الكامؿ لمكممة 
مراجعة نقدية لسموكو وآلياتو، وبخاصة باتجاه استيعاب المتطمبات الجديدة لما يسمى 

 تطمبات العالمية لمتنمية، مف جية أخرى. المجتمع المدني مف جية، و الم
 

 ثالثا: خمفية نظرية..
سنعكؼ اآلف عمى ، بعد مقاربتنا التاريخية السابقة لبعض أنماط تدخؿ الدولة

توضيح الخمفية النظرية، التي تؤسس ليذا التدخؿ. سعيا، إلى التقاط أىـ التصورات و 
 لة .منطمقات التحميؿ، في الجدؿ المستمر حوؿ ىذه المسأ

 (:réglementation et régulation ـ "التقنين" و"الضبط") 1

"عنصر خارجي" عف النظاـ ك في التقميد الميبرالي عامة، تعتبر الدولة 
االقتصادي. ومف ثـ، يأتي االعتراض قويا، عمى تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية؛ 

الخفية" المعيود، عمى  بالنظر إلى اإلرباؾ الذي سيسببو ىذا التدخؿ في عمؿ "اليد
صعيد تخصيص الموارد وتوجيو األسواؽ. لكف، في الواقع، ىذا االعتراض ػ في 
جوىره ػ ىو مجرد "إعالف مبادئ" لؤليديولوجية الميبرالية، ليس إال. فإذا عدنا إلى 
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تحميؿ الرأسمالية ػ كنمط لمممارسة الفعمية لميبرالية ػ فما أبعد ىذا اإلعالف، عف الواقع 
لفكر معا. وىذا ما يفسر ػ باعتقادنا ػ وجود نظريات قائمة بذاتيا؛ ضمف التيارات وا

الميبرالية المعاصرة)نظريات التقنيف(، تبحث ػ بطريقتيا الخاصة ػ في أسس وأساليب 
تدخؿ الدولة. فضال، عف تمؾ النظريات غير الميبرالية التي تنطمؽ مف إعادة نظر 

 ) نظريات الضبط(.  الي برمتوجذرية في فعالية النظاـ الرأسم
 أ ـ نظريات "التقنين":

تنطمؽ ىذه النظريات مف اإلقرار بوجود عيوب في عمؿ األسواؽ؛ ناجمة عف 
"شوائب" في صورة العالـ الحقيقي، مقارنة بالصورة المفترضة في سوؽ المنافسة 

ؼ، (. وتحيؿ ىذه الشوائب في نياية المطاF.Teulon,1997.opcité :p42الكاممة)
شباع » إلى تمؾ القطيعة بيف البحث عف المصالح الخاصة لممستيمكيف والمنتجيف، وا 

. ومف أمثمة تمؾ الشوائب، التي يركز  (F.Levêque,2004 : p 7«)الحاجة العامة
"اقتصاد الرفاه"، نذكر: وجود آثار ب عمييا التيار الفكري المعروؼ 

 biensد خيرات)سمع( جماعية)(، وجود احتكار طبيعي، وجو externalitésخارجية)

collectifs وفي ضوء تصور تيار "اقتصاد الرفاه" المذكور، يجد تدخؿ الدولة .)
قيادة اليد الخفية والتأثير في سموؾ المستيمكيف » مبرره في الحاالت الثالث مف خالؿ

 (. وفيما يمي توضيح موجز، ليذه الحاالت الثالث:ibid : p10«)والشركات
ر الخارجية، االيجابية منيا والسمبية، يتعمؽ األمر باعتبار اآلثار، بالنسبة لآلثا

الناجمة عف قرارات عوف اقتصادي ما عمى وضعية عوف اقتصادي آخر، مثؿ: 
اآلثار االيجابية و السمبية عمى التجارة في حي ما، إلقامة موقؼ لمسيارات بالقرب 

ىذه اآلثار الُ تقـو (. وبالنظر إلى أف P.Delfaud,1993 : p108مف المكاف)
باألسعار، فاف السوؽ عاجز عف تصحيح األضرار التي يمكف أف تصيب عونا 

 (. ibid : p108اقتصاديا ما وبالتالي، يتطمب األمر تدخؿ الدولة لمقياـ بذلؾ)
الخيرات الجماعية، تطرح إشكاال مماثال، مف زاوية تمويؿ أو إنتاج ىذه الخيرات، 

فة" بالنسبة لممستثمريف الخواص. ومف ثـ، فاف حؿ ىذا ذات المرودية "غير المعر 
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 : J.Fontanel,2005aاإلشكاؿ يكوف خارج منطؽ السوؽ، ويستدعي تدخؿ الدولة)

p27 et p28.) 

االحتكار مف جيتو، يضر بالمستيمؾ) في حالة رفع األسعار(. ولتصحيح ىذا 
كر مف خالؿ الوضع ال مفر مف تدخؿ الدولة بشكؿ أو بآخر)تقنيف نشاط المحت

 الضرائب مثال(.
ىذا باختصار،عف تصور"اقتصاد الرفاه" ومدرسة "االقتصاد العمومي" المنبثقة 
عنو. مع اإلشارة، أف ثمة اختالفات في الموقؼ مف التقنيف داخؿ ىذه المدرسة 

 leنفسيا، وبخاصة فيما يتعمؽ بطبيعة وفعالية سموؾ المقنف)

réglementeur()F.Levêque,2004.opcité : pp11-14 كما أف ىذه .)
المدرسة برمتيا، قد تـ "اختراقيا" مف قبؿ اتجاىات أخرى، نذكر منيا: ما اصطمح 
عميو االقتصاد العمومي الجديد الذي يتناوؿ عيوب أو شوائب المقنف )الدولة( نفسو؛ 
وسبؿ تصحيحيا. ومف ىذه العيوب: الالتماثؿ في المعمومات بيف المقنف والخاضع 

 ibid. : p15تفضيؿ المصالح الشخصية لممقنف، و ضعؼ صدقية المقنف..) لمتقنيف،

et p16) 

إجماال، يمكف القوؿ أف أفكار اقتصاد الرفاه والمدارس المختمفة لمتقنيف العمومي، 
واف تصب في مجرى الفكر الميبرالي فإنيا، تكشؼ عف حقائؽ ميمة حوؿ دور 

بعض المشكالت المعاصرة لمتنمية ووظائؼ الدولة، وبخاصة عمى صعيد التحكـ في 
 والتبادؿ الحر، مثؿ: التموث، الجريمة، سموؾ الييمنة واالحتكارات العالمية..

 ب ـ نظرية الضبط :
تستند ىذه النظرية ػ التي ذاع صيتيا في السبعينات مف القرف الفائت ػ عمى ثالثة 

عد التاريخي ػ (: التحميؿ الماركسي)في الب J.P.Delas,2001.op cité.p55روافد)
) في دور      االجتماعي و الدور المحوري لمعالقة األجرية(، والتحميؿ الكينزي

الدولة(، والتحميؿ المؤسساتي) في دور المؤسسات المختمفة: الشركات، النقابات، 
الدولة،المجموعات االجتماعية.(. وانطالقا مف ىذه الروافد، اتجيت ىذه النظرية إلى 

: ريخ الحديث لمرأسمالية نذكر منيااليامة لتدخؿ الدولة، في التاتوضيح بعض األسس 
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تمؾ التسوية التاريخية بيف العمؿ ورأس الماؿ التي طبعت النظاـ الفوردي في مرحمة 
رأسمالية الدولة االحتكارية و، دور الدولة في توزيع الدخؿ عمى أساس قاعدة 

، ترشيد األجور واألسعار، ( التي توصي بتوجيو أوla règle de Wicksellفيكسؿ)
 ibid. : p55 etبما يضمف زيادة معتدلة لؤلسعار ونمو سريعا لالستيالؾ والتوظيؼ)

p56.) 

عمى صعيد آخر، انصبت نظرية الضبط  عمى كشؼ أبعاد األزمات التي، 
مافتئت تعصؼ باالقتصاديات الرأسمالية سعيا، إلى إبراز حدود السوؽ في عممية 

بالتالي، ضرورة تدخؿ الدولة بشكؿ أو بآخر، وفؽ متطمبات الضبط االقتصادي و 
المرحمة التي تجتازىا الرأسمالية. وبيذا الخصوص، يستوقفنا تحميؿ أحد الممثميف 

  (، في الطبعة األخيرةMichel Agliettaالبارزيف لنظرية الضبط: ميشاؿ اجمييطا)
(  M.Agliétta,1997 :p464مف كتابو األساسي) الضبط واألزمات في الرأسمالية()

حيث يوضح اجمييطا أف عممية الضبط ػ خالفا لعممية التقنيف ػ تقـو عمى اعتبار لدور 
الدولة ليس كعامؿ خارجي عمى النظاـ أو مجرد أداة بؿ، كمؤسسة قائمة بذاتيا، ذات 
التزامات ومسؤوليات كبرى، في إذكاء وتحفيز قوى اإلنتاجية والنمو و"إحياء 

( ويحدثنا أجمييطا بيذا الخصوص عف ما يسميو "الدولة ibid. : p464األمة"..)
 : ibidالمستثمرة " ذات الدور الحاسـ في تكويف، ورعاية، وتجديد الموارد البشرية..)

p466(..وأيضا، في مكافحة التضخـ وضبط األنظمة المالية )ibid : pp467-

469) 
 ـ في االقتصاد الصناعي.. 2

عاصرة لممسألة، تستوقفنا كذلؾ تمؾ اإلسيامات القيمة ضمف اتجاىات التحميؿ الم
التي، تنتمي لفرع االقتصاد الصناعي الدولي. ولعؿ أىميا تمؾ التي،ُ تعنى بتحميؿ 

 الجانب االستراتيجي لمسياسات التجارية والصناعية والتكنولوجية لمدولة.
 أ ـ السياسة التجارية اإلستراتيجية:

 Jamesاإلستراتيجية مف أعماؿ جيمس براندر) تمخض مفيـو السياسة التجارية

Brander(وبربرا سبنسر )Barbara Spenser في بداية الثمانينات مف القرف )
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الفائت والتي، أسست لما اصطمح عميو الحمائية الجديدة. وتنطمؽ ىذه األعماؿ مف 
)     اففكرة أساسية مفادىا أنو في ظؿ المنافسة األلغوبولية السائدة لؤلسواؽ، باإلمك

والمطموب( لجوء الدولة إلى سياسات تجارية)أو صناعية( إستراتيجية، كفيمة بتحقيؽ 
مكاسب ميمة ليا مف خالؿ، تعديؿ شروط المنافسة لصالح الشركات 

( بؿ، ويذىب نموذج براندر وسبنسر إلى M.Rainelli,1999a : p88الوطنية..)
  تدخؿ العمومي ال مفر منو، أبعد مف ذلؾ، ويخمص إلى  نتيجة أساسية ىي: أف ال

 (.ibid : p89«)وال بديؿ عنو» 
وتقـو ىذه المقاربة ػ كما يرى فيميب باربي ػ عمى افتراض أساسي ىو وجود شكؿ 

( بيف الشركة المحمية والدولة ومف ثـ، تطابؽ collusionمف التواطيء)
 (.P.Barbet,1997.op cité.p73مصالحيما)

االقتصادي األمريكي البارز بوؿ كروجماف الذي في السياؽ نفسو، تأتي أعماؿ 
( قد يؤدي إلى زيادة الدخؿ volontaristeيرى بأف المجوء إلى سياسة تجارية إرادية)

الوطني في بمد ما عمى حساب بمداف أخرى إذا ما استطاع إيجاد وسيمة لضماف 
مى الشركة تفوؽ)أسبقية( الشركة الوطنية، في االستفادة مف األرباح غير العادية، ع

األجنبية.. ىذه الوسيمة إنما ىي السياسة التجارية اإلستراتيجية؛ متمثمة في تدعيـ 
 (.       P.Krugman,1999 : p201الصادرات وتقييد الواردات، مثال)

ىذا، ومف األىمية بمكاف التوقؼ قميال، عند بعض مبررات المجوء إلى ىذه 
لعالقتيا الوثيقة بالمسألة التي تشغمنا ىنا، السياسات التجارية اإلستراتيجية، بالنظر 

وىي مسألة تحكـ الدولة في التبادؿ الحر والتنمية؛ بغية إسناد ما تقدمنا بو مف 
 فرضيات في ىذا الشأف.

فضال، عف تمؾ المبررات التي يمكف أف نستشفيا مف نموذج براندر وسبنسر ػ 
لشركة األجنبية، واستخالص المشار إليو أعاله ػ والخاصة، بتقميص ىيمنة ونفوذ ا

جزء مف ريعيا)مف خالؿ فرض تعريفة أو دعـ الصادرات( ىناؾ مف جية ثانية، 
(؛ حيث les économies externesالمبرر الياـ الخاص، بالموفورات الخارجية)

 internaliser les"تدخيؿ الخارجات")م يصبح تدخؿ الدولة ضروريا ومرغوبا 
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externalités ػ عمى حد تع )(بير جاؾ فونتا نيؿ ػJ.Fontanel,2005b : p18 ؛ )
باتجاه تشجيع الشركات التي تخمؽ موفورات خارجية ايجابية مف خالؿ، دعـ اإلنتاج 

(. مف جية ثالثة ػ وفي نفس A.Bouët,1998 : p155وبرامج البحث والتطوير)
ض السياؽ ػ ىناؾ المبرر الخاص بتدعيـ التنافسية مف خالؿ، االستمرار في فر 

تعريفة مرتفعة عمى الواردات)حماية السوؽ الوطنية( إلى حيف، انتفاء حاجة المؤسسة 
 (ibid. : p157الوطنية لذلؾ...)

نشير في األخير، إلى أف مفيـو السياسة التجارية اإلستراتيجية، واف تعرض 
النتقادات عديدة، طالت الفرضيات والحجج التي ينطمؽ منيا)تعدد المؤسسات التي 

السوؽ، عدـ التيقف مف النتائج، صعوبة تقييـ الموفورات الخارجية، عدـ التحكـ تدخؿ 
( إال P.Krugman,1999.opcité.pp208-214في المعمومات، إمكانية الردع..()

 أنو، يضع خطاب التبادؿ الحر موضع تساؤؿ؛ عمى األقؿ مف جية الممارسة الفعمية.
 

 :ب ـ اإلستراتيجية الصناعية
اإلطار الذي يحدد لجوء الدولة إلى سياسات تجارية إستراتيجية،  ليس بعيدا، عف

تنشأ أيضا ضرورة العتماد الدولة سياسات صناعية لمغرض نفسو و/أو ألغراض 
أخرى. وتندرج ىذه السياسات ضمف ما يعرؼ بالسياسات الييكمية لمدولة؛ التيُ تعنى 

 بالمدى الطويؿ.
مجموع اإلجراءات التي تتخذىا الدولة وتتضمف اإلستراتيجية الصناعية تحديدا، 

سواء، لمساعدة المؤسسات الصناعية ػ مباشرة ػ أـ، لتغيير البيئة المحيطة بيذه 
(. ويتـ التمييز عادة، بيف نوعيف مف F.Teulon,1997.opcité.p53المؤسسات)

االستراتيجيات الصناعية: االستراتيجيات الدفاعية واالستراتيجيات 
 (.J.Fontanel,2005a : pp83-85اليجومية)

االستراتيجيات الصناعية الدفاعية تنصب أساسا،عمى إحداث تغييرات عميقة في 
بنية األسواؽ ػ عمى غرار السياسة التجارية اإلستراتيجية ػ مف خالؿ إجراءات الدعـ أو 
الحماية. ويأتي تدخؿ الدولة ىنا، إما إلنقاذ أو إعادة تأىيؿ صناعات أو مؤسسات 
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ة تعاني مف اختالؿ ىيكمي معيف )صناعات الحديد والصمب، صناعة إستراتيجي
ما لمتكفؿ باآلثار التي يمكف أف تترتب عف إعادة  المنسوجات والمالبس، مثال(؛ وا 
ىيكمة ىذه الصناعات)البطالة مثال(. مع اإلشارة، إلى أف ىذا التدخؿ قد يتوجو 

 لمؤسسات خاصة أو عمومية ػ عمى حد سواء ػ
ات الصناعية اليجومية، تنصب عمى ترقية بعض الصناعات االستراتيجي

اإلستراتيجية أو، بعض الفروع الواعدة أو الجديدة)مثؿ الفروع التكنولوجية(، وتدعيـ 
 lesقدراتيا التنافسية مف خالؿ برامج تمويؿ البحث والتطوير، والطمبيات العمومية)

commandes publiques..) 
تجارية اإلستراتيجية، نشيد اليـو جدال حوؿ حدود عمى غرار مفيـو السياسة ال و

السياسات الصناعية في ضوء تجربة البمداف المتقدمة)األوروبية تحديدا( التي كشفت 
عف بعض المساوئ في ىذه السياسات) عدـ توافؽ العالقة بيف ىذه السياسات 

(. لكف، في ibid. : p84والسياسات االجتماعية، األثر السمبي لؤلدوات المستعممة..()
كؿ الحاالت، لـ يؤد ذلؾ إلى التخمي عف ىذا المفيـو بؿ العكس، ما يالحظ ىو 

تحفيز البحث والتطوير، و تدعيـ » عودتو القوية بشكؿ جديد مف خالؿ التركيز عمى 
التنويع بفضؿ إعطاء األولوية لنشر المعرفة العممية، التكنولوجية..والمساىمة في خمؽ 

؛ باتجاه إستراتيجية صناعية (J.L/Gaffard,2006 : p31«)مزايا نسبية جديدة
(؛ تقـو عمى ما يسمى "أقطاب stratégie industrielle structuranteمييكمة)

 (ibid. : p37التنافسية"..)

  (..croissance endogèneج ـ في نظرية "النمو ذاتي ـ المركز" )

د األوجو لمدولة؛ كضماف ىذه النظرية ػ الميبرالية في األصؿ ػ تؤسس لتدخؿ متعد
(. مف جية، باعتبار الموفورات F.Teulon,1997.opcité.p58الطراد النمو)

 : E.Magnim,2002الخارجية في مياديف البحث والتكويف والتربية والبنى التحتية)

p34  )  و،باعتبار أف النفقات العمومية في ىذه المجاالت ليست عبئا، بقدر ما ىي
ة المؤسسات الخاصة مف خالؿ تأثيرىا عمى اإلنتاجية، مف جية وسيمة لتحسيف فعالي

 (.F.Teulon,1997.opcité.p58أخرى..)
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 ةخاتم

، مقاربة تاريخية ونظرية موجزة لموضوعة الدور االقتصادي لمدولة. مقالنا تضمف
 الرئيسية: ناوفيما يمي نحاوؿ تثبيت بعض استنتاجات

والمكاني لمحياة االقتصادية، ال يمكف  : أيا كاف اإلطار الزمانياالستنتاج األوؿ
االلتفاؼ حولمسألة ضرورة تدخؿ الدولة، إف عمى الصعيد النظري أـ، عمى الصعيد 

 األمبريقي.
االستنتاج الثاني: المطموب ىو إعادة تركيز النقاش حوؿ ىذه المسألة، باتجاه 

 األشكاؿ المالئمة ليذا التدخؿ.
الراىنة، حاجتنا ػ كبمداف نامية ػ ىي إذكاء : في سياؽ الظروؼ االستنتاج الثالث

دور الدولة في العممية التنموية، مع مزيد مف تواطئيا الفعاؿ في تدبير الشأف التنموي، 
 وانفتاحيا السياسي في تدبير شؤوف المجتمع، بوجو عاـ.
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األجنبي المباشر و التنمية  االستثمار
في البلدان المغاربية االقتصادية  

 

 زغيب شهرزادد/ 
 االقتصادقسم 

 عنابة -باجي مختار جامعة
 

 ملخص
وخر الثمانينات من القرن الماضي يجعل من  التي طرأت عمى العالم مند أ االقتصاديةإن التغيرات 

اليوم  تتجواالقتصادي. ولذلك يل النشاط ـتفع مباشر فيال األجنبي االستثمارغير ممكن إغفال دور 
منيا بالدور الذي يمكن أن يمعبو  اقتناعا ىذا النوع من االستثمار الدول المغاربية لتتنافس عمى جذب

ىذه الورقة معرفة في  نحاولو  السوق. اقتصادو تعزيز التوجو نحو  االقتصاديةفي تحقيق التنمية 
 .االقتصاديةي المباشر و عالقتو المباشرة بالتنمية األجنب االستثمارمحددات 

 
 
Abstract 
Because of the significant 

transformations which the economic 

scene has been witnessing since the 

1980’s, direct foreign investment is 

now considered the engine for 

economic activity in the Maghreb 

countries. The latter, like other 

countries in other parts of the 

world, compete to attract foreign 

investment which is regarded as key 

to economic development and the 

emergence of a market economy. In 

this paper, we analyse the 

constraints facing foreign 

investment in the Maghreb region 

and its relation with economic 

development.    

  

 مقدمة:
لقد شيدت المنطقة العربية تحوالت 
ىامة عمى الصعيد اإلقتصادي 
والسياسي خالل السنوات األخيرة، حيث 
أخذت غالبية بمدان ىذه المنطقة تعمل 
جاىدة عمى توفير المناخ المالئم لجذب 
اإلستثمارات األجنبية لتكون أداة 
أساسية ليا في مسعاىا لتحقيق التنمية 

ر العام لمتنمية قد إن اإلطا الشاممة.
تغير بصورة كبيرة منذ نياية الثمانينات 

انعكس ذلك  من القرن الماضي، بحيث
األجنبي وعمى  االستثماردور  عمى

السياسات
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الحكومية الموجية نحوه. ونتيجة لذلك أصبحت معظم بمدان المنطقة العربية تتسابق 
نحو إستقطاب ىذه اإلستثمارات معتمدة في ذلك عمى سياسات اإلنفتاح من برامج 
جراءات اإلصالح والتحفيز، بعدما شعرت بأىميتو في تحقيق التنمية  الخصخصة وا 

. والبمدان المغاربية كغيرىا من البمدان المرتقبة وتوفير عوامل اإلنطالق المفتقدة
العربية شعرت بالعجز في تحقيق التنمية دون المجوء إلى اإلستثمار األجنبي الذي 
يمكن أن توضع لو سياسات تخدم أساسا أىدافا تنموية عبر مساىمتو بموارده المالية 

اجات ىذه وقدراتو التكنولوجية في بعض المجاالت وبعض المشاريع التي تحددىا إحتي
 البمدان.

 :إشكالية البحث

البمدان المغاربية برز نقاش حاد حول موضوع  اقتصادياتبالنظر إلى وضعية 
األجنبي وما يجمبو من مكاسب، يجعمنا نتساءل عن أىمية ىذا اإلستثمار  اإلستثمار

والى أي مدى تمتد مشاركتو في التنمية؟ وىل يقدم عمى اإلستثمار في مشروعات 
التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية الدقيقة التي تحتاجيا ىذه البمدان  تتصل بنقل

 لتعزيز قدراتيا اإلنتاجية والتنافسية ؟

 :فرضية البحث
 لإلجابة عمى التساؤالت المذكورة أعاله إستندنا إلى الفرضيتين التاليتين:

 اإلستثمار األجنبي المباشر عامل حاسم في عممية التنمية.- 
اإلستثمار في البمدان المغاربية يحتاج إلى المزيد من المحفزات لزيادة جذبو، مناخ  - 

 وليذا البد من تحسين العناصر الجاذبة لو. 
 :أهداف البحث

 تحدد أىداف البحث في نقطتين رئيستين:
 معرفة أىمية اإلستثمارات األجنبية المباشرة في التنمية؛ -
لمباشرة في البمدان المغاربية و آثارىا عمى كشف عن واقع اإلستثمارات األجنبية ا -

 التنمية.  
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 منهجية البحث:

إعتمدنا عمى األسموب التحميمي لواقع اإلستثمارات األجنبية المباشرة في الدول 
المغاربية بإستنا دنا إلى البيانات والمعمومات الخاصة بالجزائر، تونس، المغرب و 

وقسمت ىذه الدراسة إلى محورين أساسيين المتوفرة عبر شبكة األنترنت والمجالت. 
 ىما:         

 : اإلستثمار األجنبي المباشر و عالقتو بالتنمية اإلقتصادية.المحور األول
 : إتجاىات اإلستثمارات األجنبية المباشرة في البمدان المغاربية.المحور الثاني

 المحور األول:

 اإلستثمار األجنبي و عالقته بالتنمية اإلقتصادية
إن تحديد عالقة اإلستثمار األجنبي المباشر بالتنمية يحتم عمينا التطرق أوال إلى 
أىم التعاريف التي جاءت لتوضيح شكمو، و ثانيا إلى أىم محدداتو التي تساىم في 

 جعمو أكثر فاعمية في البمد المضيف و ثالثا نستخمص دوره في التنمية اإلقتصادية.
 ي المباشر:مفهوم اإلستثمار األجنب أوال:

إن اإلستثمار العالمي غير محدود ويحوي مجموعة معقدة من العمميات المختمفة 
 :1حسب نوع اإلستثمار بسبب عوامل عديدة أىميا

اإلختالف في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل حجم الشركة أو مدى -
 ت التي تقدميا؛درجة أو دولية نشاطيا وعدد األسواق العالمية التي تخدميا أو الخدما

اإلختالف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم اإلجتماعي واألىداف -
 .موغيا من وراء اإلستثمار األجنبيالتي تسعى لب

العوامل المرتبطة باألرباح والتكاليف المتوقعة ومتطمبات اإلستثمارات المالية، -
 الفنية واألخطار التجارية وغير التجارية.

العوامل التي تميز بين نوعين من اإلستثمار األجنبي)المباشر بالرغم من ىذه 
إال أنو يمكن أن يعرف اإلستثمار األجنبي المباشر عمى أنو ذلك  2وغير المباشر(

اإلستثمار الذي ينطوي عمى تممك المستثمر األجنبي لجزء أو كل اإلستثمارات في 
 .3مشروع معين
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اشر عمى أنو إنتقال رأس مال يوافقو كما يمكن أن ينظر لإلستثمار األجنبي المب
إشراف مستثمر من قبل المستثمر طبقا لمحصة التي يممكيا في أسيم الشركة أو الفرع 

 الخارجي.
و قد يظير في شكل النشاط الذي يترتب عنو تورط مباشر في المراقبة والتسيير 

يين ما من قبل أشخاص طبيع اقتصادواإلشراف عمى مشروعات إستثمارية نشأت في 
. باإلضافة إلى ذلك يمكن إعتباره كل تحرك 4آخر  أو معنويين مقيمين في إقتصاد

لألموال إلى مؤسسة أجنبية أو كل إمتالك جديد لجزء أو حصة ممكية لمؤسسة أجنبية 
 .5بشرط أن يكون المقيم داخل البمد لو حصة أكبر في المؤسسة
عا إقميميا لفعاليات رأس وميما يكن فإن اإلستثمار األجنبي المباشر يمثل توس

المال الخاص، إلن بعض الدراسات أثبتت أن القسم األكبر من تنقالت رأس المال 
الخاص ىو من نصيب اإلستثمارات الخاصة لمشركات متعددة الجنسيات التي تقوم 
في معظم األحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير المرتبطة بتنقل قوة 

 العمل.
يؤكد أن السمة الخاصة لإلستثمارات األجنبية المباشرة  "دانبنغ"نجد  ضمن ىذا

تكمن في أن الشركة المستثمرة تشتري السمطة التي تضمن ليا اإلشراف عمى القرارات 
المتخذة في الفرع الخارجي، زيادة عمى ذلك أن ىذا النوع من اإلستثمارات يساعد 

ستثمارات في المحفظة )اإلستثمارات عمى تطور اإلقتصاد العالمي بقدر أكبر من اإل
 .6غير المباشرة(

المباشرة بثالثة إذن من التعاريف السابقة يمكن أن تظير اإلستثمارات األجنبية 
 :7أنواع أساسية ىي

تتميز بالتبعية اإلقتصادية الكاممة لمشركة األم وخضوعيا لحاجاتيا نظرا  -1
يجة ممكية المستثمر األجنبي تتخذ من قبل ىذه الشركة نت إلن كافة القرارات

 المضيف. لرأس مال الشركة في البمد

تتمثل في إقامة الطاقات اإلنتاجية في بمد معين إلنتاج مواد مخصصة  -2
 إطار البمد المضيف.  لمبيع في سوق مغمقة في
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تظير ىذه اإلستثمارات التي تخدم السوق من خالل توريد المنتجات التي  -3
ىذه األخيرة في مختمف البمدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن  تنتجيا الفروع، وتقام

الفروع ضمن مخطط ىيكمي واحد يضم الشركة  من التكاليف اإلنتاجية وتتوحد
 األم.

و في سياق مواز يمكن تصنيف اإلستثمار األجنبي المباشر أيضا وفق المحددات 
 : 8التالية
  إستغالل الميزة  : ييدف ىذا النوع من اإلستثمار إلىالبحث عن المصادر

النسبية لمدول و السيما تمك الغنية بالمواد األولية كالنفط و الغاز والمنتجات 
الزراعية فضال عن اإلستفادة من إنخفاض تكمفة العمالة أو وجود عمالة 

 ماىرة و مدربة.

 ييدف ىذا النوع عادة إلى تمبية المتطمبات اإلستيالكية البحث عن األسواق :
المضيفة لإلستثمارات و ال سيما تمك التي كان يتم  في أسواق الدولة

 التصدير إلييا في فترات سابقة. 

 يحدث ىذا النوع من اإلستثمار فيما بين الدول المتقدمة البحث عن الكفاءة :
 واألسواق اإلقميمية المتكاممة كالسوق األوروبية أو شمال القارة األمريكية.

 ىذا النوع بقيام الشركات بعمميات  : يتعمقالبحث عن األصول اإلستراتيجية
 تممك أو شراكة لخدمة أىدافيا اإلستراتيجية.

 

باإلضافة إلى ذلك توجد تصنيفات أخرى ألنواع اإلستثمار األجنبي المباشر التي 
 : 9تتحدد من وجية نظر المستثمرين لمدولة المصدرة أو لمدولة المضيفة، وىذا كما يمي

يمكن تصنيف اإلستثمار األجنبي المباشر : من وجهة نظر الدولة المصدرة - أ
 إلى ثالثة أنواع ىي:

: ييدف إلى التوسع اإلستثماري في الدول المضيفة بغرض إنتاج ألفقيا-1 
 مشابية لمسمع المنتجة محميا. نفس السمع أو سمع

 ويتميز بنوعين ىما: :لعموديا-2 
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 ة.اإلستثمار العمودي الخمفي: وييدف إلى إستغالل المواد األولي 
  اإلستثمار العمودي األمامي:وييدف إلى اإلقتراب أكثر من المستيمكين

 من خالل التممك أو منافذ التوزيع.

 : يشمل ىذا النوع، النوعين المشار إلييما سابقا.المختمط-3 
 :من وجهة نظر الدولة المضيفة-ب

رات يمكن تصنيف اإلستثمار األجنبي إلى ثالثة أنواع حسب اليدف، منيا اإلستثما
اليادفة إلى إحالل الواردات، أو إلى زيادة الصادرات، و اإلستثمارات األجنبية بمبادرة 

 حكومية.
وميما كان نوع اإلستثمار فإن اإلستثمارات األجنبية المباشرة ىي تمك اإلستثمارات 
المخصصة إلكتساب مصمحة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطيا داخل تراب دولة 

مر، ويكون ىدف ىذا األخير ىو إمتالك سمطة قرار فعمية في أخرى غير دولة المستث
 تسيير المؤسسة.

 :محددات اإلستثمار األجنبي المباشر:ثانيا

يتأثر أي نشاط إستثماري ميما كانت طبيعتو بمجموعة من العناصر المتداخمة 
أو والمترابطة التي تتفاعل فيما بينيا لتخمق دافعا لإلقبال عمى اإلستثمار في أي بمد 

اإلنصراف عنو ونعني بتمك العناصر المحددات التي تؤثر في مسار ىذه اإلستثمارات 
 :11وأىميا

إن المحيط السياسي يؤثر بشكل مباشر عمى النشاط  :اإلستقرار السياسي-
نقالبات  اإلقتصادي، ألن وجود نزاعات سياسية من تعاقب لمحكومات وا 

 األجانب. وحروب أىمية يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين

يعتبر ىذا الجانب أساسي وميم في إستقطاب اإلستثمار  الجانب اإلقتصادي:-
األجنبي ألنو يتحدد بعدة عوامل: عوامل السوق، عوامل الموارد، عوامل 
الكفاءة، فكمما كانت ىذه العوامل مسايرة لمتطورات الحاصمة عمى المستوى 

األجانب، و يمكن أن العالمي كمما أدت إلى إستقطاب أكثر لممستثمرين 
 نمخص ذلك في الشكل التالي:
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 -و قضايا تعاريف –اإلستثمار األجنبي المباشر  :د.عيسى محمد الغزالي:المصدر
 4، ص 2114العربية،السنة الثالثة،  األقطارالتنمية في  تعني بقضاياسمسمة دورية 

ىذا الجانب ذو أىمية  الدولة المضيفة من اإلتحادات اإلقتصادية:موقع -
كبيرة ألن ىذا الموقع سيسيل عممية إقتحام المستثمر األجنبي ألسواق الدول 
المنضمة إلى ىذه اإلتحادات وىذا لوجود مبدأ حرية التبادل التجاري بين دول 

 اإلتحاد.

لقواعد التي تحكم عمميات إن إستقرار وتوحيد المبادئ وا الجانب التشريعي:-
اإلستثمار وتحديث القوانين لتسييل اإلجراءات المرتبطة بيا يعتبران المدخل األساسي 
لجذب اإلستثمارات األجنبية.فعدم وجود قانون شامل لإلستثمار وتبعثر أحكامو في 
قوانين مختمفة يطرح عددا من المشكالت تحول دون فيم المستثمر لألحكام المنظمة 

 المحددات االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر في الدول المضيف

 عوامل الكفاءة:                   

 كمفة األصول والموارد* 
كمفة المدخالت األخرى مثل كمفة النقل *         

 و اإلتصاالت وكمفة السمع الوسيطة.
 

 :عوامل السوق

 حجم السوق ومعدل الدخل الفردي 
 معدل نمو السوق 
 قدرة الوصول إلى األسواق العالمية 

 :عوامل الموارد
              توفير الموارد الخام 

           عمالة رخيصة غير كفؤة 

           عمالة كفؤة 

         توفير التكنولوجيا و اإلبتكارات  
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ثمار فيما صحيحا، باإلضافة إلى أن تعدد األجيزة المشرفة عمى تطبيق القانون لإلست
يؤدي إلى مفارقات في التطبيق تنطوي في بعض الحاالت عمى تمييز مجحف، وليذا 

 فاألىمية من وجود القانون ىو التطبيق الفعمي ليذا القانون. 
األجنبي في : تعتبر عممية إدماج المستثمر الجانب اإلجتماعي والثقافي-

المحيط اإلجتماعي والثقافي لمبمد المضيف من أىم اإلعتبارات في جذبو خاصة إذا 
تعمق األمر بالنقابات، ألن الصراعات النقابية تؤثر بشكل مباشر في عممية جذب 
اإلستثمار األجنبي وليذا نجد عمى سبيل المثال تونس والمغرب تحاول كل منيما 

ى تشريعاتيا الخاصة بعالقات العمل من أجل جعل إدخال الكثير من المرونة عم
 سوق العمل جذاب لممستثمر األجنبي.

: إن الموقع الجغرافي لمبمد المضيف يعتبر عامال ميما في الموقع الجغرافي-
جذب اإلستثمار األجنبي ألنو يعمل عمى تخفيض تكاليف النقل وتكاليف الوصول 

 إلى األسواق المجاورة لمتطمبات المشروع.
لكن التجربة العممية قد أثبتت أن مجرد توفير ىذه العناصر ال يعني بالضرورة 
ضمان لنجاح العممية اإلستثمارية، ألنو توجد مشروعات إستثمارية ناجحة وأخرى 
متعثرة في نفس البمد وفي نفس الظروف المحيطة بالمشروع، إذن األمر يتعمق 

ئد في البمد المضيف وبمدى قدرتو بالجيود التي يبذليا المستثمر ضمن الوضع السا
 عمى إدارة إستثماراتو بموضوعية.

 اإلستثمار األجنبي والتنمية::ثالثا
إن النمو والتنمية عبارة عن مفيومين مختمفين لكنيما مرتبطين ويجمعيما قاسم 

 مشترك، وىو كيفية مواجية التخمف وتحديد عوامل التقدم اإلقتصادي.
ى أنو حركة تطور تمقائي تتم في كل المجتمعات فيمكن أن ينظر إلى النمو عم

عمى إختالف نظميا أو كعممية من عمميات التاريخ الطبيعي التي تتم بصورة طبيعية 
بمعنى توسع الجياز اإلنتاجي في إتجاه أو أكثر بدون أي تغيرات في الييكل 
اإلقتصادي، في حين أن التنمية ىي عممية إحياء وتطوير حضاري شامل لكل 
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أي عبارة عن تغيرات مرحمية تقود إلى تغيرات وتحوالت  11نب الحياة في المجتمعجوا
 النظام اإلقتصادي واإلجتماعي.

ضمن ىذا اإلشكال تحددت عدة عوامل تعمل عمى تحقيق التنمية المفتقدة ومن 
بينيا اإلستثمار األجنبي الذي أعتبر جوىريا لعمميتي النمو والتنمية، حيث يمكن 

يما عمى أساس أن األول يرتبط بالمحور العمودي لإلستثمار أو رفع التمييز بين
إنتاجيتو، والثاني يرتبط بالمحور األفقي لإلستثمار أي زيادة حجمو الكمي بمعنى زيادة 

 .12اليياكل والمرافق اإلنتاجية والخدمية
إن أىم عامل في عممية النمو ىو  "Higginsوحسب ما جاء في دورة وصفيا "

م رأس المال الذي يعد شرطا أساسيا في زيادة اإلنتاج وتنمية مداخيل عامل تراك
األفراد وترقية اإلدخار العام الالزم لدفع وتنشيط اإلستثمارات وىذا ما يوضحو الشكل 

 التالي:

 

 (:1شكل رقم )
 لعممية النمو Higginsدورة                               

 زيادة الدخل الفردي                              
       زيادة اإلنتاج     

 زيادة اإلدخار             
 

 زيادة اإلستثمار                                 

 
"اإلستثمار األجنبي المباشر وعممية الخصخصة في الدول  د.مرداوي كمال: :المصدر

-3لجديد لمدولة، الخصخصة و الدور ا إقتصاديات المتخمفة" الممتقى الدولي حول 
 ك.ع.أق.و.ع.ت جامعة سطيف.  5/11/2114

 
من ىذا تأكد بالنسبة لكثير من الدول النامية و من بينيا الدول المغاربية  انطالقا

ضعف قدراتيا الذاتية وعجز إمكانياتيا الخاصة عن تحقيق تنميتيا المنشودة، ولذلك 
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نبي بفاعمية في التنمية، لم تخف حاجتيا الممحة لضرورة مساىمة رأس المال األج
والبحث عن إمكاناتو وآلياتو وأشكالو، أي دراسة كل ما يتصل بتوظيف رأس المال في 
تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات التنمية وصوال إلى تصفية كل مظاىر التخمف 

 اإلقتصادي واإلجتماعي خالل فترة زمنية محددة.
تعد المواقف واألحكام المتبناة وليذا منذ السنوات األخيرة من القرن الماضي، لم 

بخصوص اإلستثمار األجنبي ىي ذاتيا المتبناة حاليا زمن العولمة والتوجو نحو 
اقتصاد السوق. فاإلستثمار األجنبي الذي أعتبر ولمدة طويمة من قبل العديد من 
ستنزاف لمخيرات اإلقتصادية المحمية نحو البمد األم ومن  الدول النامية كأداة نيب وا 

ة إعتبر كأكبر عائق من معوقات التنمية و التطور في ىذه الدول، أصبح اآلن ثم
 :13ينظر إليو كأىم عامل من عوامل النمو والتطور ألنو

إعتبر أىم المصادر األساسية في توفير رؤوس األموال ومناصب العمل -
ل والتكنولوجيا، وغيرىا من العوامل التي تفتقدىا ىذه الدول، والتي تعتبر عوام

 أساسية إلحداث تنمية اقتصادية؛
يعد أحد أبرز الدعامات المساعدة عمى تعزيز المركز التنافسي وتقوية -

القدرات التنافسية لمدول المتخمفة محميا ودوليا. فيذه الدول بحاجة إلى كل ما 
من شأنو أن يعزز قدرة مؤسساتيا عمى مجابية تحديات المنافسة في أسواقيا 

في شكل تدفقات سمعية واردة أو في شكل مؤسسات  المحمية سواء ظيرت
 . 14أجنبية قائمة

وعمى ىذا األساس نجد أمريكا تحولت في فترة قصيرة إلى أقوى دول العالم 
لم يكن من الممكن ": هانز بخمانإقتصاديا بفضل اإلستثمارات األجنبية كما يقول "

كية وكندا واستراليا بأبعادها فعال تحقيق التنمية اإلقتصادية لمواليات المتحدة األمري
العريضة لوال تدفق كميات هائمة من رأس المال من بريطانيا والدول األوربية التي 

 .15سبق تصنيعها تصنيع الواليات المتحدة وكندا واستراليا
إذن يمكن إعتبار التنمية في ىذا اإلطار )الوضع األمريكي( ىي عممية النمو 

ي محدد عبر تحويل جزء من الموارد المالية إلى المعجل الذي يجري في مدى زمن
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طاقات إنتاجية، بمعنى ال تعدو أن تكون غير إستثمارات مكثفة ومخططة تجري 
من أجل تحقيق منافع عديدة خاصة إذا  ،16إدارتيا وفق إستراتيجية واضحة ومحددة

 تعمق األمر بالدول المضيفة التي تعمل عمى:
  المساعدة في تنمية و تدريب توفير فرص عمل جديدة، فضال عن

 ؛لموارد البشرية في الدول المضيفةا

 المساعدة في فتح أسواق جديدة لمتصدير؛ 

  اإلسيام في تحسين وضعية ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص
 .التصدير و تقميص الواردات و تدفق رؤوس األموال األجنبي

 
 

 المحور الثاني
  ي البمدان المغاربيةواقع اإلستثمار األجنبي المباشر ف

ال خالف حول إحتياج البمدان المغاربية إلى إستثمارات كبيرة توضع في 
خدمة التنمية الشاممة، وال خالف أيضا حول ضرورة السعي لمحصول عمى موارد 
خارجية لإلستثمار بشكل يسمح بتوظيفيا في مشروعات تنموية، إال أن عممية جذب 

بل تخضع لممنافسة الدولية،و عمى ىذا األساس ىذه اإلستثمارات ليست باليينة 
 يتطمب تحميل واقع اإلستثمار األجنبي من خالل حجمو و أىم القطاعات المستيدفة.

 أوال:حجم اإلستثمارات األجنبية في البمدان المغاربية:

و الشكل البياني يمكن توضيح حجم التدفق  (1وفق إحصائيات الجدول )ممحق 
 جنبية لمبمدان المغاربية.الصافي لإلستثمارات األ
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 (:1الشكل البياني رقم )
 التدفق الصافي لإلستثمار األجنبي في البمدان المغاربية
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 (1من إعداد الباحثة وفق إحصائيات جدول )الممحق  مصدر:

 
من خالل الشكل البياني أعاله نحاول تحديد واقع تدفق اإلستثمارات األجنبية لكل 

 بمد عمى حدا لوجود تباين في سياستو و توجياتو اإلستراتجية.
فيما يخص المغرب تعتبر أكثر دولة مغاربية جاذبة لإلستثمار األجنبي حيث  -

ارات الموجية من مجموع اإلستثم 2113٪ خالل سنة  65,17إستقطبت أكثر من 
لممغرب العربي. وىذه اإلستثمارات مرتبطة بشكل كبير بعممية الخصخصة وتحويل 

.وكانت أىم المحددات التي عممت عمى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر 17الديون
إلى المغرب وفق الدراسة التي قام بيا البنك الدولي ووزارة الصناعة والتجارة المغربية 

 بين عشرة عوامل تم إقتراحيا وكانت النتيجة:  بأخذ أربع عوامل من
 إنخفاض تكمفة اليد العاممة؛-
 قرب المغرب من السوق األوربية؛ -
 النظام الضريبي المحفز؛-
 نوعية البنى التحتية. -
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٪ إلى 7ونتيجة ليذه العوامل إنتقل تدفق صافي اإلستثمار األجنبي المباشر من 
فرنسا بثالث مشاركات مع مطمع سنة خاصة عندما دخمت  2113٪ في سنة  25

2113. 
بأن المغرب  9/13/2117كما أكد مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية ليوم 

 2115تمكن من إستقطاب إستثمارات أجنبية ىامة مكنتو من أن يفرض نفسو سنة 
كأول بمد في ىذا المجال عمى مستوى منطقة المغرب العربي ورابع بمد عمى الصعيد 

 .18مميار دوالر 2.7ريقي ب اإلف
أما إذا نظرنا إلى حجم التدفقات من اإلستثمار األجنبي الموجية إلى تونس، فنجد 
بالرغم من أن ىذا البمد يعتبر أول البمدان المغاربية السباقة إلى جذب اإلستثمارات، 

مميون دوالر  584إال أن حصتيا من صافي ىذه التدفقات تبقى ضعيفة فال تتعدى 
 2111مميون دوالر سنة 481و  2112مميون دوالر سنة  821مقابل  2113سنة 

أي  1995. ضف إلى ذلك فإن ىذه اإلستثمارات لم تحقق تطورا ممموسا بعد سنة 19
السنة الموالية لعقد إتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، وىذا لكون تونس بقيت 

من أن أوربا تعتبر الشريك  تستقبل نسب ضعيفة من اإلستثمارات األوربية بالرغم
األىم لتونس وىذا يتضح من عدد المؤسسات المحدثة سنويا كما يوضحو الجدول 

 التالي:
 (:1جدول رقم ) 

 عدد المؤسسات المحدثة سنويا في تونس            

 شركة 1152فرنسا 
 شركة 288ايطاليا 
  شركة 244ألمانيا 
 شركة 211بمجيكا 

 شركة  213البمدان العربية 
 Banque centrale de Tunis 2004المصدر:
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ولقد سعت تونس إلى وضع إطار قانوني يعمل عمى إستقطاب عدد كبير من 
اإلستثمارات األجنبية المباشرة من أجل تنفيذ عدة سياسات منيا اإلحاطة بالمستثمر 

طوط األجنبي ومتابعة مشاريعو، وكذلك التعريف بفرص اإلستثمار والشراكة وتوفير خ
إنجازىا. كما ذكرت الوكالة الوطنية إلنعاش اإلستثمار األجنبي التونسية أن اإلستثمار 

أي بزيادة تقدر ب  2116مميون دوالر سنة  171األجنبي المباشر قد بمغ في تونس 
2115٪ مقارنة بسنة  12.7

 21. 
ت، أما بالنسبة لمجزائر فإنيا لم تعرف تدفق لإلستثمار األجنبي خالل التسعينا

بدأت تشيد تدفقات ليذه اإلستثمارات  21لكن بعد تطبيق برامج اإلصالحات اإلقتصادية
 إال أنيا ضعيفة مقارنة مع تونس والمغرب.

و بإعتمادنا عمى المؤشر الذي يحدد مدى جذب اإلستثمارات العالمية ويتمثل في 
بة إلى المتوسط المرجح لحصة بمد ما من اإلستثمارات األجنبية العالمية بالنس

المستوى النسبي لإلنتاج الداخمي اإلجمالي من التشغيل ومن الصادرات العالمية، 
وحسب التقرير الخاص باإلستثمارات العالمية فمقد كان المؤشر المتوسط المرجح 

وبالتالي  1,1ولبمدان أوربا الشرقية والوسطى  0,9لبمدان جنوب وشرق المتوسط ىو
ن التي تتميز بضعف كبير في إستقطاب اإلستثمارات نجد الجزائر تحتل مرتبة البمدا

 .22األجنبية المباشرة
وليذا أكدت مصادر مقربة من البنك الدولي أن المشكل في الجزائر يكمن في 
تطبيق القوانين عمى أرض الواقع بالرغم من أنيا إتخذت عددا من القرارات وعدلت 

ا، مما يشكل عائقا خاصة فيما قوانين اإلستثمار الخاص إال إن تطبيقيا يبقى نسبي
يتعمق بخمق مؤسسات جديدة. ونتيجة ليذا التطبيق الناقص لمقوانين فقد إحتمت 

عالميا وىذا حسب التقرير األخير لمبنك الدولي تحت عنوان  116الجزائر المرتبة 
كيف نقوم باإلصالح". والجدول التالي يوضح عدد  2117"القيام باألعمال عام 

 ي يستغرقيا ممف استثماري.اإلجراءات الت

 

 



 2009جوان  24التواصل عدد 

 

 (: 2جدول رقم )
 تنفيذ العقود )الوقت الضروري لحل الخالف وعدد اإلجراءات

 في بعض البمدان المغاربية( 2003لسنة 

 
 تكمفة لكل فرد الفترة)اليوم( عدد اإلجراءات البمدان
 12.6 387 21 الجزائر

 9.1 192 17 المغرب

 4.1 7 14 تونس
Source : CNUCED" Examen de la politique de l’investissement 

Algérie" New York et Genève, 2004, page 49 
 

من الجدول يتضح أنو بالرغم من سياسة الشباك الوحيد التي إنتيجتيا كل من 
الجزائر و تونس والمغرب بخصوص تذليل اإلجراءات لصالح المستثمرين إال أننا نجد 

الت تتميز بعدم المرونة مقارنة بتونس والمغرب وخاصة أن اإلجراءات في الجزائر ماز 
إذا تعمق األمر بعدد مراحل اإلجراءات وبرأس المال األدنى لخمق مؤسسة ذات 

 المسؤولية المحدودة أو عدد الشركاء الالزمين لخمق مؤسسة ذات أسيم.
 :ثانيا:التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة

ستثمار األجنبي بشكل عام واإلستثمار األجنبي المباشر من المعروف عن اإل   
ن  بشكل خاص أنو يتوجو بإستمرار نحو القطاعات التي تدر عائدا متوقعا حتى وا 
كانت المخاطرة فييا مرتفعة، والجدول التالي يوضح أىم القطاعات المستيدفة من 

 طرف المستثمر األجنبي في البمدان المغاربية.
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 (3جدول رقم )

 قطاعات المستهدفة من المستثمر األجنبي في البمدان المغاربيةال  
 انقطاعات

 

 انبهد

وسائم 

 اننقم
 انسياحة

اإلعالو 

 و
 االتصال

انصناعة 

 انتقهيدية

انمنتجات 
 انغذائية

 و

 انمشروبات

 اإلنكترونيك
 انكيمياء و

 انبالستيك
 انمحروقات

 خدمات
 مانية

 و

 أعمال

 انجزائر
 

         

 تونس

 
         

 انمغرب
 

         

 

 المربعات بالمون الرمادي تدل عمى وجود المستثمر األجنبي. 
Source: CNUCED, OCO consulting (Belfast)2003 

 من الجدول يمكن أن نستنتج مايمي: 

في المغرب ترتكز معظم اإلستثمارات األجنبية في القطاع الثالث  -
و  2113في سنة  % 69و  2112في  % 73و  سنة  % 92)الخدمات( بنسبة 

 قطاع السياحة. خاصة في العقارات، و يمي ىذا القطاع، 

 1995ذ سنة أما في تونس فإن اإلستثمارات األجنبية المباشرة ترتفع من-
خاصة الفنادق و المطاعم، بعدما كانت تتجو إلى قطاع  لصالح قطاع الخدمات و

 الصناعة.

ألجنبية المباشرة تبقى في إتجاه بينما في الجزائر فان اإلستثمارات ا -
)المحروقات( بالرغم من إنحرافيا نحو القطاعات األخرى و  الصناعات اإلستخراجية 

 2114اإلقتصادي و اإلجتماعي لسنة   يؤكده الظرف  خاصة الخدمات، و ىذا ما 
23. 

و عمى العموم و حسب الدراسات اإلقميمية التي أجرتيا المفوضية األوربية 
باإلستثمارات األجنبية المتجية إلى البمدان المتوسطية و بخاصة البمدان والخاصة 

أورو إستثمره المستثمر األجنبي في المغرب مثال،  1المغاربية فإنيا متدنية، فمقابل 
يورو إتجيت إلى الدول المرشحة لإلنضمام إلى اإلتحاد األوربي،  11إلى  5ىناك 

طاع الصناعات اإلستخراجية، مما يعمل زيادة عمى ذلك فإن معظميا متمركز في ق
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بتعادىا عن إقتصاد القيمة المضافة، لطابع الريعي ليذه اإلقتصاديات و عمى إستمرار ا ا 
إستثمارات أجنبية  2114و ىذا ما تتميز بو الجزائر حيث تم إستقطاب خالل سنة 

ماليير أورو لصالح قطاع المحروقات و  4ماليير أورو، منيا  6مباشرة بمغت 
 .24مياري أورو خارج المحروقات م

 ثالثا: البمدان المستثمرة: 
تحتل دول اإلتحاد األوربي الصدارة األولى في حجم اإلستثمارات المتجية لمبمدان 
المغاربية، حيث تعتبر أىم شريك ليذه البمدان. فقد بمغ حجم اإلستثمار المتجو إلى 

بمغ في تونس حوالي  ، و2111في  % 95مقابل  2114في  % 73المغرب حوالي 
لنفس السنة، و بذلك تعتبر  % 61، أما الجزائر فقد بمغ حوالي 2114في  % 65

 % 59أوربا الممثل القوي لممشاريع اإلستثمارية في البمدان المغاربـية وىذا بنسـبة 
و بالرغم من ىذا تبقى اإلستثمارات  خاصة من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا و بريطانيا.

مباشرة التي تم تقديميا في برشمونة بإعتبارىا حجر الزاوية في الشراكة األجنبية ال
اإلقتصادية دون المستوى ولم تكن عمى موعد مع اإلتفاقيات وىذا راجع لعدة أسباب 

 أىميا:
 ضعف السوق المحمي الداخمي لمبمدان المغاربية؛-
 تميز صناعتيا بمشاكل عديدة خاصة عند خصصتيا أو إعادة ىيكمتيا؛-
 اإلندماج البطيء ليذه الدول ضمن المعايير الدولية.-

أما إذا اتجينا إلى تدفق اإلستثمارات العربية إلى البمدان المغاربية، فإنيا لم ترقى 
ن وجدت فتكون في قطاعات محدودة كاإلتصال والفنادق،  إلى اليدف المرغوب، وا 

ن طرفي اإلستثمار و تحكميا مصالح مشتركة بيألن اإلستثمارات األجنبية المباشرة 
و ممارسات        تعتمد عمى درجة إستفادة كل طرف إلى حد كبير من سياسات 

 الطرف اآلخر بشأن نوع و طبيعة اإلستثمار الذي يمثل جوىر العالقة بين الطرفين.

 : حصة تدفقات اإلستثمار األجنبي في اإلستثمار المحمي -رابعا
و            نبية الدور المحرك في التنمية، من البدييي أن تمعب اإلستثمارات األج

مشاركة تدفقات اإلستثمار األجنبي في اإلستثمار المحمي تعتبر ميمة بالنسبة لمبمدان 
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المغاربية )تونس، الجزائر، المغرب( لكن يبقى معدل ىذه المشاركة بعيدا بالمقارنة مع 
اس بنسبة التدفق و ىذا مق25 %21ما ىو موجود في أوربا الذي يصل إلى حوالي 

، و Flux IDE / FBCFاإلستثمار األجنبي إلى تكوين الخام لرأس المال الثابت 
الجدول الموالي يوضح معدل مشاركة تدفق رأس المال األجنبي في اإلستثمار 

 المحمي:

 

 : 4جدول رقم 
 مشاركة تدفق رأس المال األجنبي في اإلستثمار المحمي

 في الجزائر، تونس، المغرب
 دة:٪الوح

 1985-
1995- 

2111 2111 2112 2113 2114 

 3,8 3,9 7,7 9,6 3,7 0,1 الجزائر 
 10,2 9,6 15,5 9,3 15,2 7,5 تونس 

 16,2 18,4 5,8 17,4 2,7 3,9 المغرب 
Source: rapport de Femise 2005 

من الجدول أعاله أن مشاركة تدفق راس المال األجنبي في اإلستثمار  يتضح
دون المستوى المرغوب فيو، بالرغم من أن مخزون اإلستثمارات األجنبية  المحمي تبقى

من الناتج المحمي اإلجمالي و الذي سمح من  %71في تونس مثال قد وصل إلى 
جية بتطوير قطاع النسيج و األلبسة مع الشركاء األوربيين و من جية أخرى عمل 

و الكيربائية.        يكانيكية عمى التوسع في إتجاه القطاعات المنتجة كالصناعات الم
فقد عرف مؤشر اإلنتاج  2116إال أنو حسب معمومات البنك المركزي التونسي لسنة 

الصناعي إنخفاضا منذ ثالث سنوات خاصة عند تفكيك اإلتفاقية المتعددة في يناير 
، و إختراق الصناعة الصينية األسواق المحمية التي إعتبرت منافسا حقيقا 2115

و المغرب و ىما مصدران         يات التصدير لمنسيج خصوصا في تونس إلقتصاد
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ىامان لمنسيج إلى أوربا، فيذا أدى إلى غمق أبواب لعديد من المصانع في تونس منذ 
2114. 
 

 الخاتمة:
تأسيسا عمى ما تقدم، فإن التأكيد عمى ضرورة إعتماد إستراتيجية إستثمارية بحيث 

لوافدة في خدمة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاممة تضع اإلستثمارات األجنبية ا
والمستدامة لمبمدان المغاربية، يفرضو واقع اإلقتصاد الدولي اليوم، حيث تحتدم فيو 
المنافسة بين الدول إلجتذاب رؤوس األموال األجنبية لإلستثمار فييا، بنفس القدر 

 سواق العالمية.الذي تحتدم فيو المنافسة بين اإلستثمارات لكسب األ
ونتيجة لذلك، فرضت المنافسة عمى الدول المغاربية وضع مسار يقودىا نحو 
اإلندماج في المحيط اإلقتصادي الجديد. ولقد شكمت اإلصالحات اإلقتصادية جزء 
كبير لتييئة المناخ قصد إستقطاب رؤوس األموال األجنبية الالزمة إلستعادة ديناميكية 

ما أنجز لم يعمل عمى إحداث أثر كبير وفعال في إجتذاب عممية التنمية، إال أن 
الحجم األمثل والمناسب لإلستثمارات األجنبية نتيجة لعدد من المعوقات المتمثمة في 
العوامل اإلقتصادية الكمية و أسواق األوراق المالية في الدول المغاربية التي مازالت 

 اإلستقطاب. تتميز بالضعف، مما أسيم في تقميل فرص و إمكانيات
و لمتغمب عمى ىذه المعوقات يتطمب األمر توفير الشروط المالئمة لتفعيل مسيرة 
التكامل اإلقتصادي عمى المستوى اإلقميمي، ألنو من الصعب خمق مناخ إستثماري 
في البمدان المغاربية دون خطوات تكاممية تعمل عمى توسيع األسواق اإلستيالكية 

 ربية البينية.وتنشيط حركة التجارة المغا
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 (1الممحق )
 2003-1990التدفق الصافي لإلستثمارات األجنبية لمبمدان المغاربية خالل 

 الوحدة: مميون دوالر
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أهمية الرأسمال الفكري في تحقيق 
 الميزة التنافسية لممنظمات 

 

 

 بوقمقول الهاديد / 

 عموم التسيير قسم
عنابة -باجي مختار جامعة

 ممخص

مسألة محورية. فقد  في ظل التحول نحو مجتمعات المعرفة، أصبحت العمالة المزودة بالمعارف
ا في السباق نحو الريادة و يوفر ليا ميزة أدركت المنظمات اليوم أن العامل الوحيد الذي يبقيي

تنافسية مستدامة ىو بدون شك مواردىا البشرية. تأسيسا عمى ذلك فإن ىذه الورقة تتناول 
و تأثير ذلك في تحقيق الميزة  و أىميتو و أوجو اإلنفاق عميو االستثمار في الرأسمال الفكري

 .لجزائرية عمى وجو الخصوصالتنافسية بالنسبة لممنظمات والمؤسسات بصفة عامة وا

 

 

Résumé 
Dans le cadre de la mutation vers 

les sociétés de savoir, les 

organisations sont, aujourd’hui, 

conscientes que le seul facteur qui 

puisse les mettre sur la piste de 

compétition vers le leadership et 

leur procure un avantage 

concurrentiel durable est sans 

doute leurs ressources humaines. 
Dans ce présent  papier, nous 

proposons de traiter 

l’investissement dans le capital 

intellectuel, son importance, ses 

différents aspects et son impact sur 

la création de l’avantage 

concurrentiel pour les 

organisations et les entreprises en 

général et les entreprises 

Algériennes en particulier. 

 

 :ةمقدم
 Le)لقد برز مفيوم الرأسمال الفكري 

Capital Intellectuel)  نتيجة لالنتقال
من نماذج االقتصاديات التقميدية 

إلى اقتصاديات إنتاج السمع المادية ""
نموذج االقتصاد المبني عمى 

 Knowledge based)المعرفة

Economy)  تكنولوجيات المعمومات و
ب ، مع ما ترتاقتصاديات المعرفة""

و   عمى ذلك من ظيور فرع جديد من 
إدارة المعرفة حيث ىو ما يطمق عميو 

تعتبر إدارة الرأسمال الفكري إحدى 
إذ يقوم مفيوم  أبعادىا األساسية

الفكري عمى اعتبار أن  الرأسمال
 .ىو األساس العنصر البشري
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، و بواسطة ىذا العنصر تستطيع كرية وليست المنظمةفي تكويف األصوؿ الف
عرفة المتوفرة المتمثمة باألساس في الم تحكـ في مصادر المزايا التنافسيةالمنظمة أف ت

 .(The Knowledge of organization Members)لدى أعضاء المنظمة
، ائعة االستخداـكما أف مصطمح األصوؿ "الكامنة" أصبح مف المصطمحات الش

تتمثؿ ىذه األصوؿ في المعرفة المتوفرة لدى العامميف إضافة إلى العالقات حيث 
. ويطمؽ عمى ي والمعرفة المتوفرة لدى المنظمةبالمورديف والزبائف والمركز السوق

األصوؿ الكامنة مصطمح األصوؿ الفكرية والتي أصبحت تمعب دوًرا متزايًدا ورئيسًيا 
 . ت و استمراريتيا و ديمومتيامنظمافي بقاء ال

عمى ظاىرة االنغماس في قياسات مف  (Skandia,2001)ففي ىذا الصدد يعمؽ 
إف ما : " ية قياس و إدارة الرأسماؿ الفكري، بقولوقبؿ الباحثيف قد ال تكوف بدرجة أىم

 1يمكف قياسو ليس دائما ىاما، واف ما ال يمكف قياسو يمكف أف يكوف أكثر أىمية "
عمى  ييدؼ إلى التعرؼ عمى اثر اإلنفاؽ مما تقدـ، فإف ىذا البحث قاً وانطال

 الرأسماؿ الفكري في نجاح المنظمات  و تحقيؽ مزايا تنافسية مستدامة .
كمة البحث الحالي في أربعة محاور عمى ، فإنو تمت ىيوبغية تحقيؽ اليدؼ المذكور

 :النحو اآلتي
  تحديد مفيـو الرأسماؿ الفكري و أىميتو . -

 عناصر الرأسماؿ الفكري  وأوجو اإلنفاؽ عميو . -

 . في تحقيؽ المزايا التنافسية فكريرأسماؿ الالأثر عمميات إدارة  -
 ري مف أجؿ خمؽ الميزة التنافسية.استراتيجيات إدارة و تثميف الرأسماؿ الفك -

 الرأسمال الفكري و أهميته: -1
ؿ لمحاولة بيئة منظمات األعما كاف تركيز نظرية اإلدارة حتى الثمانينيات منصبًّا عمى

. واعتمادا عمى ىذه األفكار تـ تطوير أربعة معايير لتقيـ الموارد فيـ المزايا التنافسية
 ىي: (Barney ,1991)التي تحقؽ لممنظمات المزايا التنافسية 
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   زبائف خمؽ القيمة لم -1
  الندرة مقارنة بالمنافسة    -2

  القدرة عمى التقميد  -3

 ؿ القدرات المفقودةالقدرة عمى إحال -4

ثـ بدأ االىتماـ باألصوؿ المتأتية مف الذكاء و إعماؿ الفكر في مطمع التسعينيات 
مف القرف الماضي، حيث أشار الكثير مف الباحثيف إلى أف األصوؿ الرئيسية لمعديد 
مف المؤسسات في ميداف إنتاج التكنولوجيا العالية ال تتمثؿ في األصوؿ المادية 

في ميارات أفرادىا و في التراكـ الفكري و المعرفي الذي تممكو ىذه فحسب، و لكف 
 المؤسسات.

 :Le capital Intellectuelمفهوم الرأسمال الفكري  -1-1
 Le)شيد مطمع التسعينيات مف القرف العشريف انبعاث موضوع الرأسماؿ الفكري 

Capital Intellectuel) كما يشير إلى ذلؾ ،(Koenig)  انبعاث)في مقالتو 
: "كاف الرأسماؿ يقوؿ إذ (الرأسماؿ الفكري : تأكيد التحوؿ مف القياس إلى اإلدارة

, حيث يعتبر الشغؿ الشاغؿ لبحوث رجاؿ األعماؿالفكري في بداية التسعينات 
(Ralph Stayerمدير شركة ) (Johnsonville)  لألطعمة أوؿ مف أطمؽ عبارة
و و حتى وقت قريب كانت المصادر "إن , إذ يقوؿ:1991في سنة  (الرأسماؿ الفكري)

روة الوطنية وأىـ تشّكؿ أىـ مصدر لمث –األرض والمعادف و األسماؾ  –الطبيعية 
ومف ثـ أصبح الرأسماؿ المتمثؿ في األمواؿ واألصوؿ المادية أصوؿ الشركات، 

ا القدرة العقمية لتشّكؿ ىو الميـ، واآلف فقد حّمت محمياألخرى كاآلالت والمصانع 
 .2اؿ الفكري "الرأسم
: "قوة ذىنية متكاممة تتضمف تركيبة بأنوالرأسماؿ الفكري  في ىذا الصدد يعّرؼو 

مف المعرفة والمعمومات والخصائص الفكرية والخبرات اإلبداعية التي يمتمكيا العامميف 
" Yogesh, 1998)) في المنظمة والتي تعّد الموارد الرئيسة القتصاد اليـو

كما .  3
الموجودات غير الممموسة التي يمكف استخداميا كسالح تنافسي  " :ؿعّرؼ بأنو يمثّ 

مف قبؿ المنظمة في عممية التطوير اإلبداعي واالستراتيجي التي تعتمد االبتكار 
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والتجديد الذي يعّد الوسيمة األساس لبقاء واستمرار المنظمة في بيئة العمؿ ذات التغير 
  " المتسارع

(Hansen, et. al., 1999) 4  . 
بأنو "المعرفة المفيدة التي يمكف توظيفيا واستثمارىا  (2111)العنزي، و عّرفو 

ف في ذىف األفراد، ال يمكف بشكؿ صحيح لصالح المنظمة، ويعد الفكر الذي يكم
 .5، وال رؤيتو أو قياسو أو تقديره بثمف"لمسو

الذي عرؼ  (Stewart,1997)ومف المفاىيـ التي حازت قبوال نسبيا تعريؼ 
والتي  (Packaged Useful Knowledge)لرأسماؿ الفكري بحزمة المعرفة المفيدة ا

 ،(Organization's process)تتكوف مف العناصر التالية: السيرورات التنظيمية
، ميارات العامميف و المعمومات عف الزبائف  والمورديف وحاممي التكنولوجيا، الشركاء

 األسيـ.
" عبارة عف أصوؿ المنظمة غير الممموسة :بأنو (Brooking,1996)بينما عّرفو 

6والتي تعطييا  القدرة عمى أداء وظائفيا "
  . 

فالرأسماؿ الفكري أو ما يطمؽ عميو باألصوؿ الذكية يمكف تعريفيا بأنيا "المجموع 
، و القػدرات التي يمكف أف تمتمكيا المنظمات و المعرفػة و الميػاراتالمشّكؿ مف 

مما سبؽ يستخمص أف ، (A.Shasda & Ch.Cobra)" ج البناء اتوجييا نحو اإلنت
 :اؿ الفكري يتضمف الخصائص التاليةمفيـو الرأسم

يمثؿ قدرة عقمية ذات مستوى معرفي عالي تممكيا مجموعة محدودة مف  -أ
 العامميف دوف غيرىـ.

يمثؿ أصوؿ فكرية غير ممموسة ليا بالغ األثر في زيادة األصوؿ المادية  -ب
 لمشركة و تعظيميا. األخرى

 يمثؿ الفرؽ بيف القيمة الدفترية لمشركة والقيمة السوقية ليا . -ج
ال ينشأ مف فراغ بؿ يحتاج إلى بناء داخؿ الشركة يتضمف استقطاب الرأسماؿ  -د

 الفكري ثـ  صناعتو ثـ تطويره والمحافظة عميو .
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تنافسي ليا في حالة ترصيف بناءه داخؿ الشركة يصبح بمثابة السالح ال -ىػ
 .يضمف ليا البقاء في عالـ األعماؿو 

 أهمية الرأسمال الفكري : -1-2
يظير مف خالؿ األطروحات السابقة أف الرأسماؿ الفكري يتمتع بأىمية كبيرة يمكف 

 النقاط اآلتية : فيبمورتيا 
, ألف األصوؿ ح األساسي لممنظمة في عالـ اليـويعد الرأسماؿ الفكري السال -1

 .7(Koenig ,2000:1)مثؿ القوة الخفية التي تضمف البقاء لمشركة الفكرية ت
في ىذا الصدد أف " ثمثي الشركات المصنفة ( Stewart,1997:2)حيث أشار 
قد اختفت أو لـ تعد كبيرة إلى درجة  1954شركة الثرية سنة  (511)ضمف قائمة الػ 

لمستخدميف في أكبر لتحتفؿ بالذكرى األربعيف لتأسيسيا". و تراجع عدد األشخاص ا
إلى  1662بنسبة الثمث أي مف  1994وعاـ  1979الشركات األمريكية بيف عاـ 

مميوف . وحّؿ محّؿ ىذه الشركات الضخمة المتداعية شركات صغيرة معتمدة  1166
عمى األصوؿ المعرفية أكثر مف اعتمادىا عمى األصوؿ المادية األخرى, وابسط مثاؿ 

ذية التي ال تصنع األحذية ويقتصر عمميا عمى لألح (NIKE)عمى ذلؾ شركة 
البحث والتطوير ووضع التصاميـ والتسويؽ وتقديـ الخدمات المعرفية التي تحقؽ 

ألؼ دوالر مبيعات لكؿ مستخدـ  248ألؼ دوالر مبيعات لكؿ مستخدـ مقابؿ  334
 في الشركات الغنية .

، وىذا ما ( Vij ,1999)ة يعد الرأسماؿ الفكري في المنظمة بمثابة ميزة تنافسي -2
 ((Shell الرئيس المدير لمتكويف و التدريب في شركة (Jerome Adanes)دعا 

النفطية بالقوؿ " نحف ممتزموف ألف نصبح منظمة متعممة ونعتقد أف الميزة التنافسية 
، ويؤيد  (Burke,1997) تكمف في قابمية المستخدميف عمى التعمـ بشكؿ أسرع "

(Stewart) إف الفكر الموجود في المنظمة يصبح رأس ماال فكريا عندما  :ولوذلؾ بق"
، ألف الرأسماؿ الفكري يحوي معرفة مفيدة " نشره لمقياـ بشيء ال يمكف إجراءهيمكف 

(Brown , 1998:2)8 ويحذر .(Brooking) عدـ نشر المعرفة، مف  مف نتائج
ما تغفؿ وبالتالي ال غالبًا " إف المعرفة بوصفيا أصوؿ في المنظمة  :خالؿ قولو
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نما السبب يكمف في أنيـ ال فاؽ المدراء في التفكير بأعماليـ، ليس بسبب إختنشر ، وا 
يحولوف المعرفة إلى رأس ماؿ في شركاتيـ وال يعززوف القدرات العقمية والتي تبني 

 . (Brown, 1998:3) وتحافظ عمى العمؿ"
، إذ يقوؿ ألفراد وتطويرىاثروة لممنظمة و االرأسماؿ الفكري مصدر توليد  -3
(Quinn) مدرسة  مف"Tic القيمة المضافة  : " إف ثالثة أرباعلألعماؿ" عف ذلؾ

، إف فإف التعمـ يسفر عف قوة في الربح، واألكثر مما سبؽ تشتؽ مف المعرفة
عف أقرانيـ  %131المواطنيف الذيف أكمموا دراساتيـ العميا يكوف ليـ دخؿ يزيد بنسبة 

 موا الدراسات العميا ". الذيف لـ يكم
كما أف الرأسماؿ الفكري قادر عمى توليد ثروة خيالية مف خالؿ قدرتو عمى تسجيؿ 

لذي ا (ICM)براءات االختراع، وىذا ما أكدتو بحوث مؤتمر إدارة الرأسماؿ الفكري 
تستمـ أكثر  (IBM)، واىـ ما جاء فيو أف شركة 2111عقد في نيويورؾ في جواف 

 . (Koenig ,2000:1)ر سنويًا كعائد عف براءات االختراع  مف بميوف دوال
 عناصر الرأسمال الفكري و أوجه اإلنفاق عميها: -2
ر نتائج البحوث التي قاـ بيا مجموعة الباحثيف والميتميف في ىذا الموضوع يشت

 فكري فقد قسـرأسماؿ الالالحيوي إلى تبايف وجيات النظر في تحديد مكونات 
(Booking ,1996) : الرأسماؿ الفكري إلى 

و يشمؿ العالمة التجارية والزبائف وقنوات التوزيع و الرأسماؿ السوقي:  -1
 تحالفات األعماؿ

 أصوؿ حقوؽ الممكية الفكرية  -2
، نظـ تقنيات المعمومات التحتية: و تشمؿ العمميات اإلدارية-أصوؿ البنية -3

 ، والشبكات والنظـ المحاسبية .

ات مف القرف الماضي نموذج يأواخر التسعيني ف دحدّ فقد  (Stewart)أما 
رأسماؿ ال، و رأسماؿ الييكميالرأسماؿ البشري، و الثالثة مكونات ىي: فكري برأسماؿ الال
 . (Stewart,1997, 75) عالقاتيال
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، والرأسماؿ الييكمي إلى الرأسماؿ البشريفكري ( الرأسماؿ الSullivanؼ )صنّ و 
(Mertins et. al., 2001.) ـ كما قا(Sveiby الذي يعّد أحد رواد حقؿ إدارة )

المعرفة بصياغة منيج مختمؼ عندما اىتـ بالعامميف في المنظمة وبخبراتيـ وركز 
ات وكفاءات العامميف في يقيمة كبيرة إلمكان أعطىعمى إيجاد القيمة. لذلؾ فقد 

 عندما حممو إلى عناصره اآلتية: فكريمرأسماؿ اللتصنيفو 
 ركيب الداخمي )الشكؿ القانوني، واإلدارةالت؛، خبراتيـ(عميميـكفاءة العامميف )ت ،

تركيب الخارجي )العالمة التجارية، ال ؛، والبرمجيات(والنظـ ، ثقافة المنظمة
 . ، والعالقات مع المورديف(والعالقات مع الزبائف

 عمىوقد انعكس تأثير ىذا التصنيؼ عمى الجوانب غير الممموسة في المنظمة 
 .العديد مف الشركاتفي فكري أسماؿ الر الإدارة 

( بشكٍؿ متميز عف )إدارة فكري( فقد صاغ مصطمح )الرأسماؿ الEdvinsonأما )
فكري المعرفة( عندما قاـ بتحميؿ القيمة السوقية لمشركة وحدد مكونات الرأسماؿ ال

 القيمة الدفترية ليذه ، وميّز بيف القيـ السوقية المتمثمة بقيمة السيـ وبيففييا
رأسماؿ البشري ال. وأشار إلى أف القيمة الدفترية تتألؼ مف جزأيف ىما الموجودات

، والموجودات التقميدية التي تسمى الرأسماؿ الييكمي، معارفيـ الذي يمثؿ العامميف و
. ف موجوديف فيياي، طالما أف العاممالمعرفة تبقى موجودة في المنظمة وعمؿ ذلؾ بأف

"كؿ ما يتركو العامموف في أماكف عمميـ عندما يعودوف إلى يمثؿ الرأسماؿ الييكمي  و
، زف في قواعد البيانات، والوثائؽ، والمعدات الماديةرأسماؿ المخبيوتيـ" و يتمثؿ في ال

 مية .ينظتب واليياكؿ الياسو والبرمجيات في الح
)الزبائني( ينتمي إلى الرأسماؿ الييكمي الخارجي أو رأسماؿ الكما أشار إلى أف 

قدرة المنظمة عمى تثميف عالقاتيا مع المتعامميف الخارجييف  مف ييكمي ويتضمف ال
يتضمف ، و مف جية أخرى ، مف جيةمعرفة إقامة عالقات قوية مع الزبائف خالؿ 

 جازاتوبراءات االختراع واإل منظمةالذي يمثؿ رأس ماؿ اإلبداع لمتنظيمي الرأسماؿ ال
 ,Mertins, et. al., 2001العمميات ) ومعرفة العمميات التي تسمى برأس ماؿ

204)9. 
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 & Edvinson)و عميو فإف الرأسماؿ الفكري لممنظمة بحسب 

Malone,1997)11  و(Stewart,1997) يتكوف مف الرأسماؿ البشري  (Le 

Capital Humain)  (و مياراتيـ و يشمؿ المعرفة والميارات وقدرات العامميف)  و
و يشمؿ جميع العناصر في ) (Le Capital Structurel) الرأسماؿ الييكمي

التحتية التي -التنظيـ التي تؤدى إلى تدعيـ الرأسماؿ البشرى وىى عبارة عف البنية
و الحواسيب   وظائفو؛ ويشمؿ العالمة التجاريةتعطى قوة لمرأسماؿ البشرى ألداء 

و  نظـ الخبيرة واعد البيانات والوالبرامج المعموماتية ، ونظاـ المعمومات المحاسبي وق
 Le capital)رأسماؿ الزبائف ، و(بصفة عامة كؿ جوانب التنظيـ و الممكية الفكرية

(client  (ء الزبائف وحساسية و يشمؿ قوة عالقات الزبائف ووالئيـ ، مثؿ رضا
 .( . و غيرىاالسعر لدييـ

ما إف المعارؼ " الضمنية " متضّمنة في كؿ الحمقات المكّونة لمراسماؿ الفكري ك
؛ فالرأسماؿ العالقاتي القائـ عمى الشبكات و الروابط االجتماعية (1)يبّينو الشكؿ 

و التطوير و    المتمثمة في مختمؼ التحالفات ما بيف المؤسسات في مجاالت البحث 
الجماعية يشّكؿ شعاعا رئيسيا المتصاص و نشر موارد العالقاتية الفردية منيا و ال

؛ حيث يتـ تقييـ الموارد سماؿ المحوريبشري فيو الرأالمعارؼ . أما الرأسماؿ ال
. و يقـو  (l’action)البشرية مف خالؿ رسممة المعارؼ الظرفية الموّجية نحو الفعؿ 

الرأسماؿ الييكمي مف خالؿ السيرورة العامة باألخذ بعيف االعتبار لالبتكار و النتائج 
 ات االختراع .المترتبة عنو و التي يتـ تثمينيا مثال مف خالؿ براء

مف أف " قوة االبتكار موجودة في  (Amidon)ليذا فإنو إذا سممنا بما توصؿ إليو 
المنطقة الفاصمة ما بينت الرأسماؿ البشري و الرأسماؿ الييكمي " يمكننا القوؿ أنو مف 

-العالقاتية)الضروري اعتماد نظرة أكثر ديناميكية تجاه ىذه الرساميؿ الثالثة 
 . 11المشّكمة لمرأسماؿ الفكري « R-H-S » (يةالييكم-البشرية
 
 

 



 2009جوان  24 التواصل عدد

 

 . : الرأسماؿ الفكري و عناصره (1)الشكل 

 
 Externalités de: (Massard.N & Mehier.c,2004):المصدددددد ر

connaissances,capital intellectuel et performance innovatrice 

localisée.Papier présenté lors de la 1
ère

 journée interdisciplinaire de 

recherche « performance et immatériel » Angers ,France                      

   
, فإنو و مف سماؿ الفكري وأوجو اإلنفاؽ عميياو بغية التعرؼ عمى عناصر الرأ

خالؿ مسح لبعض المصادر المتخصصة يتبيف أف ىناؾ نوع مف االتفاؽ بيف عدد 
كما ىي موّضحة في الجدوؿ  ى العناصر وأوجو اإلنفاؽمف الكتاب والمنظريف عم

(1)12. 
 :اس و تقييم أ اء الرأسمال الفكريقي -3

ييدؼ تبويب وقياس تقييـ أداء الرأسماؿ الفكري إلى حؿ مشكمة المعمومات التي 
يحتاجيا المستثمروف لإلجابة عمى التساؤؿ الخاص الذي مؤداه:ىؿ أداء العمبة 

لممنظمة  العمبة السوداءوىنا يمكف تعريؼ  حسف أـ سيء؟ السوداء لممنظمة أداء
دارة الموارد والعالقات مع الغير مف أجؿ خمؽ قيمة مضافة بأنيا : تشغيؿ وتنظيـ وا 

 لممنظمة مف خالؿ مخرجاتيا ومركزىا التنافسي.
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 عناصر الرأسماؿ الفكري وأوجو اإلنفاؽ عميو . (1)ج ول 
 اإلنفاؽ عمى العنصر أوجو مفيـو العنصر العنصر  الرقـ

 
1 

ري
لفك
ؿ ا

سما
الرأ
عة 

صنا
 

قدرة المنظمة عمى 
البحث عف الخبرات 
المتقدمة والميارات 
النادرة وجذبيا لمعمؿ 

 فييا

تكاليؼ البحث عف الخبرات  -
 المتقدمة 

تكاليؼ جذب الميارات  -
 التقنية المتقدمة 

تكاليؼ تصميـ نظاـ  -
معمومات يسيؿ ميمة الجذب 

 واالستقطاب.
 

 
 
2 

 
ري

لفك
ؿ ا

سما
الرأ
ط 

نشي
ت

 

قدرة المنظمة عمى 
زيادة رصيدىا 
المعرفي باستمرار 
مف خالؿ تعزيز 
القدرات وتنمية 
العالقات بيف األفراد 
لمتعاوف في حؿ 
 المشكالت المعقدة .

تكاليؼ تعزيز قدرات  -
 األفراد    العامميف 

تكاليؼ برامج تنمية  -
ت اإلنسانية في محيط العالقا

العمؿ لتقميؿ المعارضة و 
 المقاومة بيف العامميف.

تكاليؼ خمؽ األنسجة  -
الفكرية و التي تتمثؿ في 
تعاوف مجموعة مف األفراد 

شترؾ ونشره عمى التعمـ الم
 .بيف مجموعة المحترفيف
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3 

 
ري

لفك
ؿ ا

سما
الرأ
ط 

نشي
ت

 

مجموع األساليب 
المستخدمة مف قبؿ 

ش المنظمة إلنعا
عممية اإلبداع  
واالبتكار عند 
العامميف فييا 

  باستمرار .
 

تكاليؼ استخداـ طريقة  - 
"العصؼ الذىني" مع العامميف 
إلثارة القدرة اإلبداعية عندىـ 
مف أجؿ توليد اكبر عدد مف 

 األفكار .
تكاليؼ تكويف الجماعات  -

الحماسية والتي تمثؿ 
مجموعات نشيطة تحب 

عالية في التحدي واإلنجازات ال
 العمؿ.

تكاليؼ إقامة نظاـ لجمع  -
آراء العامميف ومقترحاتيـ 

 التطويرية.

 
 
4 

ري
لفك
ؿ ا

سما
الرأ
ى 

 عم
ظة

حاف
الم

 
قدرة المنظمة عمى 
االىتماـ بالطاقات 
المعرفية والنجـو 
الالمعة مف 
العامميف القادريف 
عمى إنتاج أفكار 
جديدة أو تطوير 
أفكار قديمة تخدـ 

 المنظمة  

يؼ التدريب والتطوير تكال -
 المستمريف

تكاليؼ التحفيز المادي و   -
  يبتكار اال
تكاليؼ تقميؿ فرص  -

 االغتراب التنظيمي
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5 

 
ائف

الزب
ـ ب

تما
الى

ا
 

مدى اىتماـ 
المنظمة بآراء 
و الزبائف 

مقترحاتيـ وأخذىا 
بنظر االعتبار 
عند تصميـ 
منتجات جديدة 
وحتى تعديؿ 

 الموجود منيا .

ـ توثيؽ تكاليؼ نظا -
 متطمبات الزبائف 

تكاليؼ نظاـ تقديـ  -
 الخدمة لمزبائف 

تكاليؼ منح المزايا  -
 اإلضافية لمزبائف

، د. أحمد عمي صالح: اإلنفاؽ عمى أ. د. عادؿ حرحوش المفرجي المص ر:
الرأسماؿ الفكري وأثره في نجاح الشركات الصناعية، ورقة بحثية قدمت خالؿ 

جامعة العمـو التطبيقية ، كمية االقتصاد و العمـو اإلداريةالمؤتمر العممي الثاني ل
. 6002أبريؿ  62-62عماف المممكة األردنية  الخاصة ،  

 

 المقاربات المختمفة لقياس الرأسمال الفكري: -3-1
 :(Edvinson & Malone,1997)ة مقاربات لقياس الرأسماؿ الفكريىناؾ أربع

 صر.   : التقييـ عنصر بعنالمقاربة األولى -1

عبارة عف تقييـ كؿ عنصر عمى حدا باستخداـ وحدات القياس المناسبة لكؿ عنصر 
 لوحده.
 : مدخؿ تكمفة اإلحالؿ.  المقاربة الثانية -2

عبارة عف تكمفة إحالؿ أو استرداد أي عنصر مف عناصر الرأسماؿ الفكري في 
 حالة فقده.

 : تكمفة الفرصة البديمة.المقاربة الثالثة -3
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يؿ المثاؿ تكمفة الفرصة البديمة لمرأسماؿ البشرى عبارة عف القيمة الضائعة عمى سب
 Sanchez et)نتيجة لتخّصص شخص ما في وظيفة معينة دوف األخرى. ويستخدـ 

al.,2000) مفيـو تكمفة الفرصة البديمة في 
نظمة مف خالؿ المزايدة قياس قيمة الفرد عف طريؽ اقتراح سوؽ داخمي لمعمؿ في الم

 . نافسيةالت
 .القياس اإلجمالي لمرأسماؿ الفكري: المقاربة الرابعة - 4

بناء عمى ىذه الطريقة يتـ قياس األصوؿ الفكرية في صورة إجمالية عمى المستوى 
التنظيمي بدوف اإلشارة إلى عناصر الرأسماؿ الفكري. مثؿ استخداـ قيمة حاممي 

يسية لقياس الرأسماؿ كأحد المؤشرات الرئ  (Shareholders Value)األسيـ 
 .  13الفكري بصورة إجمالية

التي قامت  (Motorola)و ىنا يمكف ذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر شركة 
 بمحاولة لبناء أصوليا الذكية مف خالؿ أنشطة إدارة المعرفة في التدريب و التعميـ.

( الفكريالرأسماؿ ) التي تشّكؿ (األصوؿ الذكية)و قيػاس ىذا النػوع مف األصوؿ 
حقػؿ حديث التطور، و صعب القياـ بو ألنيا مخفية و ال تظير في سجالت 
المنظمة أو حاالتيا المالية. حيث يقدـ بعض المفكريف اقتراح تقييـ ىذه األصوؿ مف 
خالؿ الفرؽ بيف القيمة التي تبينيا سجالت المنظمة و السعر الذي يكوف المشتروف 

الحصوؿ عمى ممكيػة المنظمة أو الرقػابة عمييا  المحتمموف مستعدوف لدفعو مف أجػؿ
(Edvinson,1997)  ،(Brooking,1997)  اقتػرحت لجنػة القيػـ  1996ففي
ضرورة إقامة ممحقات   (Security Exchange Comission)المنقولػة لنيويػورؾ  

(Annexes)  إلى جانب  –األصوؿ الذكية  –تخص معمومات عف الرأسماؿ الفكري
 المالية السنوية لممؤسسات. التقارير

المختصة في  (Infosys)فالكثير مف المؤسسات اليـو عمى غرار شركة 
المعموماتية أصبحت تدخؿ أصوليا مف الرأسماؿ الذكي كجزء مف تقريرىا السنوي و 

 .14(2112عبد الحكيـ الخزامي،)كأساس لحساب نموىا المتواصؿ 
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 تقييم أ اء الرأسمال الفكري: -3-2
ا عمى ، ىذه األىداؼ جميعاء أحد األىداؼ الرئيسية لإلدارةقياس وتقييـ األديعتبر 

يجب  ىالرأسماؿ الفكري مف األنشطة التق يعتبر . واإلطالؽ جميعا عمى اإلطالؽ
 .يعد دليال عمى نجاح اإلدارة ، حيث أف نجاح الرأسماؿ الفكرياالىتماـ بتقييـ أدائيا

، اميا لقياس أداء الرأسماؿ الفكريف استخدوىناؾ العديد مف األساليب التي يمك
و ىذه األساليب   CFO'S Guide to intellectual Capitalوالتي تـ حصرىا في

 :ىي
   La valeur Relativeالقيمة النسبية -1

يركز ىذا األسموب عمى صياغة اليدؼ الجوىري ، ثـ صياغة األىداؼ الثانوية في  
 L’objectif quantitatifصورة نسبة مف المستيدؼ كميا 

 Les modèles de Compétitivité نماذج التنافسية -2

تبنى ىذه النماذج عمى أساس مالحظة وتبويب سموؾ العامميف الناجحيف وحساب   
القيمة السوقية لمرأسماؿ الفكري الذي تكوف مف حصاد خبراتيـ وأفكارىـ عمى مدى 

 األعواـ السابقة.
 La performance des sous-systèmes أ اء النظم الفرعية -3 

يعتمد ىذا األسموب عمى القياس الكمي لكؿ عنصر مف عناصر الرأسماؿ الفكري  
 .، عف طريؽ الحساب القّيمي لمدى نجاح أو تقدـ كؿ عنصر  اعمى حد
 Benchmarkingأفضل أ اء مقارن  -4

قيمة يتمخص ىذا األسموب في تحديد الشركات التي تحتؿ الريادة في مجاؿ رفع 
األصوؿ الفكرية وتحديد المعايير التي تطبقيا الشركات المثيمة ، وبعد ذلؾ يتـ 
استخداـ ىذه المعايير لتقييـ أداء عناصر الرأسماؿ الفكري المتماثمة مع شركات 

 المقارنة.
 Business Worthقيمة األعمال  -5

 يركز ىذا األسموب عمى اإلجابة عمى ثالثة أسئمة :
 عفة حجـ المعمومات المتاحة عمى أداء الرأسماؿ الفكري؟ما ىي نتيجة مضا -أ
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 ما ىي التغيرات التي تحدث عمى قيمة المعمومات المتاحة نتيجة مرور الزمف  -ب

 ؟

ما ىي قيمة التكاليؼ التي تتحمميا الشركة نتيجة عدـ االستفادة مف الفرص  -ج
 الفكري ؟بالرأسماؿ المرتبطة  المتاحة و تكاليؼ تجنب أو تخفيض التيديدات

 القياس المتوازن لأل اء -6
يتـ القياس المتوازف لألداء مف خالؿ مجموعة متنوعة مف المقاييس تشمؿ األداء 

 .مو، و الن، والتعميـالمالي، و العالقات مع الزبائف، والعمميات الداخمية
وكؿ وحدة تنظيمية يجب أف تختار مقاييس األداء المرتبطة باستراتيجية وحدات 

. وىناؾ مجموعة مف المؤشرات العامة لكؿ الوحدات ، كما أف ىنالؾ األعماؿ
 مؤشرات خاصة بكؿ وحدة تنظيمية عمى حدا.

 ويتميز القياس المتوازف لألداء بالخصائص اآلتية :
دمج المؤشرات المالية وغير المالية لألداء في مقياس واحد باعتبار أف   -1

 .ب األداء الشامؿلقياس كافة جوان المؤشرات المالية غير كافية
يتطمب نموذج األداء المتوازف النظر ألداء المنظمة مف أربعة أبعاد   -2

، واألداء التسويقي وىي عمى التوالي: األداء المالي مختمفة وكؿ منيا يؤثر في اآلخر
، مدى تعمـ المنشأة وقدرتيا ، األداء الداخمي وجودة العمميات(مف وجية نظر الزبوف)

 مف خالؿ تجاربيا.عمى التطور والنمو 

ؿ مقاييس محددة قابمة تتمحور األبعاد األربعة لألداء المذكورة سابقا حو   -3
 ، الحداثة ، والنجاح التسويقي .لمتطبيؽ ىي: الجودة، اإلنتاجية ، الكفاءة

ووفقا لمدخؿ القياس المتوازف لألداء فإنو يجب تقييـ األداء مف خالؿ 
 المنظورات التالية :

 ؛(الزبوف)ي المنظور التسويق -1
 ؛المنظور الداخمي -2

 ؛منظور االبتكار والتعمـ -3

 .المنظور المالي -4
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وىذه المنظورات األربعة مجتمعة تعبر عف دالة متعددة المتغيرات تمثؿ كؿ 
منيا أىداؼ مختمؼ األطراؼ ذات المصمحة و الموجودة داخؿ وخارج المنظمة 

Stakeholders))ؿ نظاـ القياس مف شأنو أف يحقؽ تكام ، و ىو األمر الذي
وتحسيف األداء في مناطؽ العمؿ المشتركة بيف المنظمة و مختمؼ األطراؼ المؤثرة 

15 . 
 : في تحقيق المزايا التنافسيةفكري و إ ارته رأسمال الالأثر  -4

زة ػمفيـو الميل تجدر اإلشارة إلى أنو ال يوجد تعريؼ واحد متفؽ عميو، بداية
 :إذ يمكف القوؿ أف؛ بيف جميع الميتميف (Lavantage concurrentiel) التنافسية

( بمجرد وصوؿ المنظمة إلى M.Porterحسب )بالميزة التنافسية تنشأ  - أ
المنافسيف، أي  طرؼاكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية مقارنة بتمؾ المستعممة مف 

عمى  (M.Porterتعريؼ ىذا يؤكد )ىذا الفي . ف16عممية إبداعبالمنظمة  قياـبمجرد 
 جوىر الميزة التنافسية المتمثؿ في اإلبداع.

تفوؽ لممنظمة، يتـ لميزة أو عنصر "أية  أنيا:بؼ الميزة التنافسية أيضا تعرّ  -ب
يذا التعريؼ يرتكز عمى ف ."معينة تنافسية تحقيقو في حالة إتباعيا إلستراتيجية 

 افس.مصدر أساسي مف مصادر الميزة التنافسية أال وىو إستراتيجية التن
: " كّؿ ما يمكف أف نياالميزة التنافسية بأ و تعّرؼ أدبيات اإلدارة اإلستراتيجية -ج

 .17يميز المنظمة عف المنافسيف ويمكنيا مف الحصوؿ عمى ربح مف ذلؾ"

يمكف القوؿ أف القاسـ المشترؾ ليذه التعاريؼ ىو أف الميزة التنافسية مما سبؽ 
ف تنافس الغير مف خالليا بطريقة أكثر فاعمية، تتمثؿ المجاالت التي يمكف لممنظمة أ

وبيذا فيي تمثؿ نقطة قوة تتسـ بيا المنظمة دوف منافسييا في أحد أنشطتيا اإلنتاجية 
و عميو  .الجغرافي ياأو التسويقية أو التمويمية أو فيما يتعمؽ بمواردىا البشرية أو موقع

كؿ مف نقاط القوة والضعؼ الميزة التنافسية تعتمد عمى نتائج فحوص وتحميؿ فإف 
الداخمية إضافة إلى الفرص والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة المنظمة مقارنًة 

  .18بمنافسييا في السوؽ
  19:نذكرالميزة التنافسية بيا تتميز و مف أىـ الخصائص التي  
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 ؛مقارنة بالمنافسيف ختالؼ لتمايز و االتبني وتصاغ عمى ا - أ
 ؛ بالفرص في المستقبؿ تعمؽت ىاؿ باعتبار تؤسس عمى المدى الطوي  - ب
 تكوف غالبا مركزة جغرافيا. -ج
أمػػا الشػػروط الواجػػب توافرىػػػا كػػي تكػػوف الميػػزة التنافسػػػية فعالػػة، فتػػتمخص فيمػػػا   

  21 يمي:
بمعنى أنيا تتيح لممنظمػة عامػؿ السػبؽ والتفػوؽ عمػى المنػافس، أو  :مةو حسال - أ

 المنافسيف؛
 مرارية عبر الزمف؛أي أنيا تحقؽ االست :الديمومة - ب
بمعنى صعوبة تقميدىا، أو محاكاتيا، أو إلغائيا مف  :إمكانية الدفاع عنيا -ج

ىذه الشروط  ىلكي تضمف فعالية الميزة التنافسية يجب أال ينظر إل و قبؿ المنافسيف.
بؿ ينبغي أف يتـ تفعيميا مجتمعة، ألف كؿ شرط مرىوف ومرتبط   ،اكؿ عمى حد

  استمرارية دوف حسـ، وال إمكانية لمدفاع دوف وجود استمرارية.باألخر؛ بمعنى أنو ال
( العوامؿ المحددة لمميزة التنافسية في نشاط معيف إلى  M.Porterؼ )صنّ و قد 

  أربع مجموعات ىي:
 ظروؼ عوامؿ اإلنتاج ومدى توافرىا؛  - أ
 ظروؼ الطمب مف حيث حجمو وأىميتو وتأثيراتو وأنماطو؛  - ب
 بطة والمساندة لذلؾ النشاط؛وضعية الصناعات المرت  - ج
الوضع اإلستراتيجي والتنافسي لممنظمة مف حيث وجود البيئة المعززة   - د

 لمقدرة التنافسية.
أف المؤسسات التي تتمكف مف اكتساب قد توصؿ مف خالؿ دراسة ميدانية إلى و 

ميزة تنافسية وتستمر في الحفاظ عمييا في ظؿ المنافسة الدولية ىي تمؾ التي تداـو 
ى اإلبداع واالبتكار والتطوير مف خالؿ عمميات ديناميكية مستمرة، وكذا االلتزاـ عم

 باالستثمار المتواصؿ.
أما بالنسبة لمصادر الميزة التنافسية، فيمكف القوؿ أف الخصائص والصفات التي 
تميز منظمة عف منافسييا تعتبر ذات طبيعة متغيرة ونسبية، وتمس باألساس 
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 أسموب اإلنتاج،و الخدمات بمختمؼ أنواعيا، و مثؿ المنتج،  ؛ااألنشطة التي تزاولي
 الخ .…النشاط التسويقي و التنظيـ، و

حيث و ىذا التفوؽ النسبي المحقؽ مف قبؿ المنظمة ينتج عف مصادر مختمفة؛ 
( حصر مصادر الميزة التنافسية  M.Porterاإلطار إلى أف )تجدر اإلشارة في ىذا 
ى جانب المعايير األخرى المعروفة مثؿ الوفرات االقتصادية، في التكمفة والتمايز إل

 . الخ…زيادة إنتاجية عوامؿ اإلنتاج
أرجع الميزة التنافسية إلى مصادر داخمية فقد  ((Jean Jacques Lambinأما  

  وأخرى خارجية:
الميزة التنافسية الداخمية، وىي التي تعتمد عمى تفوؽ المنظمة في التحكـ  - 

الذي يعطي لممنتج قيمة مف خالؿ ، و ىو األمر نتاجالتصنيع وتسيير اإل في تكاليؼ
 المنافسيف.مقارنة بسعر التكمفة المنخفض 

، تعتمد عمى الصفات المميزة لممنتجالميزة التنافسية الخارجية، وىي التي   -
، أو رفع كفاءة خداـتخفيض تكاليؼ االستمف خالؿ وتمثؿ قيمة لدى المشتري سواء 

  داـ خاالست
مرتبط بقدرتيا  معينة ميزة تنافسيةل ماأف تحقيؽ منظمة و يجب التنبيو إلى 

التنافسية، مما يعني أف مفيـو الميزة التنافسية مرتبط بمفيـو أخر ىو القدرة 
القدرة عمى تزويد المستيمؾ بمنتجات " التنافسية، والتي تعرؼ عمى أساس أنيا:
لمنافسيف اآلخريف في السوؽ الدولية مما وخدمات بشكؿ أكثر كفاءة وفعالية مف ا

يعني نجاحا مستمرا ليذه المنظمة عمى الصعيد العالمي في ظؿ غياب الدعـ 
والحماية مف قبؿ الحكومة، ويتـ ذلؾ مف خالؿ رفع إنتاجية عوامؿ مف عمؿ 

 ."في العممية اإلنتاجيةستخدمة تكنولوجيا المال ورأسماؿ، و
ة عمى مواجية القوى المضادة التي تقمؿ مف نصيب القدر "  كما تعرؼ أيضا بأنيا:

مركز تنافسي في  ذلؾ بموغالمنظمة في السوؽ المحمي أو العالمي، ويترتب عمى 
 .21" األسواؽ وتحسينو
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دارة  عمى ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ أف الربط بيف االستراتيجية التنافسية وا 
 االثنيف، ومف ثـّ ربط ة لتحقيقياف التي ال زالت بحاجمف الميادي يعدّ رأسماؿ الفكري ال

الربط بيف  أفتحقيؽ ذلؾ ال بد وأف يتـ باالستناد إلى حقيقة مفادىا . فبالميزة التنافسية
مزايا أو فوائد  واالستراتيجية التنافسية يحمؿ في حقيقتورأسماؿ الفكري إدارة ال

ف التطبيؽ السميـ لمربط بيف إدارة الاستراتيجية ميمة واالستراتيجية كري رأسماؿ الف، وا 
 التنافسية سيقود حتمًا إلى تحقيؽ المزايا التنافسية .

بشرية ىي المسؤولة عف خمؽ بأف الموارد ال (M.Porter) لقد سبؽ و أف بّيف
بالتالي فإف الرأسماؿ الفكري و إدارتو يؤثر عمى الميزة التنافسية لممنظمة  و، القيمة

ميف، و ىو األمر الذي يجعؿ ىذا مف خالؿ تنمية الكفاءات وتحفيز المستخد
 الرأسماؿ عامال حاسما في تطوير الميزة التنافسية .

لميزة التنافسية إف اعتبار الرأسماؿ الفكري كمورد استراتيجي مسؤوؿ عف خمؽ ا
أف يتصؼ بنفس الخصائص التي تتميز بيا بقية الموارد  المستدامة يتطمب

 :الموارد و ذلؾ عمى النحو التالي عمىاإلستراتيجية وفؽ منظور المقاربة المبنية 
إف الطبيعة المتباينة لمرأسماؿ الفكري نظرا  مساىمة الموارد في خمؽ القيمة: -1

الختالؼ المستويات و القدرات تجعؿ مساىماتو في خمؽ القيمة متباينة، فمثال بقدر 
إف ما ما يكوف العامموف أكفاء و مجندوف بقدر ما يكوف أداؤىـ جّيدا و بالتالي ف

، و بقدر امتالؾ المنظمة لمكفاءات البشرية لخدمةيضيفونو يزيد في قيمة المنتج أو ا
 ذات األداء العالي بقدر ما يكوف رصيدىا مف الرأسماؿ الفكري قّيما و مميزا.

حتى يكوف المورد مصدرا لمميزة التنافسية يجب أف يكوف نادرا.  الموارد نادرة: -2
، فاف (القدرات اإلدراكية)بايف الطبيعي في القدرات الذىنية و أخذا بعيف االعتبار لمت

الرأسماؿ الفكري يعتبر موردا نادرا. و المشكؿ الذي تعاني منو المؤسسات 
االقتصادية في ظؿ المناخ االقتصادي الجديد المتسـ بالتنافسية الشديدة يتمثؿ 

و     خصصة باألساس في النقص الكبير في الموارد و الكفاءات البشرية المت
المؤىمة. وبالتالي فإف المتاح مف ىذا الرأسماؿ يمثؿ ميزة تنافسية بالنسبة لممنظمة 

 التي تمتمكو و تستخدمو.  
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و     إف أىـ ما يصّعب مف إمكانية تقميد الموارد  عدـ قابمية الموارد لمتقميد: -3
 : لرأسماؿ الفكري ما يميالكفاءات البشرية و بالتالي ا

لمنظمة و معايير أدائيا التي ال يمكف تجسيدىا في بيئة طبيعة ثقافة ا  -
 مغايرة .

صعوبة التحديد الدقيؽ لمدى مساىمة كؿ كفاءة أو فرد في القيمة التي تـ   -
 خمقيا في المنظمة بسبب تداخؿ مختمؼ النشاطات.

صعوبة تكرار العالقات االجتماعية بخصائصيا الجوىرية التي كانت وراء   -
 La complexité)بسبب التعقيد االجتماعي لمعالقات عممية خمؽ القيمة 

sociale) . 

وتجدر اإلشارة إلى أنو و حتى في حالة توصؿ المنظمة إلى استقطاب كفاءات مف  
المؤسسات المنافسة مف خالؿ عرض حوافز مغرية فإف الكفاءات و الموارد البشرية 

 تتحرؾ بسيولة ال (Mac Mahon , Mac Williams,  Wright ,)كما أشار إليو 
و بشكؿ تاـ بسبب تكمفة اإلحالؿ و االستقطاب  المرتفعة، وكذا صعوبة تحقيؽ نفس 

 داخؿ المنظمة المستقطبة. (la synergie)التداؤب و التعاضد 
حتى يكوف الرأسماؿ الفكري مصدرا لمميزة  عدـ قابمية الموارد لإلحالؿ : -4

بال لإلحالؿ بمورد مماثؿ لو التنافسية المستدامة فإنو يجب أاّل يكوف قا
(Equivalent) مف قبؿ المنظمة. فبحسب ةعمى مستوى اإلستراتيجية المتبنا, Mac 

Mahon , Mac Williams) Wright)   فإّف الرأسماؿ الفكري المتأتي مف الموارد
البشرية يعتبر بيف الموارد النادرة غير  القابمة لإلحالؿ ، ألنو يصعب استمرار الميزة 

 البشرية التي ساىمت في خمقيا تافسية المحققة في حالة تبديؿ الموارد و الكفاءاالتن
22 

( منظمة تـّ التوصؿ 25والذي تضمف ) (Zack)استنادًا إلى البحث الذي أجراه  و
)المعرفة( والمزايا االستراتيجية يستدعي الرأسماؿ الفكري إلى أف الربط بيف إدارة 
ؽ تعّد أصاًل إحدى الموارد األساسية لتحقيؿ الفكري الرأسماالتركيز عمى أف إدارة 

 فكريرأسماؿ الال، كما أف تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة و المزايا االستراتيجية لممنظمات
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 مففي المنظمات ال بد وأف يقود إلى تحقيؽ مزايا تنافسية مف خالؿ تمكيف المنظمة 
ف التركيز عمى المسألة التي . كما أ التنافسيةتيا الستراتيجي أحسفصياغة وتطبيؽ 

دارة ال  رأسماؿ الفكري مرتبطتاف ببعضيما البعضتشير إلى أف كاًل مف االستراتيجية وا 
ف لمرأسماؿ الفكري تنطمؽ أساسًا مف حقيقة فيـ الطبيعة االستراتيجية  ، وا 
 يذا الرأسماؿ.االستراتيجييف في المنظمات يدركوف الدور االستراتيجي ل

عمى  داعتمباالالذيف يرغبوف بتوجيو منظماتيـ توجيًا استراتيجيًا كما أف المدراء 
الطريؽ ألف ينظروا إلى آليات قياس الموارد غير ليـ معرفة يميد رأسماؿ الفكري و الال

الممموسة، لذلؾ فإف إدارتيا أو تنظيميا داخميًا تبدو معضمة حقيقية، إذ أف اإلدارة 
ىامة تستخدـ بوصفيا سالحًا قويًا في  أصبحت وسيمةفكري مرأسماؿ اللالصحيحة 

اتجاه تحقيؽ الميزة التنافسية في المنظمات المعاصرة. وبذلؾ فإف المنظمة التي تريد 
تقييـ رأسماليا الفكري أو المعرفي واالستفادة منو بحاجة إلى مراقبة ومتابعة كيفية 

 . الزمف تطويره في المنظمة عبر مف أجؿرأسماؿ ىذا التكويف واستثمار 
ىو المصطمح الذي فكري رأسماؿ الالوفي إطار ما يشير إليو البعض نجد أف 

يعّبر عف األصوؿ غير الممموسة والتي تمكف المنظمة مف أداء وظيفتيا ، وىو مبني 
ظيمية رتبط باآللية التي يتـ مف خالليا تحويؿ تمؾ القدرة إلى ميزة تنيعمى المعرفة و 

 . تنافسية أو إلى الربح نفسو
رأسماؿ الفكري / المعرفي يعّد القوة الموجية الطالقًا مف ذلؾ يمكف القوؿ بأف وان

نو الموجو الرئيس المبني عمى قتصاد ظؿ االالتي تكمف وراء التنافس في  المعرفة وا 
 .  المعاصرة لالندماجات واالبتكار، والمستويات العالية مف األداء في المنظمات

المنظمة مف أجؿ خمؽ ميزة ماؿ الفكري في إستراتيجيات إدارة وتثميف الرأس  -5
 :تنافسية

يمكف التطرؽ إلى إستراتيجيات إدارة الرأسماؿ الفكري مف خالؿ البدائؿ المتاحة 
 :نظمة التي يمكف إيجازىا فيما يميأماـ لم

 

 



 2009جوان  24 التواصل عدد

 

  (المعرفة)إستراتيجية الرأسمال الفكري: 
التي تيتـ بخمؽ وتمييز التي تعتبر كأحد الفروع الميمة إلستراتيجية المنظمة ككؿ، و  

 .ديد وتقاسـ المعارؼ داخؿ المنظمةوتح
 إستراتيجية إ ارة الرأسمال الفكري: 

، و البراعات (Brevets)ويتعمؽ األمر ىنا بإدارة براءات االختراع 
، والميارات التنظيمية، إضافة إلى المعارؼ المتعمقة  (savoir-faire)والميارات 

 بالعمالء والمورديف .

 يجية الرأسمال البشريإسترات : 

مف خالؿ تدريب وتكويف األفراد وتعميميـ، حيث أف إستراتيجيات النيوض 
بالرأسماؿ البشري تعتبر مف ضروريات العصر بسبب التقدـ التكنولوجي المتسارع 
واإلبداع التقني العالي وزيادة درجة تعقيد المنتجات التي عقدت عمميات التصنيع، 

نية العالية المستخدمة ستقؿ نسبة العمؿ المعاد، كما أف حيث انو وكنتيجة لمتق
الحصوؿ عمى فرصة عمؿ سيتطمب ميارات وخبرات متعددة ومتنوعة عند العامميف 

 . 23 (2111عادؿ حرحوش، )وبدوف ذلؾ فإف الفرصة تكوف مستحيمة 
 إستراتيجية خمق المعارف  اخمي  : 

وكذا التجديد التنظيمي أو ما  مف خالؿ البحث ودراسة العمميات وبحوث التسويؽ،
حيث  (Reingeneering Organisationnel)يسمى " إعادة اليندسة التنظيمية " 

مف أجؿ التعامؿ مع متغيرات  أف البحث عف مفاىيـ جديدة في مجاؿ اإلدارة والتنظيـ
المحيط المعقدة مف المتطمبات واألىداؼ األساسية لكؿ تنظيـ يبحث عف الفاعمية و 

 .(2111عادؿ حرحوش، ) ووالمحافظة عمى بقائو و استمراريت النجاعة
  :إستراتيجية تحويل و نشر المعارف 

 يتـ ذلؾ مف خالؿ اكتساب المعارؼ وتنظيميا وحفظيا وتوزيعيا الداخمي 

(Wiik.G,1997
، فالقياـ بعمميات روتينية وفعالة في مجاؿ وظيفة البحث، 24

دارة األصوؿ غير المادية سواء عمى وتكويف األفراد واليقظة التكنولوجية و  التنافسية، وا 
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مستوى العمميات أو عمى مستوى التحالفات والتحويالت التكنولوجية، تعتبر اليـو مف 
 األمور الميمة لزيادة وتجديد وتثميف األصوؿ غير المادية.

وىذا  (التحويؿ و النشر و النقؿ) فالميارات البد أف تكوف موضوع إثراء جماعي
والشفافية ما بيف  لنشر ثقافة التقاسـو إلى ضرورة خمؽ الظروؼ الحقيقية ما يدع

أعضاء المنظمة مف خالؿ جعؿ إدارة الميارات في خدمة الصالح العاـ لممنظمة 
 ككؿ.

 خاتمدددة:

العالمي المتميز بحدة  السياؽظؿ ، يمكف القوؿ بأنو في اعتمادًا عمى ما سبؽ
مف منتجات        األفضؿعمى تقديـ األجود و ظمات األعماؿ المنافسة و تيافت من

و         إلنتاج واكتساب المعرفة اميمً  امصدرً  تبرالعقؿ البشري يع، فإف و خدمات
إدارتيا و تثمينيا و االستفادة منيا باعتبارىا تشكؿ ميزة تنافسية غير قابمة لمتقميد عمى 

وصفو سالحًا لفكري بمف ىنا برز مفيـو الرأسماؿ ا ، واألقؿ عمى المدى القصير
 .  تنافسيًا بالنسبة لممنظمات المعاصرة

ؤسسات عموما و المؤسسات الجزائرية عمى وجو الخصوص يتوجب عمى الملذلؾ 
و الميارات       و جذب الكفاءات  فكريرأسماؿ الالأف تتبنى آليات إدارة عمميات 

لى تحقيؽ القيمة مف يا عمى اكتشاؼ الطرؽ واإلجراءات التي تقود إتمساعدالكفيمة ب
في إيجاد ميزة إيجابي لما لتمؾ القيمة مف أثر  ، نظرا المعرفيالفكري و رأسماؿ ال

 ال ترحـ المؤسسات "النائمة" . تنافسية والمحافظة عمييا في إطار البيئة التنافسية التي 
 الهوامدش
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من منطق إدارة  إدارة الموارد البشرية
و  لى منطق إدارة الفكرالقوة العضمية إ

 إدارة الموارددراسة واقع  :المعرفة
 األعمال الجزائريةالبشرية في منظمات 

 رقــام لينـدة 
 قسم االقتصاد
عنابة-جامعة باجي مختار

 

 ممخص
كبير من قبل العديد من الباحثين وكذلك خالل السنوات األخيرة حضيت إدارة الموارد البشرية باىتمام 

الممارسين نظرا لكونيا إدارة ألىم أصول المنظمة . فقد خرجت ىذه اإلدارة عن إطارىا اإلداري 
لتمارس دورىا باعتبارىا شريك استراتيجي. رافق ىذا التحول تغير في النظرة لمعنصر البشري من 

باستطاعتو تحقيق التفوق والتميز لمنظمتو، كونو يد تنفذ الميام إلى عقل مفكر وصاحب معرفة 
وانعكس ذلك عمى كيفية تسييره. إال أن التساؤل المطروح ىنا: ىل مس ىذا التحول إدارات الموارد 

 .البشرية في منظمات األعمال الجزائرية ؟؟  سنحاول اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل مداخمتنا ىذه
Abstract 
During the last few years, 

researchers and practitioners have 

realised the importance of human 

resource management (HRM).  In 

fact, HRM has become a strategic 

aspect of management in its broad 

sense. This move towards a 

strategic position has changed 

HRM into an important tool for 

implementing rational and optimal 

policies within any organisation. 

The present paper looks into the 

question of whether the strategic 

aspect of HRM is taken into 

account by Algerian organisations 

and firms. 
 
 

: مقدمة  
ن النجاح والتفوق ليس ليما إ

، وىما نتيجة نظام التسيير جنسية
واألىمية التي يمنحيا ىذا النظام 

بشرية ولإلدارة التي تعنى لموارده ال
. وتؤكد النظريات الحديثة في بشئونو

اإلدارة أن تسيير ىذا المورد بمنطق 
العقل المفكر بدل من اليد المنفذة 

ق دون شك سيسمح بتحقيق ىذا التفو 
ىل  ىو: لذلك فالسؤال المطروح ىنا

.تسير منظمات األعمال الجزائرية
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مواردىا البشرية باعتبارىم قوة عضمية ؟ أم قوة فكرية ؟ أم اختمف األمر في ىذه 
نما  المنظمة، بحيث ال تسير مواردىا ال بمنطق اليد المنفذة وال بمنطق العقل المفكر وا 

 بمنطق آخر مختمف ؟
ريخية التي عرفتيا نحاول معرفة ذلك من خالل التطرق إلى مختمف المراحل التا

ومحاوالت اإلصالح والتصحيح العديدة التي مر بيا االقتصاد الجزائري ، ىذه المنظمة
، ألن أي تحول ومنو إدارة الموارد البشرية بيا ومن خاللو نظام تسيير ىذه المنظمات

ارسات اقتصادي من المفروض أن يتم  القيام بو تزامنا مع التغيير في فمسفة ومم
رورة عصرنة االقتصاد الوطني لمواجية . فالحديث عن ضتسيير الموارد البشرية فيو

البشرية في  تحديات العولمة من المفروض أن  يتناول أيضا إشكالية تسيير الموارد
 . منظماتنا االقتصادية

 : ة( التطور التاريخي إلدارة الموارد البشري1
إن حقل إدارة الموارد البشرية نشأ وتطور ضمن مراحل تاريخية متأثرا ومستجيبا 

 . ؤسسات وتركيبة اليد العاممة فييات البيئية الخارجية والداخمية لمملمتغيرا
لوقائع حتى مسميات ىذه اإلدارة عرفت تغييرات تعبر عن االختالفات الفكرية وا

خصائص كل مرحمة  . فقد استمدت مبادئ ىذه اإلدارة منالتاريخية التي ظيرت فييا
 . تاريخية مرت بيا

تاريخ إدارة الموارد البشرية  حل تاريخية نعتبرىا ىامة فينحاول ىنا التعريف بثالث مرا
 :ىي

 .المرحمة األولى: ظيور إدارة خاصة باألفراد (1
 ؟المرحمة الثانية: لماذا إدارة الموارد البشرية (4
 !!: إدارة استراتيجية لمموارد البشرية المرحمة الثالثة (3

 : ول  : هوور ددارة خاةة بالررادالمرحلة ال  1-1
لى ما ، حيث ترجع فترة والدتيا إفترة والدة وظيفة األفراد ونموىاتجمع ىذه المرحمة 

وظيفة تسيير  1914:" قبل أن  LACONO G. يقولبعد الحرب العالمية األولى
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دارة األفراد كانت تتتواجد فعمياالموارد البشرية ال  مارس من قبل أرباب العمل ، وا 
  1أنفسيم"

، ففترة صالح األفراد نموا وتطورا ممحوظالثانية عرفت موبعد الحرب العالمية ا
بانطالقة حقيقية  ( التي عرفيا االقتصاد آن ذاك سمحت1945-1975) النمو والنجاح
د، لكن ظيرت . وسمي مسئول الوظيفة عمى العموم بمدير األفرالوظيفة األفراد

، مدير لصناعيةمدير العالقات اإلنسانية، مدير العالقات ا :تسميات أخرى لو وىي
 .، مدير عالقات العملاالجتماعية العالقات
 :زت ىذه المرحمة بالخصائص اآلتيةوقد تمي
 ونية لإلنسان في العملتدل تسمية إدارة األفراد عمى سيطرة الرؤية القان ،

 .و التزامات ومعرض لمممنوعات أيضافالعامل لو حقوق وعمي
 ا و مرتبط تاريخيا ونظريأسموب عمل ىذه اإلدارة يوصف بالتقميدي . في

. ومن المفارقات أن يكون تايمور ىو أول من بالنموذج التايموري في التسيير
لمنظمة من اىتم بعامل اإلنتاج اإلنساني مبينا الفوائد التي يمكن أن تجنييا ا

 .2خالل تنظيم أحسن لمعمل

  عمى دور إدارة األفراد ىو السير عمى تطبيق تقسيم العمل والرقابة الشديدة
 أداء األفراد.

  ويؤكد عمى ذلك والمكتبي عمى نشاط إدارة األفرادسيطرت البعد اإلداري .
GODELIER E بالرغم من أن ممارسات تسيير األفراد تركزت بقولو " :

أساسا في إجراءات إدارية منمطة تيدف إلى تحسين معالجة ممفات األفراد ، 
 .3مات "عمى بداية سيطرتيا في المنظإال أن ىذا دليل 

  وظيفة األفراد وظيفة مساندة تساعد الوظائف األخرى في أداء مياميا حتى
 .ي استعمال عامل العمل في المنظمةتحقق العقالنية ف

  تأثرت ىذه اإلدارة بظيور وزيادة قوة النقابات العمالية وتدخل الدولة في
 الحياة االقتصادية .
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 لتنسيق في: االختيارفراد والتي غاب عنيا اتمحورت أنشطة إدارة األ ،
التوظيف ، التدريب ، تحديد األجور والتعويضات حسب القوانين ، محاولة 

عالجة الصراعات، ، متحقيق الرضاتحسين ظروف العمل وتمبية الحاجات ل
، المفاوضات مع يير عقود العمل ، تحديد المؤىالت، تسالطرد والتسريح

برام عقود االتفاق .  النقابات وا 

  والقانونيين وأخصائيين ىذه الوظيفة كل من الميندسين مارس إدارة
 .اجتماعيين

 ادية لمعمل من اىتمت بالقوة العضمية لإلنسان لذلك ركزت عمى الجوانب الم
دة ، وعمى التدريب الميني لزياأجور ومكافآت، ومكان وبيئة العمل المادية

 .الميارات الميكانيكية لإلنسان

  فيم نتاج لذلك يجب العمل عمى تخفيضيااإليمثل األفراد تكمفة من تكاليف .
، تاج ، كما يمكن استبداليم بسيولةأقل أىمية من الوسائل التقنية لإلن

المعاممة.  Individualisationويمثمون كل متجانس حيث تغيب شخصنة 
 والتركيز عمى أعدادىم وليس أنواعيم .

ر الذي لفمسفة ومن ثم وال الدو مع العمم أن إدارة األفراد لم تكتفي بيذه التسمية وال ا
، بل واصمت تطورىا وغيرت في تسميتيا وفي المبادئ قامت بو خالل ىذه المرحمة

 التي تعمل عمى أساسيا وزاد بالتالي مجال تدخميا ومنو أىميتيا في المنظمات .
 المرحلة الثانية : لماذا ددارة الموارد البشرية ؟ 2-1

، حيث تحولت وظيفة ت وسنوات الثمانيناتاية السبعيناتشمل ىذه المرحمة ني
: ىل ىذا التغيير في ية. والسؤال الذي يطرح نفسو ىنااألفراد إلى وظيفة الموارد البشر 

 ؟  لتو في حياة الفرد داخل المنظمةاالسم لو دال
األفراد  لإلجابة عمى ىذا السؤال بعض الباحثين يرى أن ىناك تشابو كبير بين تسيير

ر الجديد إلدارة الموارد ، لذلك يتساءل ىؤالء عن مغزى المظيالبشريةوتسيير الموارد 
 4جوىرية بالنسبة ليم ، فاالختالفات شكمية أكثر منياالبشرية
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لتغيير في النظرة أن التغيير في االسم يدل عمى ا PERETTI JM في حين يرى
مفة يجب ، ألن المفيوم التقميدي لألفراد والذي يرى أنيم مصدر تكوالممارسة أيضا

 .5تخفيضيا يترك المكان إلى مفيوم الفرد مورد يجب تعظيمو
: اإلدارة العميا تنظر لمعاممين كرأس نفس االتجاه يؤكد أحمد سيد مصطفىوفي 

مال عقمي ومورد أو أصل يفوق في قيمتو قيمة األصول األخرى في المنظمة 
ة الموارد البشرية . وظير مسمى إدار مباني واآلالت والخامات واألموالكاألرض وال

 . 6لينسجم مع ىذه النظرة 
وقائع ىذه المرحمة تدل عمى تغير مس طبيعة العمل ووسائمو واعتماد تكنولوجيا 

، لذلك من غير المعقول البتكارمتطورة في تنفيذه مع منافسة شديدة قواميا اإلبداع وا
 تمام بعقموأن ينحصر مفيوم الفرد في ىذه الحالة في قوتو العضمية بل يجب االى

. إال أن ىذا ال يتحقق إال بإدارة واعية ومدركة ليذه باعتباره مصدر اإلبداع والتجديد
الحقيقة مغيرة ليس اسميا فحسب بل فمسفتيا ومنو رؤيتيا ليذا اإلنسان الموجود يوميا 

 في المنظمة .
إن التحول في التسمية والنظرة لمعنصر البشري في المنظمة لو مدلولو العممي 

يضا، ألن االنتشار الواسع لعموم األحياء والسبنتيك جعل من مصطمح النظام ىو أ
المرجع األساسي لتحقيق رؤية شاممة ومتكاممة عن المنظمات واألفراد الذين يكونوىا 
. فغياب الترابط والتكامل بين أنشطة إدارة األفراد في المرحمة السابقة جعل من 

، في حين وبفضل نصر البشري في المنظمةالفعال لمعالصعب تحقيق االستعمال 
تأثير مدخل النظم استطاعت إدارة الموارد البشرية تجاوز النظرة القديمة المركزة عمى 
الطابع المشتت ألنشطتيا لصالح نظرة تؤكد عمى الطابع االعتمادي والمتفاعل 

 والمترابط بينيا ومدى حساسيتيا لمتغيرات التي تحدث في محيطيا .
كرة الترابط بين أنشطة إدارة الموارد البشرية وتأثير المحيط عمييا يسمح فاألخذ بف

، ليكون الطابع لبشرية "وبسيولة ترك تسمية " إدارة األفراد " لصالح " إدارة الموارد ا
الديناميكي لموظيفة والعالقات العضوية التي تنمييا مع أىداف الوظائف األخرى 

 . 7ة فييابديييوأىداف المنظمة ككل ىي صفات 
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وعمى ىذا األساس فقد تميزت ىذه المرحمة في إدارة العنصر البشري بالخصائص 
 اآلتية :
 . نضج كبير بمغتو وظيفة الموارد البشرية 
  ىناك بعض األنشطة التي تتشابو فييا مع إدارة األفراد مثل االىتمام

صر بإجراءات االختيار والتعيين والتدريب وحفز العاممين ، لكن ىناك عنا
أساسية تميزىا عن إدارة األفراد وىذا لم يأتي نتيجة الصدفة لكن جاء نتيجة 
عوامل داخمية متعمقة بالمنظمة وأخرى خارجية عنيا شجعت عمى اختالف 

 الرؤية والمعاممة لممورد البشري .

  تأخذ إدارة الموارد البشرية في الحسبان بعد المحيط الخارجي وأثره عمى
 ى المنظمة ككل .أنشطتيا وأثر ذلك عم

  تراجع سمطة مختص العالقات الصناعية وظيور أخصائي الموارد البشرية
 كمحترف لمينة اإلدارة .

  التأكيد عمى النزعة اإلدارية التسييرية إلدارة الموارد البشرية من خالل
مشاركتيا في تحمل المسئوليات التنظيمية . فيي ترتقي من المستوى 

 رة العميا.التنفيذي إلى مستوى اإلدا

  اإللحاح المستمر لمسيري إدارة الموارد البشرية عمى التكوين ليكونوا عناصر
ديري اإلدارات نشطة وقوى اقتراح في مجالس اإلدارات مثميم مثل بقية م

 .اليامة في المنظمة

  التسيير اإلداري لمموارد تطور اإلعالم اآللي واالستفادة منو في مجال
ياة ، تسيير الححفظ المعمومات عن العاممينجور، : معالجة األالبشرية

 الوظيفية 

 .محاولة التقريب بين مصالح وأىداف العاممين ومصالح وأىداف اإلدارة 

  أصبح المورد البشري استثمار يجب تعظيمو وليس تكمفة يجب تخفيضيا
والتحكم بيا، فيو عنصر فاعل ونشط ورغبتو في المساىمة في تحقيق نجاح 

 .ورية وال يمكن االستغناء عنياضر  المنظمة أصبحت
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  كة في حل مشاكل االىتمام بالمورد البشري باعتباره عقل مفكر يمكنو المشار
 .المنظمة وتطويرىا

لم يتوقف تطور إدارة العنصر البشري في المنظمات عند ىذه المرحمة بل مس 
إذا اعتبرنا . فمب الباحثين امتداد ليذه المرحمةأيضا المرحمة الالحقة والتي يعتبرىا أغ

 إدارة الموارد البشرية 
أحدثت ثورة في بعض مفاىيم وممارسات إدارة األفراد ، فإن اإلدارة االستراتيجية 

ة . فيي تكممتي بمغتيا إدارة الموارد البشريةلمموارد البشرية تمثل المرحمة األعمى ال
 .واستمرار بشكل أكثر تطور وتقدم

 :!!يجية للموارد البشرية المرحلة الثالثة : ددارة استرات 3-1
يوم حديث لتسيير عرفت سنوات الثمانينات االنتقال من مفيوم تقميدي إلى مف

، وتعمق ىذا االنتقال حينما ربط مصطمح " االستراتيجية " بمصطمح " الموارد البشرية
 الموارد البشرية " .

بق والمتمثل في جاء نموذج التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية ليكمل النموذج السا
تسيير الموارد البشرية . ومن الواضح أن البشر في ىذا النموذج يمثمون مورد 
بالمعارف والقدرات التي يمتمكونيا وعمى المنظمة أن تضمن تعاونيم الطوعي ووالئيم 

8. 
 ويرجع االستراتيجيون التنظيميين سبب ىذا التحول واالىتمام المتزايد بالموارد

، وزيادة درجة عدم التأكد ، والتعقيد الذي يعرفو وعمق التغييراتالبشرية إلى شدة 
المحيط الحالي لممنظمات مما يتطمب إيجاد حمول استراتيجية جديدة تسمح لممنظمة 

 بالتغمب عمى منافسييا أو حتى التكيف مع ما يحدث في المحيط .
ن ، عمى المنظمات أعمال يفرض، أكثر من أي وقت مضىفالمحيط الجديد لأل

رة عمى خمق ميزة تنافسية . كما تكون قادعامال يسمح بتميزىا عن منافسييا تجد
. مع العمم أن الميزة ال تكون تنافسية إال حينما تكون غير قابمة لمنقل والتقميد مستدامة

 .9سواء في المدى القصير أو الطويل 
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أس المال إذن عمى المنظمة أن تعتمد عمى قوى داخمية أو قدرات تنظيمية خاصة كر 
و          . فإذا كان رأس المال ا والمعمومات أو الموارد البشريةوالتكنولوجي

يظير اليوم أن كل من المعمومات  80/70التكنولوجيا قد سيطرا خالل سنوات 
 والموارد البشرية يمعبان دور أساسي في نجاح االستراتيجيات التنافسية .

 :شريةيير االستراتيجي للموارد البخةائص التس
إن البعد االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية ليس لو تصور واضح وثابت لدى 

والكثير من   BESSEYRE CHالعديد من الباحثين والممارسين . لكن بالنسبة ل
لموارد البشرية يتكون من : مصطمح " االستراتيجية " في إدارة االباحثين غيره أن

، وترابط البشرية مع الضغوطات التنظيمية د: ترابط خارجي إلدارة الموار ترابطين
مع العمم أن  وسط والطويلداخمي ألنشطة اإلدارة فيما بينيا ، ويتم ذلك في المدى المت

ر االستراتيجي ىذان التصوران مختمفان لكن مكمالن لما يمثل مصطمح " التسيي
 .11لمموارد البشرية "

بداية الثمانينات ليؤكد عمى إن أول تحول عرفو تسيير الموارد البشرية كان في 
أىمية اإلنسان في العمل باعتباره موردا مما يفرض ضرورة التنسيق بين مجموع 

، ثم التحول الثاني س اليدفاألنشطة والممارسات التقميدية لتسيير األفراد لتحقيق نف
نحو التسيير االستراتيجي الذي يسرع ويعمق التحول الذي بدأ . وىنا إدارة الموارد 

بشرية ال تنسق فقط بين أنشطتيا وممارساتيا بل أيضا مع االحتياجات واألىداف ال
 .مع االستراتيجية العامة لممنظمة األساسية لممنظمة أي

فالتسيير االستراتيجي لمموارد البشرية يتمتع بخصائص تجعمو يختمف عن باقي 
في . يمكن تمخيص ىذه الخصائص تسيير العنصر البشري في المنظمة أساليب

 النقاط اآلتية :
  تعيش المنظمة في محيط شديد التغير لذلك تحتاج إلى االستراتيجية حتى

. ونجاح استراتيجية المنظمة اليوم معو أو أكثر من ذلك تسبق أحداثو تتكيف
 .الداخمية وبالذات المورد البشري يعتمد وبالدرجة األولى عمى مواردىا
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 سان في المنظمة . فيو مورد المنطق األساسي ىو النظرة الجديدة لإلن
ومن ثم أصل من أصول المنظمة ال يمكن  Compétenceوكفاءة 

استراتيجيا التخمي عنو أو االستيانة بقدراتو . فيو مصدر تغمبيا وتفوقيا 
 عمى منافسييا .

  فيو يعيد ارد البشرية برؤية جديدة لممنظمةيأتي التسيير االستراتيجي لممو .
اتيجي لموظيفة التي تيتم بالعنصر البشري في النظر في الموقع االستر 
وباحثون آخرون أن وظيفة الموارد  SEKIOU Lالتنظيم . حيث يؤكد 

، ألن التسيير ة التي تمنح لبقية وظائف المؤسسةالبشرية تتمتع بنفس المكان
 .11ىيكمة الوظيفة ويغير في أدوارىا االستراتيجي لمموارد البشرية يعيد

 تراتيجي لمموارد البشرية تصبح إدارة الموارد البشرية في ظل التسيير االس
، المنظمة مثميا مثل بقية إداراتيامكون فاعل ومشارك نشط في حياة 

 فعالقتيا بالمنظمة عضوية تفاعمية وليست تابعة منفذة لألوامر .

  ال تقتصر مشاركة إدارة الموارد البشرية عمى مرحمة تنفيذ االستراتيجية بل
 حل اإلعداد والصياغة .تشمل أيضا مرا

  التكامل بين استراتيجية الموارد البشرية كصيرورة واستراتيجية المنظمة ككل
في المدى المتوسط و الطويل ، ألن التسيير االستراتيجي يعتمد عمى الترابط 

، ويؤكد عمى موارد البشرية فيما بينيا من جيةالداخمي ألنشطة إدارة ال
 لعامة من جية أخرى .ضرورة ربطيا باالستراتيجية ا

  يزيد البعد االستراتيجي لوظيفة الموارد البشرية من مياميا معبرا عن زيادة
أىميتيا ، مما يطرح مسألة تقاسم أعبائيا مع بقية الوظائف . فمبدأ التقاسم 

 ىو مكونيا األساسي في ىذه المرحمة . Transversalitéواالشتراك 

 رة الموارد البشرية مارسة أنشطة إداكل الرؤساء في المنظمة مدعوين إلى م
، سواء تعمق األمر بالجانب القانوني أو االجتماعي أو اإلداري وبكل جوانبيا

 ...إألخ .
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  تحقيق سرعة اليدف من التقاسم واالشتراك في ميام إدارة الموارد البشرية ىو
قرارات تسيير  Individualisation، وشخصنة رد الفعل  وسبق الحدث

. فيذه الغايات تمثل المكونات بشرية، وتعبئة قدرات العاممينالموارد ال
 األساسية لمتسيير االستراتيجي لمموارد البشرية .

  الدور االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية يحقق الميزة التنافسية المستدامة
لممنظمة . فيو يمكنيا من االستفادة من أىم أصل فييا وبكل ما يممكو من 

تيا وتحقيق ، فيو يسخره لخدمومؤىالت وميارات وسمات رف وقدراتمعا
 . أىدافيا االستراتيجية

 السس النهرية للتسيير االستراتيجي للموارد البشرية :
اذج و وسائل التحميل نياية سنوات الثمانينات تعتبر نقطة انعطاف تاريخية في نم

ي والصناعي لألسواق . و التي اىتمت ـ ولحد اليوم ـ بالتحميل االقتصاداالستراتيجي
 لتتجو شيئا فشيء نحو تحميل المنظمة من الداخل.

 ألن تطور المنظمة ال يتوقف عند موقعيا الخارجي وتأثير القوى التي تخضع ليا
    . لكن قسط كبير من نجاحيا يتوقف أيضا عمى الموارد التي تحت ىناك

 .12تصرفيا
ت أىمية يمثل قطيعة نظرية ذا فيذا االنتقال في التحميل من السوق إلى المنظمة

 . كبيرة في حياة المنظمات
يعبر عن ىذا االتجاه الجديد في التحميل . فيو ناتج عن أعمال  مدخل الموارد و

PENROSE (1959) ،وتناولو بالدراسة والتطوير كل من :RUMELT(1984) 

,WERNEFELT(1984) ,BARNEY(1986 a/b) , COLLIS(1991) ،
ورأس ، ميزات التقميدية مثل التكنولوجياباحثين أن استعمال الحيث يؤكد ىؤالء ال

، واألسواق ال يكفي لوحده لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة لممنظمة . فيذه المال
. لذلك تكون مالئمة إال في المدى القصير، وال لميزات التقميدية ىي ميزات نسبيةا

ادت امتالك ميزة االجتماعية إذا أر  عمى المنظمة أن تراىن استراتيجيا عمى ىيكمتيا
 .13تنافسية مستدامة
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البعد  . ويضع في مركز التحميل االستراتيجيح ىذا المدخل رؤية بديمة لممنظمةيقتر 
ية لممنظمة يمكن أن يكون . فيو يرى أن مصدر تحقيق الميزة التنافسالداخمي لممنظمة

و لكن     ، خمي والخارجي ليابين البعد الدا ، وال يعني بالضرورة االختياربداخميا
عطاء البعد الداخمي كل األىمية التي يستحقيا .  بالتوفيق بين ىما وا 

أن الموارد الداخمية لممنظمة قد  BARNEYو  WERNEFELTيرى كل من 
، ادية وغير مادية. فيي ثالث فئات: الرأس المال المادي، الرأس مال البشريتكون م

 .14الرأس مال التنظيمي
خصائص المورد الذي يحقق لممنظمة ميزة تنافسية  BARNEYيحدد  في حين

 مستدامة، وىي:

 .قادر عمى خمق القيمة 1-
 .وحيد أو نادر 2-
 .من الصعب تقميده 3-
 .ال يمكن إحاللو 4-

فإذا تفحصنا ىذه الخصائص تبين لنا أنيا يمكن أن تتوفر و بسيولة في الموارد 
 .15البشرية

ى وضع البعد الداخمي أي الموارد الداخمية لممنظمة في إذن يسعى ىذا المدخل إل
قمب التفكير االستراتيجي دون إىمال البعد الخارجي ليا .ويراىن بالذات عمى مواردىا 

 . حقيق الميزة التنافسية المستدامةالبشرية كمصدر فعمي وحقيقي لت
 إلى أىمية وظيفة الموارد البشرية في خمق WRIGHTو  BARNEYكذلك يشير 

ميزة استراتيجية سواء بالرقابة المباشرة أو بالتأثير الكبير عمى الموارد البشرية . فيي 
 .16تمعب دور ىام في تطوير و التحكم في الميزة التنافسية

 ,CONNERومن رواده: المعررةأثري فيما بعد مدخل الموارد بمدخل قائم عمى 

PARAHALAD(1996), KOGUT, ZANDER(1996)  الء ، حيث يرى ىؤ
 ية تسيير رأس المال الفكري . فيمأن التحدي الحقيقي لمسنوات المقبمة يكمن في كيف

، ألن الميزة د البشرية في استراتيجية المنظمةيدافعون عن مكانة مركزية لمموار 
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مموس كالمعرفة ورأس المال التنافسية تنشأ أساسا من التحكم باال مادي أي ال م
 . الفكري

يجد مدخل الموارد نجاحو الحقيقي إال مع ظيور مصطمح  لم باإلضافة إلى ذلك
القائم عمى نظرية المعرفة les compétences clés الكفاءات الجوىرية أو المحورية 

 .17ية أكثر ومفيومة من قبل المسيرين. فيذا المصطمح جعل من نظرية الموارد عمم
التي   core competencyوتعرف المعرفة عمى أنيا الجدارة ) الكفاءة( الجوىرية

تمكن الشركات من إنشاء قيمة أعمى وتحقيق ميزة تنافسية من أجل التفوق في 
 .18السوق

( تضع 1990)HAMEL و PRAHALAD نظرية الكفاءات الجوىرية لكل من
. فيي يجي ) والذي يوصف بالتكييفي(القطيعة مع النموذج التقميدي لمتسيير االسترات

الموارد الممموسة و غير الممموسة ) قدرات من تعرف المنظمة كمجموعة مركبة 
 . 19، العالمة التجارية.(إبداعية

وارد ىي أصول . الممختمفين لكن مترابطان ومتكامالن موارد وكفاءات مفيومين
. فالكفاءات مح بتعبئة ىذه األصول. والكفاءات ىي التي تسممموسة وغير ممموسة

 .21لتحقيق اليدف المرجوتعرف عمى أنيا القدرة عمى إبراز الموارد 
يجمع مصطمح الكفاءة األصول والموارد أي مختمف أشكال المعارف والخبرات التي 

. وعمى ىذا األساس يعتبر العنصر أساسيا لتحقيق الميزة التنافسيةتعتبر مقوما 
عن امتالك المنظمة ميزة  البشري موردا ممثال في الكفاءة أحد أىم العوامل المسئولة

ىذا يفرض ضرورة دمج الموارد البشرية في استراتيجية المنظمة كذلك . و تنافسية
الطبيعة التعددية لمصطمح الكفاءة تعطي دور أساسي لتسيير وتنمية الموارد البشرية 

 . مب نظرة عامة واستراتيجية ليؤالءوتتط
 :ى ثالث خصائص رئيسية لمكفاءة وىييتفق الباحثون عم

و      ع يخضع لمتجزئة و التقسيم أكثر فأكثر . وىو موضو _ الكفاءة مصطمح معقد
 le savoir_faireو الميارة le savoirبالتالي فيو مضمل معبرا عن ثالثية المعرفة 

 .  le savoir_etreو معرفة الذات 



 4229 جوان 42التواصل عدد 

 

  

_ الكفاءة صفة خاصة بالعامل و ال يمكن فصميا عن وضعيات العمل الفعمية  سواء 
لفرد ليس كفئ في المطمق بل ىناك حاالت معينة في مرحمة إعداده أو تنفيذه . أي ا

 .يتساعد عمى ظيور كفاءتو لتستعمميا و تييئو لالختبار الحقيق
يا معنى إال من خالل . فيي فردية وال يكون لالكفاءة قد تكون فردية أو جماعية_ 

 .ليا بالتعبير عن وجودىا وتطورىا ، والتي يجب أن تسمحجماعة العمل
ءات من اإلشكاليات المرتبطة بالموارد البشرية لذلك عمى مدير يعتبر مفيوم الكفا

إدارة الموارد البشرية الكشف عن الكفاءات التي يتمتع بيا العاممين ومقارنتيا مع تمك 
التي يتطمبيا تحقيق األىداف االستراتيجية لممنظمة . فالنظرية االستراتيجية المبنية 

، لذلك فيي ال تتمتع بالطابع امياد تضع الكفاءات في مركز اىتمعمى الموار 
االستراتيجي إال إذا كانت متغيرا ضروريا في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة 

 لممنظمة .
 أدوار مديري اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية :

تطورت وظيفة الموارد البشرية والدليل  في ظل التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية
، فقد أصبح يسمى " متعامل تغير تسمية مدير الموارد البشرية عمى ذلك ىو

استراتيجي " أو " عضو المجنة االستراتيجية ". تستعمل ىذه المسميات بكثرة حاليا 
 .ب أن يمعبو مدير الموارد البشريةمعبرة عن الدور الجديد الذي يج

شرية يجب أن عدة باحثين يرون أنو حتى نتكمم عن إدارة استراتيجية لمموارد الب
يكون مديرىا عضو في مجمس أو لجنة اإلدارة العميا . في حين يرى آخرون أن 
التعرف عمى مسئول وظيفة الموارد البشرية في مجمس اإلدارة ىو معيار إحصائي 
ضروري لكن غير كافي ، ألن مشاركتو قد تكون سمبية أو ىامشية وفي ىذه الحالة 

ار آخر . لذلك يجب أن تعمق بمعيغير منتجة يرا ما تكونلن يكون ليا معنى و كث
، وىو مالحظة إذا كان ىذا المسئول يستثمر و يقود أكثر نوعية و أكثر واقعية

اإلشكالية االستراتيجية لموظيفة و بالخصوص تمك التي تؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية 
 لممنظمة .
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أن  MC WILLIAMSو  MC MAHANو  WRIGHTيعترف كل من 
و ال تكون مصدر ميزة تنافسية ليا، إال إذا بشرية ال تنتج قيمة لممنظمة الموارد ال

. و ىذه الممارسات ىي أنشطة اعتمد العمل بممارسات تسمح بتسييرىم بفعالية
البشري و تتمثل في: االختيار، التقييم،  تنظيمية تسمح بتسيير مخزون رأس المال

عمل لجذب و التعرف و االختيار و . فيذه الممارسات تستالتكوين، األجور و الحوافز
لسموك الذي . مشجعة إياىم عمى افاظ عمى عاممين ذوي كفاءات عاليةتطوير و الح

 .                          21. فيي تقوم بتعبئة الموارد البشرية حول أىداف المنظمةيحقق لممنظمة أىدافيا
د صفة من صفات األفرا، ييتم مدير الموارد البشرية بالكفاءة باعتبارىا وعميو

يا وتكوينيا وأىم ، فمن ميامو التعرف عمييا وتقييمومصدر لتحقيق الميزة التنافسية
 .من ذلك تثمينيا

ويعني تثمين الموارد البشرية قدرة مديري إدارة الموارد البشرية عمى بناء الكفاءات 
الميارات ات وتسييل بروز من خالل جذب ودمج األفراد ذوي النوعية وتطوير الخبر 

. وأيضا ب ليا في منظمة ليا تاريخ وثقافة، وقدرتيم عمى التسيير المناسالجديدة
قدرتيم عمى بناء نظام لمعالقات قائم عمى التعاون وتقاسم الخبرات والمعمومات بيدف 

 .22تكوين رؤية جماعية مشتركة عن المنظمة ومستقبميا
رد البشرية تميز ممارسة لتسيير الموا 13ب  PFEFFER Jفي حين يعرف 

المنظمات المالكة لميزة تنافسية مستدامة بفضل مواردىا البشرية وىي: ضمان 
فعة، المشاركة في ، أجور مرتفي العمل، تعيين وتوظيف اختيارياستمرارية العامل 

ذ القرارات، ، مشاركة العاممين في اتخاممكية المنظمة، توزيع ونشر المعمومات
، إثراء ل قائم عمى مجموعات أو فرق العمل،التكوينيم عم، تنظالمشاركة في األرباح

، مساواتية عدالة و تشجيع لمترقية الداخمية ،عمال، تقميص الفجوات بين األجوراأل
égalitarisme symboliqueرمزية

23. 
. ويمارسيا كل من مدير إدارة الموارد مارسات مرتبطة بقوة ببعضيا البعضىذه الم
، باعتبار أن وظيفة الموارد البشرية قائمة ية مديري اإلداراتبالتعاون مع بقالبشرية 

في التأثير  . و يكمن دور ىذه الممارسات transversalعمى مبدأ التقاسم واالشتراك 
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، من كفاءات فردية و جماعية و من ثم تنظيمية من خالل عمى رأسمال الكفاءات
نة اليامة الممنوحة لممورد الحفاظ عمييا وتنميتيا و تعبئتيا. و ىي مثال عن المكا

 البشري في صياغة و تنفيذ االستراتجيات التنافسية .
في حين يرى بعض الباحثين أن في ظل التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية تضاف 

لموارد البشرية تزيد في أىمية إدارتيم في التنظيم وفي عممية ميام أخرى لمديري ا
ي: قيادة عمميات التغيير، التسيير، حيث  يقوم مدير الموارد البشرية بأدوار ى

. وقد سيمت لو االستراتيجي أمام اإلدارة العميا، المستشار االستماع إلى المتعاونين
، حيث سمحت لو بالتركيز األدوار لبشرية ميمة القيام بيذهأنظمة اإلعالم الموارد ا

 عمى األنشطة االستراتيجية الفعمية في المنظمة  .
عمى أن مسئولي إدارة الموارد البشرية يقومون بدور المستشار  GUERIN Gيؤكد 

 .24البشرية       الداخمي أو وكيل التغيير في ظل التسيير االستراتيجي لمموارد
د البشرية يتجو أكثر فأكثر نحو أن يكون في يمكن القول اليوم أن تسيير الموار 

قمب القرارات االستراتيجية لممنظمة . يترجم ىذا التزايد و بقوة لمساىمة إدارة الموارد 
البشرية في استراتيجية المؤسسة بتنوع مياميا التي تتطور أكثر فأكثر نحو وظيفة 

دارة يجب أن ترافق التغيير، فيي تمعب دور السا ىر لممحافظة عمى استشارية ، وا 
دارة يجب أن توضح أكثر نظاميا مال الكفاءات الفردية و الجماعيةرأس ال ، وا 
 .25القيمي

يسعى مدير الموارد البشرية من خالل أدواره إلى التقرب أكثر فأكثر إلى 
بدور المستشار، والقائد لمتغيير، والمسير لثقافة اإلجراءات االستراتيجية . فيو يقوم 

مسير لمكفاءات مستعمال في ذلك آليات الجذب واالختيار والتعيين ، والالمنظمة
، والتي وتعبئة العقول المفكرة والمبدعة والتطوير والتحفيز والتثمين وتييئة مناخ العمل

لتسيير االستراتيجي تمثل مصدر الميزة التنافسية المستدامة التي يسعى إلى بموغيا ا
 . بمعناه العام
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 راتيجية للموارد البشرية :ةعوبات اإلدارة االست
يؤكد أغمب الباحثين و المنظرين عمى البعد االستراتيجي لتسيير الموارد البشرية . 
إال أن الممارسين يجزمون عمى أن الموقع االستراتيجي لموظيفة ليس إال حقيقة جزئية 

 و شكمية . وىم يعيشون ىذا الواقع يوميا .
لكبرى المنظمة االىتمام بالتوجيات اففي بعض األحيان يغيب عن استراتيجية 

. ويجد أخصائيي إدارة الموارد البشرية أنفسيم يعيدون صياغة المتعمقة بالموارد البشرية
أو استنتاج من استراتيجية تنظيمية غير تامة عناصر استراتيجية لمموارد البشرية 

 لتوجيو نشاطاتيم .
وظيفة الموارد البشرية ، أنو ال يكفي بالمناداة بأىمية  GUERIN Gلذلك يرى 

وأنيا تسير مورد استراتيجي ولو مكانة ىامة في المنظمة ، ولكن يجب أيضا البرىنة 
 . 26عمى ذلك واقعيا

أيضا تتوجو اليوم العديد من المنظمات وتطبيقا لبرامج إعادة الييكمة إلى سياسات 
منيا تطوير  ثرفي تسيير الموارد البشرية تيدف إلى التقميص من حجم العمالة أك

ستراتيجي . فيذه السياسات ال تشجع إطالقا عمى التفاؤل بمركز الرأس المال البشري
. رغم أن نفس ىذه السياسات مفروض عمييا أن تجد أفضل إلدارة الموارد البشرية

االستراتجيات لجذب والحفاظ عمى الميارات والمعارف المكونة لرأس مال يتميز بالندرة 
 .  ، وىو وحده مصدر التفوق والتميزأكثر فأكثر مستقبال

د البشرية يكون ، فإن موقع وظيفة الموار اليوم " ثورة القدرات واألحالم "فإذا كنا نعيش 
. ألن الميزة التنافسية المستدامة مبنية عمى الشكل الوحيد لرأس بالفعل استراتيجي

تبقى يمكن أخذه أو  المال النادر وغير قابل لمتقميد أال وىو الرأس المال البشري وما
 . 27شراءه أو نقمو

حياء وبعث المنظمة المورد البشري ىو عنصر استراتيجي ىام في عممية إعادة إ
. وىذا يعني ضرورة إقامة روابط عضوية تفاعمية بين نظرة استراتيجية واالقتصاد ككل
 واستراتيجيات الموارد البشرية وسياسات وممارسات إدارة الموارد عامة لممنظمة
 البشرية بيا .
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يخية من خالل ما سبق يتبين لنا أن إدارة الموارد البشرية عرفت ثالث مراحل تار 
، حيث اختمفت فييا مكانة المورد البشرية من مرحمة إلى كبرى في مسيرة وجودىا

أخرى وانعكس ىذا االختالف عمييا ، ألن أىميتيا ومكانتيا تشتق من أىمية ومكانة 
 العنصر الذي تسيره .

لكن السؤال المطروح ىنا ما ىو حال المورد البشري ومن ثم اإلدارة التي تعنى بو 
؟ فيل مازال يعيش المرحمة األولى من تطور اإلدارة أم ت األعمال الجزائريةفي منظما

 ؟يجي لوانتقل إلى مرحمتيا األعمى والمتمثمة في التسيير االسترات
 ل الجزائرية :( ددارة الموارد البشرية ري منهمات العما2

والفمسفة التي لمتعرف عمى مكانة إدارة الموارد البشرية في منظمات األعمال الجزائرية 
، أي إن كانت إدارة لمقوى العضمية )إدارة أفراد( أم الفكرية والمعرفية لإلنسان تحكميا

)إدارة استراتيجية( في العمل، من الضروري التطرق إلى مراحل وظروف تطورىا في 
. مما يجعمنا نستخمص بعض المميزات منظمات واالقتصاد الجزائري ككلالىذه 

جد بو. الخاصة التي تتمتع بيا ىذه اإلدارة دون فصميا عن السياق التي وجدت وتو 
ىذه اإلدارة تسير الموارد البشرية بمنطق اليد المنفذة أم  ونحدد في األخير إن كانت

 قة ال بيذا وال بذاك ؟العقل المفكر أم بمنطق آخر مختمف ليس لو عال
 مراحل تطور ددارة الموارد البشرية ري منهمات العمال الجزائرية : 1-2

ة خالل التاريخ الحديث لمجزائر مر تسيير الموارد البشرية بمراحل تاريخية عديد
. فكل مرحمة من مراحميا تعبر عن فترة زمنية ارتبطت بتطور اقتصاد البمد ككل

كيفية تسيير الموارد البشرية طنية وقائع وأحداث انعكست عمى عرفت فييا المنظمة الو 
 .بيا
 
 

 : سنوات الستينات ل المرحلة الو 
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الجزائر خالل ىذه المرحمة ببناء الدولة ومؤسساتيا ، فقد كان كل ىميا  انشغمت
ىو الجانب السياسي لتحافظ عمى وجودىا ككيان مستقل . أما عن الحالة االقتصادية 

 لخصائص اآلتية :فقد تميزت با
 ـ ضعف النسيج الصناعي ويعاني اإلىمال .

 ـ معدالت بطالة مرتفعة .
 ـ قطاع خاص ضعيف .

 ـ نسبة أمية مرتفعة .
 ـ حينما خرج المستعمر أخذ معو أحسن الميارات .

. فقد عرف ىذا األسموب من ذه المشاكلفكان التسيير الذاتي ىو الجواب والحل لي
، كما عرف نوع من النجاح في عدة منظمات ل تمك الحقبةسيير شيرة كبيرة خالالت

 .28رغم الطابع الفمكموري الذي ارتبط بو 
التسيير الذاتي فقد تميز بما أما عن تسيير الموارد البشرية خالل ىذه الفترة وفي ظل 

 :يمي
  ىدفو األساسي توظيف األعداد اليائمة من اليد العاممة  لتغطية العجز دون

 نوعية أي الكفاءة .االىتمام بال
 . ضمان السير األفضل لوظيفة اإلدارة والحفاظ عمى جياز التكوين 

 . بمغ التحفيز أقصاه بما أنو يرتدي ثوب الوطنية 

  اإلضرابات كانت غير موجودة باستثناء تمك التي تطالب بالمرور إلى
 التسيير الذاتي .

الموارد البشرية ال ىو  خالل ىذه الفترة من تاريخ المنظمة الجزائرية كان تسيير
المفيوم ، وال ىو بالعضمية لمعمال بالمفيوم التقميدي التايموري أي االىتمام بالقوة

. فقد كان منطق آخر سائد سيطر عميو البعد الوطني الحديث الذي ييتم بعقميم
لجديد التي وجدت فيو الجزائر ككل، وىو الفترة األولى والحماسي معبرا عن الواقع ا

 .للالستقال
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    المرحلة الثانية : سنوات السبعينات 
في خالل ىذه الفترة تم التركيز عمى بناء االقتصاد وعماده الصناعات المصنعة . 

ر االقتصادي فيي مرحمة إنشاء الشركات الوطنية الكبرى باعتبارىا أساس التطو 
حتى . وكنتيجة لذلك فقد أسندت ليذه الشركات وظائف عديدة واالجتماعي والثقافي

، توزع الدخول، لتي من المفروض ليست من اختصاصيا، فيي: تنتج، توظفتمك ا
 تعالج ، تبني روض األطفال والسكنات ...

إنيا فترة االستثمارات الضخمة والمشروعات االشتراكية الكبرى نتج عنيا انخفاض 
. لكن ما يالحظ عمى من الطمب عمى العمل( 92%كبير في نسبة البطالة) تمبية 

كيبة اليد العاممة آن ذاك ىو بساطة تكوينيا ، لذلك كانت مناصب العمل التقنية يتم تر 
. وفتحت وخاصة فرنسا وبعض الدول العربية ممارستيا بالتعاون مع الدول األوربية

القتصادية في الجامعات و أبواب التكوين في مجال التسيير وغيره من التخصصات ا
 .في ىذا المجال خارج الوطن كوينية، كما نظمت برامج تالمعاىد

أما تسيير الموارد البشرية خالل ىذه الفترة والتي تسمى بمرحمة التسيير االشتراكي 
 :تيةلممؤسسات فقد تميز بالخصائص اآل

. فيؤالء حسب مشاركة العمال في تسيير مؤسساتيم* سادت عالقات العمل 
االجتماعي مضمونا إلى  مالشعارات السياسية ىم مالكين لمؤسساتيم لذلك كان السم

 . حد كبير
ظيفية مما حقق ليم نوع من * أجور مرتفعة يتقاضاىا العاممين بكل مستوياتيم الو 

 .الثراء
وتوافق * درجة االلتزام كانت مرتفعة سواء لدى العمال أو اإلطارات نتج عنو انسجام 

 .ممحوظ حول أىداف مؤسساتيم
بحتة، تحتوي أبعاد مينية ا وظيفة اجتماعية * ينظر لوظيفة الموارد البشرية باعتبارى

 أجور، ترقية، مشاركة ( واجتماعية ) سكن، نقل، طب، عطل ...( ، )توظيف
، التخطيط لمشروعات جديدة مستقبمية* بدأ االىتمام بالتسيير التنبؤي لألفراد نتيجة 
، مت القادمين الجدد وضرورة تكوينيلذلك كان من الضروري التنبؤ بأعداد ومؤىال
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. ىذه المشاكل والقيود دفعت ألريافخاصة إذا عممنا أن أغمب ىؤالء قادمين من ا
 .29نحو عصرنة تسيير الموارد البشرية آن ذاك 

* تشابو ميام مسئولي ىياكل األفراد مع تمك المسندة ل " المفوض السياسي " 
ذا . فيذا الشكل من التدخل يجعل ىآن ذاك "بتعبئة جموع الكادحين " والمكمف

المسئول بعيد تماما عن كونو مسير مشارك ومنشغل بالمستويات الثالثة إلشكالية 
 .31، وما تحت التنظيمية : البيئية، التنظيميةالعمل وىي

العام  * يستفيد القطاع الخاص ) المحدود ( من الثراء والغنى الذي تمتع بو القطاع
و منخفضة مقارنة بالقطاع . وتبقى مستويات األجور لديبسبب الريع النفطي ويتقوى

 العام ، تسوده عالقات عمل متخمفة مع غياب لوظيفة الموارد البشرية . 
لبشري في الشركات الوطنية تعبر ىذه المرحمة عن مفيوم ونظرة أخرى لممورد ا

. فيو ليس باليد المنفذة بما أن النتائج التي كانت تحققيا ىذه الشركات كانت الكبرى
البترولي ىو الذي ينفق في توزيع الدخول وشراء األجيزة والمعدات وىمية وكان الريع 

ضمية ىذا ناىيك عن . إذن ال حاجة ليم بالقوة العوىو الذي يظير في النتائج كأرباح
.ومن ىنا كان دور إدارة ن كل البعد عن ىذا الواقع آن ذاك، فنحن بعيديالقوى الفكرية

بعض  ، رغم أنيا طورتولوجيى كونو إيديالموارد البشرية اجتماعي بحت باإلضافة إل
دت فيو وىو واقع ، لكنيا تبقى تعبر عن الواقع الذي وجاآلليات والتقنيات اإلدارية

. فقد المشارك والمالك والمسير الوحيد موىمة العامل أنو ىو الشعارات والخطب
ن في نياية الفترة أراورىا الحقيقي واألصمي وىو المسيرابتعدت عن د دت أن . حتى وا 

منعيا من ممارسة ىذا  1980تستقل وتمارس ىذا الدور ظيور قانون جديد في بداية 
 . الحق

 المرحلة الثالثة : سنوات الثمانينات   
إنيا مرحمة البحث واالنشغال بتحقيق المردود االقتصادي مما يفرض حسب الحكام 

 . يحات ىيكمية عمى الشركات الوطنيةالسياسيين القيام بتصح
لعديد من الباحثين الجزائريين أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى إعادة ىيكمة يرى ا

)    ىذه الشركات ىو كبرىا وتوسعيا الذي جعل من الصعب عمى اإلدارة المركزية 
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ت صغيرة حتى يسيل الدولة ( التحكم والسيطرة عمييا ، فقد قامت بتفتيتيا إلى مؤسسا
 .عمييا إدارتيا

لعقالنية والربح لم يتحقق خالل ىذه المرحمة وزادت حدة لكن البحث عن تحقيق ا
أن  HADJ M، حيث يرى السياسي في حياة المؤسسة الوطنيةالبيروقراطية والتدخل 

" زيادة تدخل الدولة لم تزد إال من خطورة أشكال الجنح التنظيمية الموجودة من قبل 
حفاظ عمى المصالح ... فيذه الممارسات أنتجت " معرفة التحايل " الشغوفة بال

 .لشخصية عمى حساب مصمحة المؤسسة "ا
فمم يتحقق ال األداء االقتصادي وال معالجة مسألة سوء التشغيل بل عمى العكس من 
ذلك تماما، مما فتح الباب إلصالحات أخرى عرفتيا المؤسسة الوطنية وىي منحيا 

 تسييرىا .االستقاللية خالل نياية الثمانينات ، أي عدم تدخل الدولة في 
 عمى مستوى تسيير الموارد البشرية فقد تميز الوضع بالخصائص اآلتية : 

  تم توقيف المبادرات البسيطة التي كانت موجودة في الفترة السابقة بصدور
 .رد البشريةالقانون العام لمعامل الذي ينظم ويقنن عمل وظيفة الموا

 ة الوحيدة لممؤسسات ينص القانون العام لمعامل عمى أن الدولة ىي المالك
، نظام ، يحدد أجر كل وظيفةأول مستخدم في البمد العمومية وىي

، نظام التكوين الذي يجب ، نظام الحماية االجتماعيةالتعويضات المطبق
جراءات التوظيف  ، وكيفية وضع وعمل لجان التأديب ...إلخ         تنفيذه، طرق وا 

 المرتبطة بتسيير الموارد القضايا  ثراء القانون العام لمعامل حسم العديد من
، ا شعر بو مسئولي الموارد البشرية، لكن شل الكثير منيا وىذا مالبشرية

يقي وىي تمك المتمثمة في الذين انحرفت الكثير من مياميم عن مسارىا الحق
ات بين اإلدارة المركزية . فقد أصبحوا مجرد وسيمة لنقل المعمومالتسيير
 .والعمال

  العام لمعامل ىامش الحرية الذي كان أصال محدود من قبل قمص القانون
عمى التطبيق . فيذه الوظيفة مطموب منيا أن تسير لموارد البشريةلوظيفة ا
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، لذلك فإننا ال يمكن أن نتكمم ىنا عن وجود أنشطة الصارم ليذا القانون
 .ذه الوظيفة في المؤسسات العموميةمتنوعة لي

 اء وااللتزام و اآلمال التي عبروا عنيا في تغير سموكيات العمال من الوف
ب التراجع المستمر لظروف المرحمة السابقة إلى خيبة أمل متزايدة بسب

 .معيشتيم
إن القانون العام لمعامل جاء خالل ىذه الفترة ليعيد إلى العمل قيمتو وىذا ما 

ل باعتباره المصدر ىدف إليو مصمموه. فيو من المفروض يشجع عمى العم
العمل أكثر  ، لكن لألسف زاد من الالمباالة بو وجعل من تنظيمد لمقيمةالوحي
. وبسبب ىذه التصحيحات وظيفة الموارد البشرية أصبحت أكثر انغالقا ضعفا

ر ذات داخل منطق وسائمي)مثميا مثل المؤسسة ككل( مما يجعميا وظيفة غي
إلنسان بمنطق اليد . بالقانون أرادت الدولة أن تسير اأىمية إطالقا وأكثر ىامشية

طبيعية تفتقد الموضوعية المنفذة لكنيا لم تنجح في ذلك ألنيا تقوم بميمة غير 
 .والعممية

  المرحلة الرابعة : سنوات التسعينات دل  يومنا ... 
إن التقصير في تطبيق مبدأ الالمركزية في التسيير وتغمب أنماط اإلدارة 

. كما أن راكي في تسيير المؤسساتشتالبيروقراطية أدى إلى فشل النموذج اال
التصحيحات الييكمية التي مست ىذه المؤسسات مع بداية الثمانينات لم تحقق 
األىداف المرجوة منيا كتحسين المردود بل زادت من فوضى التسيير من طرف 

. ىذا باإلضافة ىم عمى أساس معايير سياسية فقطأشخاص غالبا ما يتم اختيار 
ي عانت منو ىذه المؤسسات بالرغم من تعدد مرات عمميات إلى العجز المالي الذ

 التطيير التي قامت بيا الدولة .
ىذه المعطيات أدت إلى التفكير في إصالحات جديدة ـ والتي دعمت بصدور 

ـ تتحصل من خالليا المؤسسة الوطنية عمى  1988قانون االستقاللية في سنة 
 ا ممك لمدولة .استقاللية حقيقية في إدارة شؤونيا مع بقائي
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يرى بعض الباحثين أن االستقاللية سوف تسمح لممؤسسة العمومية أن تعمل مثل 
، فيي تقضي عمى الممارسات يا العمومية أو الخاصة في العالممثيالت

البيروقراطية ، وعمى الرقابة وتدخل الوصاية في العالقات التجارية الداخمية 
 . 32ارد البشريةوالخارجية وتعيد إلييا ميمة تسيير المو 

يجب التذكير أن االستقاللية لم يتم التفكير فييا من قبل الدولة إال بعد انخفاض 
 .رول خالل نياية سنوات الثمانيناتأسعار البت

: منح و منياخالل ىذه الفترة قررت الدولة العمل باقتصاد السوق ومبادئ
ق األرباح ... ي، البحث عن تحقالتامة لممؤسسات، حرية األسعار االستقاللية

 :لذلك فقد عممت عمى
 .ـ تشجيع االستثمار األجنبي

 ـ تشجيع القطاع الخاص ومنح تسييالت لو . 
، حيث تم ل ومجموع قوانين العمل الجزائريةـ إعادة النظر في القانون العام لمعام

ق لتنظم العالقات االجتماعية في المؤسسة كما اعترف بح 1991سن قوانين 
  .اإلضراب فييا

 ـ وضع نظام مصرفي صارم .
 ـ التخمي التدريجي لمدولة عن المؤسسات العمومية لصالح القطاع الخاص .

وخضعت المؤسسات الوطنية إلى تغييرات عديدة تمثمت في مخططات إعادة 
التأىيل المتتالية والتي كانت نتيجتيا تسريح العمالة مما تسبب في بطالة 

ءات التسيير في ات نقص كفا. كما بينت ىذه المخططشخص 400000
، حيث كان ينتظر من مسيرييا القيام بتشخيص مؤسساتيم المؤسسات الوطنية

والتعرف عمى مواطن سوء التشغيل وما يجب القيام بو من تصحيحات ، لكنيم 
فشموا في ذلك مما استمزم األمر ضرورة تكوينيم في إدارة األعمال لتعمميم كيفية 

 ن ما كان يحدث سابقا .التسيير بطريقة مختمفة ع
 ، فقد تميز بما يمي :الموارد البشرية خالل ىذه الفترةأما عن تسيير 
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* نظرا لنقص خبرة مسيري الموارد البشرية في المؤسسات العمومية ، فقد تمت 
االستعانة بخبراء مختصين ومكاتب استشارية لصياغة قوانين داخمية تنظم 

جور ، وكذا توقيف العمل بالقانون العام عالقات العمل ونظام التعويضات واأل
 لمعامل الذي لم يعد صالحا مع التطورات الحديثة واقتصاد السوق .

لدى * زيادة االىتمام بضرورة التكوين في ميدان تسيير الموارد البشرية سواء 
 ، برامج عديدة تم وضعيا ليذا الشأن.المؤسسات العمومية أم الخاصة
العمومية كتسيير ارة الموارد البشرية في المؤسسة * أنشطة جديدة أسندت إلد

... فقد الحياة الوظيفية، االتصال الداخمية، نظام تعويضي فعال، خطط لمتكوين
 .أىمية تسيير جيد لمموارد البشريةفيم المسيرين الجزائريين 

* بعض المؤسسات تتجو أكثر فأكثر إلى العمل بأنظمة تعويض مرتبطة 
ين المقيمين، وتكوين العاممين، ، وتكو تطمب ذلك من تقييماءة مع كل ما يبالكف

 ، وتسيير المسار الوظيفي ...إلخوالحراك الوظيفي

* تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الخاصة الوطنية مازال في مرحمة إدارة 
األفراد إن لم يكن ـ وفي كثير من الحاالت ـ من مسئولية صاحب المؤسسة 

. أما بالنسبة حتشمة لمتكوينتضع بعض الوسائل الم بعضيا التي ءباستثنا
لممؤسسات الخاصة األجنبية فيي تعمل بأنظمة عصرية في تسيير الموارد 
البشرية. في حين مازالت الجزائر متأخرة في وضع نظام معموماتي لتسيير الموارد 

 .مؤسسات العامة أم الخاصة الوطنيةسواء في ال SIRHالبشرية 
ثين الجزائريين أن مدير الموارد البشرية في المؤسسات العمومية يتفق أغمب الباح

، إال أن دوره مازال بعيد عن دور الفاعل ورغم األىمية التي حضي بيا مؤخرا
والمؤثر االستراتيجي ، لكن األمور في تطور ونجده اليوم وفي كثير من 

 المؤسسات يضمن نيابة المدير العام في حالة غيابو .
ور ومكانة إدارة الموارد خالل السنوات األخيرة حدوث تطور لد إذن ما يالحظ

. فقد أدرك و التعميم في العديد من المؤسساتوىذه الوضعية تتجو نح البشرية
المسيرون أىمية ىذه اإلدارة وضرورة تشجيع وتحفيز العاممين وتسييرىم بطريقة 
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ىا أساس باعتبار مختمفة عما كان سائدا في الماضي لتحقيق الميزة التنافسية  
، ألن الطريق لذي تعمل في ظمو المؤسسة الوطنية، االنظام االقتصادي الجديد

إلى عصرنة االقتصاد تمر أيضا عبر التفكير حول إشكالية تسيير الموارد 
 البشرية في المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة أم عامة . 

 :الخالةة
االقتصادية الجزائرية أن مسألة  أظيرت المراحل المختمفة التي مرت بيا المنظمة

االىتمام بالعمل كمصدر لمقيمة لم تكن ىي الشغل الشاغل لحكام الدولة الجزائري 
وكان كل التركيز منصبا عمى كيفية توزيع الريع البترولي . وعمى ىذا األساس لم 
ينظر لممؤسسة بالمفيوم االقتصادي البحت بل كانت مكان لتوزيع الريع وما يمثل 

 . ة لمتصفيق عمى اإلنجازات الوىميةرد البشرية إال أداالمو 
فقد كانت إدارة الموارد البشرية في المرحمة األولى تقوم بالدور الوطني الحماسي فمم 

، كذلك الشأن في المرحمة الثانية  حيث ةتكن ال إدارة لمقوة العضمية وال القوة الفكري
يا وبقية بعيدة كل البعد عن ميمتيا سيطر البعد  االجتماعي واإليديولوجي عمى ميام

الحقيقة وىي ممارسة إدارة الموارد البشرية بكل ما يحمل ىذا المفيوم من معنى . 
أيضا في المرحمة الثالثة من وجودىا ىمشت إدارة األفراد كميا وبالقانون أرادت الدولة 

لكنيا لم  ، لمعمل قيمتوة حتى تعيد، حسب زعمياتسيير العاممين بمنطق اليد المنفذ
تنجح في تحقيق ذلك . في حين تكون المرحمة الرابعة من تاريخ االقتصاد وبالذات 

، فينا ليس ليا خيار إال العمل باألساليب االقتصادية الوطنية مرحمة الحسم المنظمة
الحديثة في التسيير باعتبارىا تعمل في محيط عالمي لو ميكانزماتو ومعاييره التي 

. فيي مفروض عمييا إدارة موردىا وميما كانت جنسيتيامات تنطبق عمى كل المنظ
البشري بمنطق العقل المفكر ومنح كل األىمية لمعارفو باعتباره مصدر التميز والتفوق 

. وتؤمن اليوم العديد بشئونو إلى المستوى االستراتيجي ومن ثم رفع اإلدارة التي تيتم
بة في التنفيذ بسب الثقافة السمبية  من المؤسسات الوطنية بيذه الحقيقة لكن تجد صعو 

المغروسة في أعماق الممارسات اإلدارية منذ عشرات السنين والتي من الصعب ) 
 وليس من المستحيل( التخمص منيا  .
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المعاصر بين  هيكمة المجتمع الجزائري
 النزعتين الحضرية و الريفية

 

 

 د/ عبد السالم فياللي

 قسم العموم السياسية
عنابة-جامعة باجي مختار

 ممخص
و   نسعى من خالل ىذه الدراسة تبيان دور النزعتين الحضرية و الريفية في تأكيد خيارات )سياسية

جتمع الجزائري المعاصر، عبر تناول عناصر التداخل بين أيديولوجية( حاسمة في مسار تطور الم
و من ثم الخروج بتفسير لعمل  الفاعمين األساسيين كما تييأت مع مواقف و محطات تاريخية محددة

 ىاتين النزعتين و أدائية استخداميا في سبيل تثبيت ىيمنة و توجو سياسي و طموحات فردية.
 

 

 

Résumé 

Nous voulons A travers cette 

étude indiquer le rôle des 

tendances urbaines et rurales 

dans les choix (politiques et 

idéologiques) décisifs dans le 

cours de l'évolution de la 

société Algérienne 

contemporaine, par l’analyse 

des éléments de 

chevauchements entre les 

principaux acteurs, comme 

l’a démontré les situations 

historiques spécifiques. Cela 

tend a donné  une 

interprétation au travail de 

ces Tendances, pour le projet 

de domination et l’imposition 

politique et les ambitions 

personnelles. 
 

 

 تمهيد
و  ىناك من النقاشات ما يظل مستمرا

محتدما، ألنو مرتبط بإشكاالت تتعمق بأدوار 
أدوار ليا تأثير حاسم راىنين. فاعمين أساسيين

عمى مسار المجتمع و مصالح فئات 
اجتماعية معينة.و نحن إذ نثير موضوع 
العالقة و التجاذب بين النزعتين الريفية و 

المجتمع  و ىيكمة الحضرية في مسار تطور
بما ىو نتاج تعالقات معقدة  -الجزائري 

 -اعتممت بوضوح أثناء الحرب التحريرية
فمكي نميط المثام عن قضايا اجتماعية ىي 

نظرا لما  ،من صميم المعالجة السوسيولوجية
توجييي في النسق القيمي و  ليا من بعد أدائي 

  فيأيضا الستمرار تأثيرىا و  العام لممجتمع، 

الجاري. لشأنا
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 ص و التطورالمجتمع الجزائري:الخصائ –1
تنبغي اإلشارة كَمعممة أولية لطبيعة المجتمع الجزائري، أنو ظؿ ذا طابع ريفي، 

و       كانوا ينتظموف في قبائؿ ( 0381)قبؿ حيث أف تسعيف في المائة مف السكاف 
سمة .إف ىذه ال0يعيشوف في الريؼ، بالرغـ مف "وجود دائـ لتجمعات سكنية مدنية"

المحددة ليا داللتيا مف حيث بنية التفاعالت االجتماعية و المواقؼ و األدوار و 
 طرائؽ انتظاـ العالقات االجتماعية ضمف النظاـ االجتماعي العاـ.

يفتح المجاؿ أماـ قراءة لتطور  ،إف ىذا التناوؿ لموضوعنا عمى ىذا الغرض
الجتماعية، مف حيث ما انتيت عممية إعادة بناء الطبقات/الفئات اب تتعمؽالمجتمع 

إليو الصيرورة الدرامية لمتغير االجتماعي التي دشنيا المستعمر الفرنسي مع تيديـ 
الذي  ،البنى االجتماعية القائمة عمى النظاـ القبمي و انتشار نمط اإلنتاج الرأسمالي

 ظيور ميف حرة.و سوؼ تكوف عممية إعادة بناء مف ثـ يعتمد أساسا عمى المدينة و
الفئات االجتماعية ذات تأثير حتى يومنا ىذا، و ىذه العممية تستند رأسا إلى العامؿ 
االقتصادي بما ىو "جوىر ىذه التغيرات التي شيدتيا الجزائر بعد الحرب العالمية 

 .2الثانية"
إف تبصر الوضعية االقتصادية في الجزائر عشية إعالف اندالع ثورة ف كذلؾ
مجتمع  نجد فمف جية.، تكشؼ عف مجتمعيف متباينيف0145نوفمبر  10في  التحرير

المجتمع الجزائري.و سوؼ يظير البوف بينيما شاسع مف ثانية المعمريف و مف جية 
سواء سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، بسبب أولي يتمثؿ في سيطرة  ،جميع النواحي

دد معتبر مف السمطات االستعمارية عمى األراضي الخصبة، و التي معيا استحاؿ ع
و انضماميـ بالتالي           ،صغار المالؾ الجزائرييف إلى مجرد أجراء براتب زىيد

إلى جيش الفالحيف الفقراء.و مف كؿ ىذا جعمت صفوؼ العالـ الريفي تتوسع بحيث 
السبب األساس في ىذا  يوعز بالمائة مف المجموع العاـ لمسكاف.و 13بمغت نسبتيا 

بالمائة يتعامموف مع األرض كمصدر  83ف بقوا بنسبة يئريإلى أف "السكاف الجزا
 .8أساسي لرزقيـ"
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 االجتماعية الطبقاتالحراك الرأسمالي و إعادة بناء  -
بعد الحرب  إف تتبع مسار نشوء و تطور الفئات االجتماعية في الجزائر

سمالي و ، يمر عبر ما أفرده الحراؾ االقتصادي الرأالعالمية الثانية عمى وجو التحديد
عمى اإلعتياش مف الفالحة التقميدية الضعيفة  يفتقوقع الغالبية العظمى مف الجزائري

المردود.و يتحدد ذلؾ عبر انتخاب فئتيف اجتماعيتيف تتحركاف جنب إلى جنب قبالة 
الطرؼ اآلخر مف المعمريف.إف الفئة األولى مرتبطة بالعالـ الريفي و نظمو اإلنتاجية 

بر عف نفسيا خارج المغة المعاصرة عف طريؽ الرفض أو العنؼ، تعفو االجتماعية، 
يي ذات أصوؿ تاريخية و متأثرة ف ،حضريةالو أما الفئة الثانية و ىي الفئة 

 .5باالحتكاؾ مع فرنسا
 

 1992سنة  ( يبين توزيع الفئات االجتماعية1جدول رقم )
الجماعات 
 االجتماعية

 عدد األفراد عدد العائالت
ية النسبة المئو 

 بالنسبة لمسكاف
 الدخوؿ

مالكي و مستغمي 
 األراضي

4000 21000 0,25 434000 

 226000 1,5 133000 25000 إطارات إدارية تقنية

 أجراء في التجارة 
 75700 14,2 1193000 225000 و الصناعة و اإلدارة

 عماؿ الفالحة وبطاليف
.خادمات و تجار 

 صغار

310000 1653000 19,6 34600 

 ي أراضي مستغم
 يعمموف عمى مساحات،

 أجراء موسمييف
 مياجريف.

996000 5400000 64,2 24500 

4نادي جاف موالف  :مصدرال
0191. 
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، 0145( الذي يبرز وضعية الفئات االجتماعية سنة 0مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) إنو
نرى أف نسبة فئة مالكي و مستغمي األراضي، مف البرجوازية بالنسبة لمسكاف تقدر بػ 

بالمائة، أما فئة اإلطارات اإلدارية و التقنية فنسبتيا مف مجموع السكاف ىي  0,25
و الصػناعة و اإلدارة،  و أما  فػئة األجراء الذيف يشتغموف في التجارة ، بالمائة 0.4

و أما فئة الفػالحيف و البطاليف و الخادمات و ، بالمائة 05.2فنػجد أف نسػبتيا ىي 
بالمػائة.أما فئة مستغمي األراضي و األجراء  01.9يا ىي التجار الصغار فنػسبت

بالمائة.و مف حيث المداخيؿ فإف ىذه  64,2الموسمييف المياجريف فإف نسبتيا ىي 
الفئات تجد نفسيا محظية أو غير محظية انطالقا مف طبيعة النشاط االقتصادي.و 

عف فئة الفالحيف  عميو يتبدى الفارؽ أكثر فأكثر كمما اختمؼ اإلنتاج المؤدى.أما
الريفية التي ىي أكبر فئة مف ناحية التعداد، فيي تمثؿ "الفئة الجماىيرية األكثر 

 .9و التي تجسد قوة البالد"   استغالال، ألف وضعيتيا سيئة لمغاية 
عمى مستوى النشاط اإلنتاجي قد  -و الكالـ عف العالـ الريفي -إف ىذا االنغالؽ

ء القرية، بحيث تحوؿ إلى عزلة.وصار توعي صاحبو انغالؽ عمى مستوى فضا
وطف، و ىذا ما الفقط بدائرة االنتماء إلى عائمة و ليس إلى  االوجود االجتماعي مرتبط

منػظومة مف العادات و التقاليد الغائػصة في  داخؿيؤدي إلى االنػغالؽ أيضا 
 األسطورة و الخرافة.إف

فئة معدومة الحقوؽ مستغرقة ىوية فئة الفالحيف ىي مف ىوية غالبية أعضاء  1
 في البحث عف البقاء وفقط، ينيشيا الجوع و المرض و الحصار الضريبي.
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7( يوضح وضعية المجتمع الريفي الجزائري سنة 4جدول رقم)
1992 

 0145العدد سنة  

 515411 مالؾ

Métayers91111 /مزارعوف 

 - أصحاب ضيعات-خماسوف

 848411 عماؿ أجراء

 88011 ميوفعماؿ موس

 013311 عماؿ دائموف

 0583811 يد عاممة عائمية

 
(، 2و إذا أردنا التدقيؽ في ىذه الوضعية تبعا لما تفرده إحصاءات الجدوؿ رقـ )

 0583811بػ  يقدر نجد أف جؿ أفراد ىذه الفئة ىـ يد عاممة عائمية حيث أف عددىـ
 515411يقدر عددىـ بػ فرد.ثـ يمييـ المالؾ أصحاب الضيعات الصغيرة و الذيف 

فرد، ثـ العماؿ الدائميف  848411فرد،ثـ يأتي العماؿ األجراء الذيف يقدر عددىـ بػ 
 88011فرد، ثـ العماؿ الموسمييف الذيف يقدر عددىـ بػ  013311الذيف يبمغ عددىـ 

العالـ الريفي ذي  داخؿفرد.و  91111فرد ، و أخيرا المزارعوف الذيف يقدر عددىـ بػ 
وؼ االجتماعية المتردية توجد فئة مف مالؾ األراضي الكبار، و الذيف يمثموف ما الظر 

و البرجوازية الريفية و التي قدر عدد          يمكف تسميتيا األرستقراطية العقارية 
مالكا تتعدى ممكية الواحد منيـ مائة ىكتار، و ىـ  8519بنحو  0145أفرادىا سنة 

بالمائة مف كامؿ  28ف مجموع المالؾ ما نسبتو بالمائة م 0.85ال يشكموف سوى 
 .3األراضي لدى الفالحيف الجزائرييف
و      نتاج الرأسمالي دية، المرتبطة بدائرة نشاط االمْ و أما عف فئة الحضر أو الب

و التي ىي "قريبة الشبو مف الطبقة الحاكمة  ،المتميزة عموما بآداػبيا و طريقة عيشيا
و التي يمكف اعتبارىا كعابرة لعمميات اإلقصاء ، 1األراضي" و البرجوازية مف مػالؾ

إف موضعة ىذه الفئة فعشر. لتاسعالذي مارستو السمطات الفرنسية في نياية القرف ا
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يقـو عمى الوظيفة بما ىي جزء مف  ،االجتماعية بأقساميا ضمف سياقيا التاريخي
لقرف العشريف و انفتاحيا حركية اجتماعية عامة تتسـ بسيادة الرأسمالية في بداية ا

و ىذا ما يشير إلى أف .في المدارس الفرنسية تعمى فئة محدودة مف الجزائرييف تعمم
نسبة ىذه الفئة  R.Ageronوجودىا مرتبط بصعود اجتماعي.و قد قدر ر.أجيروف 

بالمائة مف عدد السكاف بالنظر  00و  01ما بيف  -التي يصنفيا كطبقة وسطى  -
، ثـ تيبط 0310و  0311في القوائـ االنتخابية ما بيف سنوات  إلى عدد المسجميف

 0145و يعتبر أجيروف أف نسبتيا في سنة  .0105بالمائة سنة  4.8ىذه النسبة إلى 
 .01مف أضعؼ النسب في دوؿ العالـ الثالث

 ىي: اات فرعية ليطبقو يمكف فرز ثالث 
أو ميف  ائؼارسة لوظالبرجوازية التي تكونت تكوينا فرنسيا و الممالطبقة  -

أو مف ضباط و مثقفيف و بعض كبار التجار و  ،حرة كالمحاماة و الطب و الصيدلة
.و مف 00شخص 4111الصناعييف و إطارات عميا.و ىي في تعدادىا ال تتجاوز 

شخص، في حيف أف  4929( نجد أف تعداد الجيش و الشرطة ىو 8الجدوؿ رقـ )
، و تعداد 888تعداد أرباب الصيد البحري فيو ، و أما 0442تعداد أرباب العمؿ ىو 

.و إذا ما قارنا العدد الكمي بالنسبة لمجمؿ السكاف 2045أصحاب الميف الحرة ىو 
 نجد أف النسبة صفرية تقريبا.  

الطبقة الوسطى، و ىي التي ينتمي إلييا الحرفيوف و العامموف الصغار  -
و           لموظفوف و التقنػيوف بالتجارة و الصناعة و المتوسطوف منيـ و كذلؾ ا

.و كما ىو 02اإلطارات المتوسطة و عناصر مف الطبقة العاممة و العماؿ المينييف
    ( فإف تعداد ىذه الطبقة ىو األكبر، و متوسط التجار 8موضح في الجدوؿ رقـ )

و الحرفييف و أرباب سفف الصيد و أصحاب الميف الحرة و الموظفيف و خدـ المنازؿ 
 .08بالمائة مف سكاف المدف المسمميف 81.45يا تشكؿ ضمن

و كذلؾ تأتي الطبقة البروليتارية الحضرية، و التي تعيش عمى ىامش  -
.ىذه 05المدف حيث تتكدس في أكواخ و مساكف قصديرية يزيدىا النزوح الريفي اتساعا

زايد ت 0153و         0189المدف التي عرفت تزايدا سكانيا مستمرا، فبيف سنوات 
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في  284111إلى  214111في الجزائر و مف  585111نسمة إلى  853111مف 
و  ،عامؿ نشط 248111 بػ فإف  عددىا يقدر ،.و حسب يوسؼ جباري04وىراف

بالمائة مف مجموع السكاف النشطيف غير  98بطاؿ وىي تشكؿ  08811يضاؼ ليا 
قة إلى الحركية .و يعود سبب اتساع ىذه الطب09فييـ األوروبييف فالفالحيف بم

االقتصادية المتميزة باالنتقاؿ إلى حقؿ المصنع، و بالعمؿ في شبكات الطرؽ و سكة 
 .08الحديد

 
18الفئات االجتماعية الحضرية سنة  *(3جدول رقم)      

1992. 

 المجموع النساء الرجاؿ الفئات

 0442 21 0482 أرباب العمؿ 

 81141 2489 28585 حرفيوف

 888 9 880 حريأرباب الصيد الب

 2045 13 2149 أصحاب الميف الحرة

 01053 121 0322 موظفوف

 52103 25801 08813 خدـ منازؿ

 4929 58 4438 شرطة-جيش

 81110 182 83191 تجار

 081381 21814 041485 المجموع

 
 تتاحال  ،كما يفردىا الوجود االجتماعي ،إف عممية التفيئة لمتشكيالت االجتماعية

.و قد عرضنا ليا ألىميتيا في فيـ براز خاصة لفئة قبالة الفئات االجتماعيةإبإال 
عمؿ التراتبية االجتماعية و التفضيالت القيمية و دورىا بالتالي في تأىيؿ القرارات و 
مف ثـ التأثير.و نحف نشير ىنا إلى محاولة كؿ فئة مف الفئات االجتماعية بحسب 
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يّة، سياسية في محاولة تأكيد خيار ما ميما تنضدىا و تآلفيا ضمف سياقات تاريخ
 كانت خاصيتو.

و قد بدأ يتمظير بحدة في تقابؿ الخيارات و التوجيات و الشرعيات، مع ما 
يعرؼ بالصراع بيف المصالييف و المركزييف.صراع نجـ مع تغير بنية تكويف 

ييا اإلطارات و صعود نخبة مف المتعمميف ذوي أصوؿ اجتماعية متوسطة، يظير عم
و      االعتداؿ و الوسطية في التعامؿ و يقدموف خطابا جديدا يستبعد المغامرة 

االندفاع.إنيا سمات أىؿ الحضر في مقابؿ سمات أىؿ الريؼ العفوية  التي ال تقيـ 
اعتبارا لعواقب األمور.و ىي "تعتمد تكتيؾ  يقـو عمى وضع حد النقساـ البرجوازية 

 .01زية قبالة العامة"الصغيرة و التحالؼ مع الرجوا
و سوؼ تعطى تفسيرات مماثمة لما وقع مف خالؼ و معارضة حوؿ مؤتمر 

في أوؿ مؤتمر لممجمس الوطني لمثورة  0148.ثـ ما سيتبع سنة 0149الصوماـ 
الجزائرية، عندما تـ إبعاد عباف رمضاف و المركزييف مف القيادة.و لكف النزعة الريفية 

لحدية مع النزعة الحضرية عندما تتالـز مع اإليديولوجية ستتخذ ليا طابع المواجية ا
 االشتراكية، بما يعرؼ ب"الثورة بواسطة الفالحيف". 

 :"الثورة بواسطة الفالحين"االشتراكية و النزعة الفالحية تالزم -4
مف حيث أنو تـ ربط تبني االشتراكية بالفاعميف  ىذا التالـزو نبدأ في إثارة 
و    ؿ الريفية و ىذا في بداية والدة الدولة الجزائرية المستقمة.األساسييف ذوي األصو 

و لمثورة   في ىذا الربط إحالة إلى ضرورة فيـ المسار العاـ لمحركة الوطنية الجزائرية 
، المتبناة لمنيج 0192 الجزائرية.فإنو ليس يمكف رد المذىبية الموِجية لميثاؽ طرابمس

عية لمفاعميف المتبنيف ليا.إف ىذا الرد سيبقى االشتراكي فقط إلى األصوؿ االجتما
مجرد تعميـ غير دقيؽ عمى الرغـ مف أف غالبيتيـ ريفييف باألساس.نقوؿ بيذا الطرح 
بالنظر إلى أف أدبيات جماعة أوؿ نوفمبر، ال تحوي أي إشارة إلى االشتراكية.فبالنظر 

بالتنشئة السياسية  إلى  مستواىـ التعميمي و الثقافي، تبدو إيديولوجيتيـ مرتبطة
حركة انتصار الحريات الديمقراطية و التي -المتمقاة داخؿ حزب الشعب الجزائري

مف ىؤالء الفاعميف قد أباف عف توجياتو ا شعبوية.ثـ أف ال أحد-جاءت وطنية
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االشتراكية بشكؿ جمي قبؿ ذلؾ، و كما حدث فيما بعد مع أحمػد بف بمػة و محمد 
إيديولوجي.إنو تبني حديث، و لـ تذكر المصادر  بوضياؼ و محمد خيضر كأساس

كانت موجودة منذ  ةمتى تـ ىذا األمر.و حينما نعمـ أف الشخصيات الثالث المذكور 
و كأنو تـ خالؿ ىذه فترة   في السجف، فسوؼ يظير ىذا التبني  0149أكتوبر 

ت السجف.و ىذا عمى خالؼ جماعة ىيئة األركاف العامة التي ظير و أنيا استوعب
المذىب االشتراكي في تأثرىا بطروحات فرانز فانوف و الثورة الكوبية و تيتو في 

 يوغوسالفيا.
و الحركة  الحزب الشيوعي الفرنسيبتأثير مرتبط ال البحث في مصدر ىذا إف

و         كحاج عمي عبد القادر  ،التيار الوطني الراديكاليالنقابية في فرنسا، فرواد 
.و لكف ، عبير ممارسة النشاط النقابياالشتراكيةباألفكار  واحتكا ،مصالي الحاج

مصالي الحاج بتجسيده لمنضاؿ السياسي لمتيار الوطني الراديكالي قد جعؿ يبتعد عف 
األفكار االشتراكية في بعدىا العممي، لكي يستقر عند برنامػج سياسي يقػـو عمى 

جتماعية التي تتحدد في الشعبوية، أي االرتباط بالقيـ اإلسالمية و اال-الػوطنية
الشخصية الجزائرية.و ىو نفس االستقرار الذي دأبت عميو جبية التحرير الوطني منذ 
تأسيسيا.فمسنا نجد أي إشارة لإليديولوجية االشتراكية في بياف أوؿ نوفمبر، و ذىبت 

.و ظؿ )نسبيا( أرضية الصوماـ أبعد عندما أعمنت رفضيا الصريح لألفكار االشتراكية
مر عمى ىذا المنواؿ إلى غاية صياغة نظاـ أساسي لجبية التحرير الوطني في األ

 09اجتماع لمجمس الوطني الثورة الجزائرية المنعقد في طرابمس في الفترة الممتدة مف 
.بتػأثير مف عمر أوزقاف و فرانز فانوف، و 0191جانفي  03إلى  0141ديسمبر 

ديمقراطية واجتماعية، بحيث تكوف طبقة  الذي  يخمص إلى أف تكوف الدولة الجزائرية
 الفالحيف ىي القوة المحركة لمثورة.

و األمر الجوىري في تبني ىذا االجتماع لإليديولوجية االشتػراكية مرتبط بصعود 
مجموعة قوية و متضامنة حوؿ شخص ىواري بومديف الذي عيف عمى رأس ىيئة 

ني إنما نجح في الدفع  بيذه األركاف العامة.و لذلؾ بوسعنا القوؿ أف ىذا التب
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األيديولوجية لكي تكوف الموجو الفاعؿ لمثورة الجزائرية، مرتبط بنفوذ ىذه المجموعة 
 التي طورت عقيدتيا ىذه داخؿ جيش الحدود.

و الوازع في ىذا يعود إلى أف ىذه المجموعة و عمى رأسيا ىواري بومديف متأثرة 
ىو المنظر الرسمي و باعث المفاىيـ (، بما "0190-0124فانوف )  بأفكار فرانز

.لقد 20، و بالنيج الثوري العممي لتشي غيفارا، كما تؤكد عديد المصادر21الثورية"
كانت صور الزعماء الثورييف )كاسترو، تشي غيفارا( تغطي جدراف المكاتب في 
غارديماو مقر جيش الحدود، و كانت المرجعية ليذه المجموعة تتأسس عمى مقاربة 

امبرايالية عمى -الثية في توجيو الصراع ضد فرنسا باعتبارىا قوة استعماريةث-عالـ
و كوبا.و بالتالي، أعتبار       غرار تجارب دوؿ مثؿ:يوغوسالفيا الصيف فيتناـ 

.فمـ يكف ىواري بومديف يخفي افتخاره بأصولو الريفية 22الثورة الجزائرية كثورة فالحية
ور الريؼ و القرى الريفية الشعبية خاصة الفالحيف الفقيرة، كما أنو كاف يؤكد عمى د

 .28الصغار في ثورة التحرير و الحركة الوطنية ككؿ
ف المشروع السياسي لييئة األركاف يتمحور حوؿ :إو عميو يمكف التحديد بالقوؿ

مفيـو الثورة الشعبية، بمحددييا المركزييف أي  الشعبوية و االشتراكية.حيث تتجمى 
واضح و صريح عمى اعتبار أف األرض لمفالح و مف ثـ النياية المقاربة بشكؿ 

الحتمية لنظاـ الخماسة، و أف المصنع لمعامؿ، و أف الصحة لمجميع، و أف المدرسة 
لجميع األطفاؿ، و أف السمطة ىي ممؾ الشعب، و أف الثورة مف الشعب و إلى 

الحيف ىـ القوة الشعب، فالحكومات تزوؿ و أما الشعب يبقى.أي و باختصار أف الف
االجتماعية األساسية لمثورة، و أف االستقالؿ مجرد مرحمة و أف الثورة الشعبية ىي 

و  اليدؼ.فكؿ شيء يقـو في نياية المطاؼ وفؽ ىذا المشروع عمى معاداة الميبرالية 
و     الحضرية و العيش في خدمة الجماىير و التوزيع العادؿ لإلنتاج -الماركسية

 .الثروة
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 ن الريف و المدينة:من يؤثر بي-3
إف تحميؿ فرانز فانوف لسيرورة الصراع مف منظور ماركسي تكوف طبقة الفالحيف 

يفتح المجاؿ أماـ التأويؿ.فإلى أي حد تجسد فعال ىذه  ،الطرؼ األوؿ في معادلتو
الطبقة نقطة االرتكاز في محاربة االستعمار.ىؿ أف مقياس األكثر استغالؿ يتيح ليا 

لقوة الطميعية بالموزاة مع قوى أخرى:الحركة العمالية النخب الحضرية.و إلى أىمية ا
أي حد يمكف اعتبار أنيا معنية أكثر بالتحرر.ثـ ما ىي درجة الوعي المستدمج لدييا 
التي تعطييا أىمية القيادة.بحيث نقوؿ أف تحميؿ فانوف انسحاب تطابقي بيف النزعة 

الريفية، أكثر منو اعتناؽ الفالحيف ليذه الرؤية، -يةالوطنية بقاعدتيا الفالح-الشعبوية
و بالتالي نحصؿ عمى توظيؼ نخبوي لفئة معينة مف المجتمع لػكي تكػوف األداة 
المثمى في الصراع، مف كوف أنيا: تعػطي أولوية التحميؿ لمعالقات السياسية و تيمؿ 

اية لخصوصية الظواىر االقتصادية و االجتماعية، و ىي لذلؾ عامة ال تولي عن
.و نستطيع االستدالؿ في ىذا النقد 25مكونات التيار الوطني الجزائري و تعقد مساره

، معركة الجزائر سنة 0191ديسمبر  00بدور المدف في عممية التحرر:مظاىرات 
.لذا وجب إعادة صياغة ما سبؽ في السؤاؿ التالي:ىؿ الثورة الجزائرية ىي 0148

معظـ إطارات جبية التحرير الوطني منحدرة مف الريؼ، ريفية؟فعال أف -ثورة فالحية
 .24غير أنو لـ تكف لدييـ أية عالقة مع خدمة األرض

يذه و عميو نطرح التساؤؿ التالي:ما سر تأثر و تبني ىيئة األركاف العامة ل
فكار.إف وضع إجابة دقيقة ال تبتعد عف طرحيا عف التجاذبات التي تحكـ مختمؼ األ

ية التي تتألؼ منيا الثورة الجزائرية و التي تجد جذورىا في الحركة القػوى االجتماع
الوطنية.لقد كانت مجموعة ىيئة األركاف العامة تعرؼ نفسيا ضمف البحث عف 
مشروعية سياسية قبالة خصوميا )المركزييف، الباءات الثالث، الشيوعية البروليتارية( 

وجدت في فكرة الصراع بواسطة  ألجؿ تأكيد دورىا في عممية التحرير الوطني.و قد
الفالحيف اإليديولوجية األكثر تعبيرا عف طموحاتيا.جعمتيا فيما بعد الوسيمة و الغاية 

.  في وضع مشروع سياسي يقصي بيا ىؤالء الخصـو
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و سوؼ نذىب أبعد في ىذا التحميؿ فنقوؿ: ليس ييمنا اآلف اإلجابة عف سبب 
ىذا التبني.و سوؼ نحاوؿ ىذا التفسير مف ىذا التبني، و إنما ما ييمنا ىو تفسير 

خالؿ ربطو بطبيعة الثورة الجزائرية في األساس.فيذىب بعض الدارسيف إلى اعتبار 
، ألف الفالحيف كانوا "عناصر 29الثورة الجزائرية إلى أنيا كانت "فالحية باألساس"

 .و ىذا يعني أف28موجية لمثورة"

ا.و يوعز انضماـ "ذوي الطباع الخشنة" انضماـ الفالحيف لصفوؼ الثورة كاف كبير 
بتعبير محمد حربي إلى عوامؿ تستدعي حصرىا بالرجوع إلى "أزمة المجتمع 

التي كشفت عف تدىور اقتصادي و اجتماعي كبير بحيث يمكف القوؿ أف  23الريفي"
درجة الرفض و اليأس كانت دافعا كبيرا، ثـ إلى أف جذور فكرة الثورة بواسطة 

شماؿ إفريقيا و مف بعده حزب الشعب  مكانة رئيسية في برنامج نجـ األرياؼ تحتؿ
الجزائري وحركة االنتصار لمحريات الديمقراطية، فيؤكد مصطفى األشرؼ عمى ىذه 
المسألة بتركيزه عمى "العمؿ الشاؽ الطويؿ الذي قاـ بو الفالحوف مف أجؿ استرداد 

مغتصبة، وما بذلوه مف جيود، وما أظيروه مف صبر وشجاعة و تضامف األراضي ال
.فقضية المجتمع الريفي "الذي كاف في بداية األمر 21في حركات التمرد العديدة"

و متزنة، رغـ فقره       مدفوعة بغريزة المحافظة عمى البقاء، تحرَؾ حركة منسجمة 
مسمح.و ىو األمػر الذي يعػتبره وجيمو"، و بذلؾ  كانت الشروط المالئمة لمكفاح ال

.و يعمؿ 80، و يشبيو بانتصار عمى طريقة بيروس81كانتقػاـ مف الشرفاء liazuليازو 
فعبر  ليازو ىذا األمر بأف "القوى الريفية كانت أداة قوية توجب أخذىا بعيف االعتبار

مسار طويؿ لممعاناة تشكمت الطبقة السياسية وقواعده موجودة بشكؿ أوسع في 
تؤكد الحركة الوطنية بالخصوص عمى استقاللية  ألرياؼ أكثر مف بعض المدف كماا

.فيظير عامؿ التعبئة السياسية لمفالحيف مف قبؿ 82السياسي عف البنى االجتماعية "
ىؤالء  -كما يشرح فرانز فانوف-القادة، كعامؿ ميـ في االنضماـ الواسع مف حيث أف 

مخاطبة الفالحيف و يكتشفوف الجماىير الريفية و  المنبوذيف ػ يقصد النشطاء ػ يألفوف
يرسخوف االعتقاد فييـ بأف تحررىـ ال يتـ إال بالعنػؼ، و بأف القضية ىي قضية 
استرداد األراضي مف األجانب، و ىي قضية كفاح و طني، و قضية ثورة 
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.كما أنيـ "يتميزوف مف كونيـ خارج المجتمع و بدوف إمكانية لالندماج، 88مسمحة
 .85اء في المجتمع التقميدي أو في العالـ الكولونيالي"سو 

و بالرجوع إلى معطيات الفالحيف بيذه الطريقة  طبقةإف ربط قواـ الثورة ب
فيو بعض المبالغة، فنحف أماـ خطاب تمجيدي مبني عمى نظرة مفادىا أف الحرب،

ييدد مصير الفالحيف فييـ ىذه الطيرية القائمة عمى وعي وليد الشعور بالخطر الذي 
المتضرر الوحيد مف ىـ مف خالؿ انتزاع األراضي.فكأف فقط سكاف الريؼ  ،األمة

و أف السػمب و التيميش مسيـ ىـ وحدىـ فقط.و سوؼ تعني ىذه النظرة  ،االسػتعمار
االقتصارية إلى غمط حؽ تاريخي لممدينة، عندما احتضنت نشاط الحركة الوطنية في 

 .اعية و السياسيةكؿ أبعاده الثقافية و االجتم
و يقوؿ  .84"لقد كاف الشعور الوطني أكثر تقدما في المدففحسب جيمبير مينييو:"

مصطفى األشرؼ و ىو أحد المشاركيف في تحرير وثيقة طرابمس أف "فكرة الثورة قد 
و ىي نفس القناعة بالنسبة لزميمو محمد حربي، عندما يعتبر أف .89نبعت مف المدف"

.و أنيـ يشكموف، حسب عبد الرزاؽ 88يما في حرب التحريرالحضر لعبوا دورا م
.و عميو نقوؿ بكؿ ىناء أف مشاركة 83بوحارة "الدعامة االجتمػاعية لموعي الوطػني"

و لو أف درجة المشاركة متراوحة مف مدينة إلى  ،الحضر أمر ال غبار عميو في الثورة
جيمو ىو أف المدينة كما مدينة، و لكنو عمى كؿ حاؿ أمر مثبت.و لكف الذي يمكف تس

"لـ تقدـ إال عددا قميال مف المسئوليف، فإف و ىو الرائد عزالديف: كتب أحد قادة الثورة
أبناء ىذه المدف قد أسندت ليـ مياـ إدارية وتسييرية، إذ أف األرياؼ استحوذت عمى 

ى .و تعميؿ ىذا األمر يدفع إل81كؿ شيء: السمطة سياسية، الجيش، األمف، الحكومػة"
طريقة استقطاب  .إذ أفاعتبارات تخص طبيعة التنظيـ الذي ميز ثورة الجزائر

لعناصر القيادية كانت تتـ وفؽ أصوؿ العالقات الشخصية و النفوذ، و قد نضيؼ ا
اعتبارا ال نراه مركزيا يتعمؽ بما تعرضت لو الفئات الحضرية مف تصفية في أثناء 

كاف يعني خضوعيا إلى ذىنية و إشراؼ  حرب المدف و لجوئيا إلى األرياؼ و ىو ما
المستضيؼ.و ىناؾ اعتبار تحدد كشرعية تاريخية مف حيث أف تأسيس جبية التحرير 
الوطني "أقمب موازيف حقؿ القوى السياسية، فالبرجوازية الحضرية و الحركة العمالية 
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.ثـ أف ىناؾ "ضعؼ الطبقات الحضرية و ىشاشة ىيمنتيـ 51قد فاتيا الموعد"
اسية عمى األرياؼ، فمـ تكف البرجوازية أو الطبقة العاممة الفاعميف األساسييف في السي

 .50التاريخ القريب"
 تبني النزعاتية لتدعيم الهيمنة-2

إذف، يتحدد دور الريفييف في حرب التحريرية الوطنية في كونيـ كانوا في مواقع 
 اعتبرواآلت إلى مف  قيادية موجيػة.و ليس األمر كذلؾ بشكؿ كمي، فرئاسة الحكومة

فمع ، معتدليف أو برجوازييف.غير أف األمور تقاس بنتائجيا و ىذا ىو بيت القصيد
حيث  ،جبية التحرير الوطني نسجؿ "بشكؿ نسبي مف جية ثقؿ الريؼ ونسقو القيمي

تييمف روابط اجتماعية تقميدية و مف جية الروح العسكرية التي بيا تزدىر األخوة 
د ىذا الثقؿ ىو الجانب العسكري الذي تأكد فيو حضور الريؼ، و .و مر 52العسكرية"

مف حيث أف "الجيش ىو األداة المثمى لترقي النخب  ،يفسر عبد الرزاؽ بوحارة ىذا
القروية الريفية الجديدة المنحدرة مف أوساط بسيطة.فمجاؿ المعارؾ، في المناطؽ 

لواسعة لمفالحيف المعدميف الريفية و الجيات الوعرة المسالؾ، و كذلؾ المشاركة ا
المحشوريف عمى أطراؼ المدف، ساىمت ىذه العوامؿ في والدة قيادة منحدرة في 

ف يركزوف عمى نقد و .و ىو ما جعؿ المعارض58الغالب مف الطبقات غير الحضرية"
و التي صارت فيما بعد بمثابة خارطة طريؽ سياسية تفرز  ،القيـ الريفية المييمنة

ف  الفئات الريفية التفسير التالي:إ سيطرة.و ىذا التسميب منبعث مفانتقاء النخب الم
دخمت الحركة الوطنية و بالتالي الثورة التحريرية "و ىي بمستوى سياسي جد ضعيؼ 

.و المقصود ىنا بشكؿ غير مباشر طبيعة ىذا المستوى القائـ 55وكاف األمر مع القادة"
 .54يمقراطية"و الد عمى "ميراث ثقافي غير متحمس لمعصرنة 

الحضر، حيف يعتبر و و ىو ما يعيدنا إلى التوصيؼ الخمدوني عف عالقة البدو 
فيؤكد عمى  أف البادية أصؿ العمراف و األمصار مدد ليما التي تنتيي ببموغ الممؾ،

المقتصروف عمى الضروري في أحواليـ العاجزوف عما فوقو و أف  أف "البدو ىـ
و ال شؾ أف   . الكماؿ في أحواليـ وعوائدىـالترؼ و  الحضر المعتنوف بحاجات

وسابؽ عمييما ألف الضروري أصؿ والكمالي  الضروري أقدـ مف الحاجي والكمالي
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وسابؽ عمييما ألف أوؿ مطالب  فالبدو أصؿ لممدف والحضر  . فرع ناشىء عنو
  . كاف الضروري حاصالً  اإلنساف الضروري وال ينتيي إلى الكماؿ والترؼ إال إذ ا

لمبدوي يجري إلييا وينتيي  وليذا نجد التمدف غاية  . شونة البداوة قبؿ رقة الحضارةفخ
لو بو أحواؿ الترؼ  ومتى حصؿ عمى الرياش الذي يحصؿ  . بسعيو إلى مقترحو منيا

القبائؿ المتبدية  وىكذا شأف  . وعوائده عاج إلى الدعة وأمكف نفسو إلى قياد المدينة
إلييا أو لتقصير عف  إلى أحواؿ البادية إال لضرورة تدعوه والحضري ال يتشوؼ  . كميـ

عميو أنا إذا فتشنا  ومما يشيد لنا أف البدو أصؿ لمحضر ومتقدـ  . أحواؿ أىؿ مدينتو
بناحية ذلؾ المصر  أىؿ مصر مف األمصار وجدنا أولية أكثرىـ مف أىؿ البدو الذيف

و  . في الحضر دعة والترؼ الذيوفي قراه وأنيـ أيسروا فسكنوا المصر وعدلوا إلى ال
ثـ   . فتفيمو ذلؾ يدؿ عمى أف أحواؿ الحضارة ناشئة عف أحواؿ البداوة وأنيا أصؿ ليا

حي  فرب حي أعظـ مف  : أف كؿ واحد مف البدو والحضر متفاوت األحواؿ مف جنسو
 فقد  . وقبيمة أعظـ مف قبيمة ومصر أوسع مف مصر ومدينة أكثر عمرانًا مف مدينة

 ف أف وجود البدو متقدـ عمى وجود المدف واألمصار وأصؿ ليا بما أف وجود المدفتبي

واألمصار مف عوائد الترؼ والدعة التي ىي متأخرة عف عوائد الضرورة المعاشية 
  .59 أعمـ" واهلل

ىذه الفقرة مف سياقيا التاريخي، و لكننا نرى فييا مف التطابؽ  نالقد نكوف انتزع
تظير العصبية كعامؿ حاسـ في تفسير الصعود و نسج ث .حيمع ما نحف بصدده

عالقات السمطة و فيما بعد تحديد موجيات الفعؿ التي تحكـ العالقة مع مف ىـ 
"آخريف".فإف "النخبة الريفية طموحة لمعب األدوار األولى..فيي تريد أف تئوؿ السمطة 

التي تأسست داخؿ  ، عمى قاعدة االستحواذ السياسي لمختمؼ طبقات المجتمع58إلييا"
.و ىو ما يولد داخؿ ىذا التفسير منطؽ الذرائعية التي حكمت 53جبية التحرير الوطني

عمؿ العصبية في القيادة مف حيث أف الفئة الريفية التي "كانت القاعدة االجتماعية 
.لـ تكف سوى دعامة متينة و وسيمة "في مسار الجماعات نحو 51لمواليات"
، و أف 40عالقة بخدمة األرض" ااصر القيادية "لـ يكف لي.ذلؾ أف العن41السمطة

"معظـ اإلطارات الوطنية ىـ مقتمعوف مف مواطنيـ األصمية، ومع قطيعتيـ مع 
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محيطيـ األصمي و مع التمرد االجتماعي الذي قادىـ في الغالب ليصيروا "ثوارا 
امش الفعؿ محترفيف".الحركة تضـ عددا قميال مف الفالحيف أو مثقفيف بقوا عمى ى

و أكثر استعالـ       السياسي أو انضموا متأخريف.ىـ في معظميـ رجاؿ أكثر تعميـ 
بالنسبة لجماىير الشعب الجزائري.وكثير منيـ تمدرسوا في المدارس الفرنسية و كاف 

"مرتبطة بالجياز -فيما بعد-.و أف ترقيتيـ إلى قيادة الدولة42بحوزتيـ شيادات"
 و ثـ تبني أيديولوجية. جياز المطور عبر ممارسات القيادة .ىذا ال48البيروقراطي"

ىذا عف النخبة القيادية المرتبطة بالعنصر الريفي، أما عف العناصر الحضرية 
الموسومة بالبرجوازية كما عبرت وثيقة طرابمس، فيرجع سبب فشميا في المسؾ بزماـ 

لمواقؼ "األرثوذوكسية"، "التمسؾ المستبد با :القيادة، كما يذىب حسيف آيت أحمد إلى
الذي كاف شكؿ لمعالقات التي كانت تربط مختمؼ شرائح البرجوازية الصغيرة مع 

.و ىو ما يعني 45و مناورة" الجماىير، حيث كانت ال تعدو أف تكوف عالقة استحواذ 
العجز في نسج عالقة مع ذوي األصوؿ الريفية، عندما لـ تستطع مساوقة الممارسة 

و الذي كاف يمكف لو :"عمى ما يذىب إليو عبد الرزاؽ بوحارة ،سيبمشروعيا السيا
 .44ستسير بشكؿ مختمؼ" حصؿ أف الجزائر كانت

 

 خاتمة
منيج ل الصريح تبنيال ، التي أكدت عمىوثيقة طرابمس مضاميفبالرجوع إلى 

 لـ يكف .يتبدى لنا ما يمي:االشتراكي و الحزب الواحد لبناء الدولة الجزائرية المستقمة
إلى الذرائعية أيضا إلى األصوؿ االجتماعية، و إنما  فقط يرجع ىذا التبني صدرم

المبنية عمى العصبية عمى قاعدة )أنا وأخوي عمى ابف عمي وأنا وابف عمي عمى 
الغريب(.فكانت عممية األدلجة تقـو عمى قاعدة إزاحة ىذا المختمؼ مف المواقع 

 .القيادية، بواسطة إنتاج مشروع سياسي بديؿ
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شكالية الهوية  المدينة العربية وا 
 بين العولمة واإلقميمية

 
 
 

 الديب بمقاسم  د/
 باتنة.-الحاج لخضر جامعة

 و
 محمد العيد شوية 

 بسكرة-جامعة محمد خيضر
 ممخـص

تحفل المدن العربية في المرحمة المعاصرة بمزيج من األنماط المعمارية والعمرانية البعيدة عن بيئتنا 
مجتمعية واإلنسانية، حيث شاع خالل هذه الفترة عدة محاوالت لخمق طابع معماري واحتياجاتنا ال

الوصول لبيئة معمارية عمرانية تتجاوب مع النواحي المختمفة  المقالةيناسب العصر. تتوخى هذه 
 والمتنوعة بتنوع الثقافات والبيئات المحمية لممجتمع العربي الكبير )الثقافية واالجتماعية والمناخية(
والتأسيس لمنظرية المعمارية الشاممة )العربية اإلسالمية( واإلقميمية وتأصيل استمرارية الموروث 

 .الحضاري لممجتمع 
Abstract 
Actually, there is in Arabic town such 

in the current period a lot of concept 

and urban  architectural styles which 

are as far as own environment and our 

social human behavior and behavior 

needs are concerned unfortunately it 

supposed to be a lot of efforts to 

produce and creating an urban and 

architectural style which would be a 

reflecting one of our time many of 

these efforts tried to create and 

enhance the current and modern built 

environment by introducing of heritage 

elements belonging to the Arabic 

architecture beyond of making of 

meaning however it seems that this big 

component of efforts to bring up the 

architectural composition which 

growled up in lot of Arabic towns with 

different form and colors is supposed 

to be divided on two kind of team 

brains and scales.  

 مقدمة:
كغيرها من مدن العالم عرفت 
المدينة العربية تغيرات جذرية 
تصدرها التوسع الحضري وظاهرة 

التي تفرز باستمرار  الحضرية
عصارتها الضارة رغم بعض 
إيجابياتها عمى مستوى حركية الحياة 
والتطور في المدينة خصوصا 

 والمجتمع عمى العموم.
وما زالت المدينة في عالمنا 
العربي اإلسالمي تعاني من 
تداعيات هذه الظاهرة، حيث نمت 
عبر مراحمها األخيرة بوتيرة أقل ما 
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والتخطيط رغـ الجيود المبذولة مف  المقبوؿ مف التنظيـيقاؿ عنيا أنيا لـ تكف بالقدر 
الساىريف عمييا، متجاوزة بذلؾ حاجات اإلنساف العربي اإليكموجية واالجتماعية 

 … والنفسية
وتحفؿ المدف العربية المعاصرة بمزيج مف األنماط المعمارية والعمرانية البعيدة عف 

اتنا المجتمعية واإلنسانية، حيث شاع خالؿ فترتيا الحديثة )أواخر القرف بيئتنا واحتياج
الفارط( مف تاريخيا عدة محاوالت تيدؼ لموصوؿ لمممح معماري عمراني تراثي لممادة 
المنتجة  قصد تعبيره عف األصالة باستخداـ بعض العناصر مف أبجديات التشكيالت 

فيؿ أف ذلؾ يمكف مف …صائصيا ودالالتياالتراثية لممعار العربي دوف التدقيؽ في خ
إلباس المدينة حمة ىويتيا؟ أـ أف ىذا التصور ال يعدو مجرد استيالؾ لألشكاؿ 

  العمرانية المعمارية بعيدا عف مضموف ىوية المدينة؟
عمارة عربية معاصرة ومميزة لف تأتي بشكؿ عفوي ولف تأتي ال ندحة في أف: 

، بؿ تكوف ينا كي تصبح ليا ىوية خاصة بياانبوضع قوس أو قبة في واجيات مب
حتياجاتو ضمف الظروؼ المبانينا تمؾ اليوية عندما تمبي متطمبات اإلنساف العربي و 

مالئما لحياة اإلنساف فضاء قدر ما يكوف الفالحياتية الجديدة والمعطيات السائدة، 
و إلى حياة كوف لو ىوية مميزة وبالقدر الذي ينتمي فيالمعاشة، يونابع مف بيئتو 

  .طننا العربيفي  أصيمة متجددة العصر الراىنة بقدر ما نقوؿ بأنو يعبر عف عمارة
العناصر المشكمة لمممح المعماري العمراني في مدينتنا  نتناوؿ في ىذه الورقة بعض

نحاوؿ أف  ييا جراء العولمة، ثـاآلثار المترتبة عم مع تنوع أقاليميا وبيئاتيا وبعض
ممؾ  :مستقبال باعتبارىا وليدة العقؿ البشري ىذه الظاىرة عامؿ معنرسـ آفاقا لمت

 الجميع.
 اإلطار النظري:-1

بأنيا التعامؿ عمى نطاؽ عالمي، ال يحوؿ دونو حاجز أو عائؽ العولمة  تعرؼ
قواـ ثروتو الموارد البشرية والخبرات الواسعة المسماة …فيو عالـ مفتوح

ة تاريخية موضوعية تمثمت في البداية ثقافة وىي أيضا تعبير عف ظاىر …بالمعمومات
بالمعنى االنتروبولوجي، تخمقت وتشكمت بنمط إنتاجي ىو نمط اإلنتاج الرأسمالي 
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الذي أخذ يمتد ويتوسع ويسود حتى أصبح ليس مجرد حضارة غربية كما يقاؿ، بؿ 
ف اختمؼ مستواىا مف مجتمع آلخر ويمكف إيجاز …حضارة عصرنا الراىف وا 

ي الثورة المعموماتية واالقتصادية والتكنولوجية والبيولوجية التي ال تعرؼ مظاىرىا ف
وتعني أيضا سقوط الحدود وتالشي المسافات وتزايد الروابط عمى كافة  ،1…حدودا 

 2الصعد في ظؿ التقدـ اليائؿ في التكنولوجيا والمعموماتية.
فعية تستبعد كؿ وىو ما يعني أف ىناؾ نمطا جديدا وعالقات اجتماعية مادية ون

المفاىيـ القومية والعرقية والعائمية والدينية، ومف ثمة يرى بعض الدارسيف أف العولمة 
ترتبط بأربع عمميات أساسية ىي: المنافسة بيف القوى العظمى والوصوؿ إلى التقنية 

ونعني باإلقميمية في ورقتنا ىذه . 3الجديدة وشيوع عولمة اإلنتاج والتبادؿ والتحديث
مح والقيـ التي عمى أساسيا تشكمت عمارة محمية بمختمؼ صورىا وتنوع مناطقيا المال

االجتماعية والثقافية والبيئية...فشكمت بذلؾ رصيدا معماريا عمرانيا في عالمنا العربي 
 ظؿ قائما لقروف يحتاج لمرعاية والتدقيؽ. 

 المرجعية الحضارية لممدينة العربية اإلسالمية: -4
مى األسس التخطيطية لممدينة العربية اإلسالمية ومضاميف لعؿ التعريج ع 

استراتيجيتيا المعمارية يمكننا مف تشخيص وقياس مدى تراجع القيـ الحضارية 
مدى وعالقتيا بالمنظور الحديث لمعقؿ العربي ليذه المدينة وتكويناتيا، ومف ثـ قياس 

تي ينتجيا العقؿ المعماري تالءـ الصورة والمضموف المعمارييف العمرانييف لممدينة ال
لى أي مدى تؤثر والبحث في المخارج الممكنة إلعادة تمؾ  في ذلؾ العولمة حاليا، وا 
 ونتطرؽ لذلؾ كما يمي:… القيـ في حمتيا المتجددة

 استراتيجية الفكر العمراني لممدينة :  -4-1
التي  إف المتتبع لكتابات الجغرافييف المسمميف يمحظ تمؾ التصنيفات والمعايير

قرى، فقد كانت تميز المدينة عف غيرىا مف المراكز االستيطانية األخرى كالبالد وال
والمدينة الوسط والمدينة الصغيرة والقرية والقرية الكبيرة،  استخدموا مصطمح المدينة

وما إلى ذلؾ مف تسميات زخرت بيا آثار المسمميف، ومف خالؿ تمؾ األوصاؼ أمكف 
 يةومساحة وكثافة سكان تسييرية،سمطة مف  اما يرتبط بيو متعددة تحديد معايير 
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وتوفير مياه الشرب  امة كالحمامات والمساجد والجامعةووجود األسواؽ والمرافؽ الع
 وما يرتبط بذلؾ مف عوامؿ مساعدة عمى ازدىار حياة المدينة وأمنيا.

تتفرع وتظير تمؾ الكتابات نظرة شاممة لرؤية المدينة في إطارىا الكمي، الذي 
، ويشير الزمكانيىذا الجسـ المعقد الحاوي لحركة المجتمع في بعده  مكوناتعنو كؿ 

مة الباحثوف بأف الفكر اإلسالمي العمراني يمتاز بالشمولية في مبادئو العا
لؾ بتدرج البحث في الفكر العمراني ويتجمى ذ والتخصصية في جزئيات التطبيؽ،

لعمراف لمدولة، ثـ ينتقؿ إلى الفكر الموجو اإلسالمي تدرجا يبدأ في عرض سياسة ا
لتخطيط المدف و يتدقؽ إلى أف يصؿ إلى دراسة دقائؽ الحرؼ والصناعات المتصمة 

 4بالعمراف، وىو كؿ يعمؿ في إطار واحد وتؤثر وتتأثر جزئياتو بعضيا ببعض
  :لمنطمقات التخطيطيةا -2-2
 :اإلسالم دين تمدن -4-4-1

ويمثؿ عمى رأي  5يف أف اإلسالـ حضارة مؤسسة لممدفيعتبر الكثير مف الباحث 
إذ أف اإلسالـ رغـ أنو ولد في الصحراء فيو …آخريف ثقافة مدينية ال يمكف إنكارىا

ديف تمدف، ويتضح ذلؾ مف خالؿ جمعو لمديف والتجارة باعتبارىما مؤسساف لممجتمع 
يما داخؿ المدينة في ذلؾ الوقت، حيث ينظـ الديف ويوجو عمؿ الفرد والمجتمع وسموك

بكؿ مؤسساتيا وعمى رأسيا المؤسسة التجارية التي كانت تقـو في ميدىا عمى اإلنتاج 
ويعد اإلسالـ مف أكثر األدياف تشجيعا  .6الزراعي وبعض النشاطات الحرفية األخرى

لنمو المدف حتى أف بعض الباحثيف يجزموف بأنو قد أسيـ في ظيور المدف بدرجة 
، فالفكر اإلسالمي بيذه الصورة إذف غير بعيد عف مضموف 5أكبر مف المسيحية

التمدف المعبر عف حاجات اإلنساف في زمانو ومكانو، بؿ أسيـ إلى حد كبير في 
إحداث ثورة عمرانية أساسيا القيـ اإلنسانية والمعطيات البيئية المختمفة... فيؿ 

  استطاع سد ما عجز عنو سابقوه في الحضارات السالفة...
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ما عجز عنه الفكر اإلنساني في اإلسالمية سدت  العربية الحضارة -4-4-4
 معالجة المدينة:

وقد تميزت الحضارة اإلسالمية بأنيا وجدت في التشريع اإلسالمي المفصؿ 
لنواحي الحياة دستورا مييئا سارت عميو حركة حياة المجتمع، مما ساعد عمى سرعة 

سدت النقص الذي اعترى  تمؾ التشريعاتازدىارىا بصورة منقطعة النظير، سيما أف 
الفكر اإلنساني في المراحؿ السابقة، وأعطت قواعد صالحة لكؿ زماف ومكاف، سعى 
ليا فكر اإلنساف عبر مراحؿ تاريخو في رؤيتو الفكرية لممدينة الفاضمة وعجز أف 

 ي تناسب أحكاـ اإلسالـ مع النظرة، وفيحقؽ واقعا ممموسا ليا بأي صورة مف الصور
طبائع النفس البشرية تيذيبو لاإلنسانية التي تكيفت معيا في سيولة ويسر وتدرج، و 

ذلؾ في صفاتو التي تمثميا المدينة اإلسالمية باعتبار أف انعكاس بيا و  االرتقاء و 
 .6…المدينة ىي الحضارة

ولقد كاف دور المسمميف في نشر حضارة المدف أمرا ممحوظا، حيث أف الكثير مف 
ؤرخي اإلسالـ قد تناولوا بالبحث والتعميؽ، التبايف المذىؿ في السياؽ مراقبي وم

الجغرافي والبشري إذ نزلت رسالة اإلسالـ ووطدت أقداميا في بداية األمر بيف شبو 
الجزيرة العربية التي كاف يقطف فييا في المحؿ األوؿ أقواـ مف البدو والرحؿ أو شبو 

يـ كما قيض لو أف يبزغ بعد ذلؾ ببضعة قروف المقيميف، ووجو العالـ اإلسالمي القد
فحسب، شبكة مف المدف العظيمة تمتد مف اليند إلى الغرب، ويتدفؽ فيما بينيا برا 

 وبحرا مختمؼ أنواع المنتجات، فضال عف جميع ألواف المعارؼ واألفكار والثقافات. 
نيا لحقيقة واقعة وقد حدثت  أف انتشار اإلسالـ واكبتو تنمية حضرية بال مثيؿ وا 

ىذه الظاىرة في ثالث مناطؽ كبيرة امتد إلييا الفتح اإلسالمي أوؿ األمر ىي 
اإلمبراطورية الساسانية في بالد ما بيف النيريف وفارس، واإلمبراطورية البيزنطية في 

سبانيا، ،سورية ومصر  . 7وكاف تابعا لمروماف مف قبؿ والمغرب في شماؿ إفريقيا وا 
ال تستحؽ  -صورة ونظاما وفمسفة-رير أف المدينة اإلسالميةوعميو فإنو يمكف التق

 بعد ىذه الشيادات ما يزيد في تبريز دورىا الفعاؿ في التنمية الحضرية العالمية.
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 :اإلسالميةالعربية  لمدينةا ناتيو تك -3
 يشكؿ المدينة اإلسالمية مجموعة مكونات ىي:

 العبادة: فضاء -3-1
ة بيف اإلنساف واإلنساف والحارس األميف لتطبيؽ يعتبر منظـ العالقة االجتماعي

تعميمات اإلسالـ عمى مسرح المدينة، ويتجمى ذلؾ في الموقع الذي يحتمو في قمب 
قامة المجتمع  المدينة منذ ىجرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ إلى المدينة المنورة وا 

 المسمـ.
ما لو مف دور أساسي والمسجد مف أىـ المنشآت العامة في المدينة اإلسالمية ل

في حياة مجتمعيا إذ يعتبر زيادة عمى الوظيفة الدينية التعبدية )إقامة الصالة( مركزا 
وحكمت ىذه  .8…لبحث الشؤوف السياسية والتربوية واالجتماعية وممتقى عمميا

األىمية لممسجد الجامع موضعو في المدينة باعتباره النواة األساسية في تخطيطيا فقد 
 ما يختط، ومف حولو كانت تخطط خطط )أحياء المدينة بالتعبير الحالي(كاف أوؿ 

المدينة وتنتيي إليو شوارعيا وسككيا وأزقتيا، وكانت مدينة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 وسمـ المثاؿ األوؿ عمى ذلؾ.

 :فضاء التسيير -3-4
األولى  أوجبت الضرورة الوظيفية مجاورة دار اإلمارة لممسجد الجامع منذ النشأة

لممدينة وجاء بعد ذلؾ في المدف الناشئة أيضا والمفتوحة، واستتبع تأميف دار اإلمارة 
عزلتيا عف مساكف العامة واألسواؽ التي جرت العادة عمى إنشائيا قريبا مف المسجد، 
ويعني ىذا التركيز عمى وضع المسجد الجامع و دار اإلمارة والدواويف ومركز القضاء 

، باعتبارىا تمثؿ مركز اإلدارة في المدينة سواء كانت قائمة بذاتيا أو في قمب المدينة
 قاعدة إقميـ أو عاصمة الدولة.

إف ىذا االتجاه يبرز أىمية المدينة اإلدارية مف جية، ويؤكد عمى أف المدينة 
اإلسالمية كاف ليا جيازىا اإلداري الذي يشرؼ عمى جميع شؤونيا والذي يتمثؿ في: 

وليس بمعزؿ عف المسجد الجامع …ي والمحتسب وصاحب الشرطةالوالي والقاض



 4229جوان  42التواصل عدد 

 

  

الذي يمثؿ الرمز المعنوي لإلشراؼ والمراقبة والتذكير بخصوص تسيير شؤوف المدينة 
 .9والدولة عموما

 التجارة: فضاء -3-3
لقد كانت الشوارع التجارية واألسواؽ مف أىـ العناصر التخطيطية التي ارتبطت 

سالمية إذ لـ يتأثر ىذا النوع مف النشاط الجماعي كثيرا بالسكاف في المدينة اإل
ببصمات الحكاـ الشخصية التي تركيا الحكاـ الذيف تتابعوا عمييا في العصور 
المختمفة ومف ىنا كانت الشوارع التجارية واألسواؽ مف أىـ العناصر المكونة لمتراث 

الستمرار والنمو الحضاري لممدينة اإلسالمية القديمة لما كاف ليا مف صفة ا
 . 11العضوي

ية لممسمميف دورا كبيرا في شحف الحياة االقتصادية واالجتماع واؽوتمعب ىذه األس
، وتؤكد الكتابات التاريخية أف األسواؽ في المدينة اإلسالمية عمى مختمؼ مستوياتيـ

كانت تتميز بالتنظيـ المتقف وتصنيؼ مختمؼ السمع في أماكف تختص بكؿ صنؼ 
زخر العديد مف العواصـ العربية حتى الوقت الحالي بتمؾ األسواؽ منيا، وت

والقيصريات مثؿ سوؽ الحميدية بدمشؽ المجاور لممسجد األموي وخاف الخميمي 
 . 11والصنادقية بالقاىرة حوؿ األزىر الشريؼ

 :االتصال والحركة فضاء -3-2
المية منذ لقد عرفت شبكة الطرؽ نموا مستمرا عبر مراحؿ نمو المدينة اإلس

فضال عف …الفترات األولى ليا حيث لعبت أدوارا اجتماعية واقتصادية وثقافية
حيث اتسمت …مواصفاتيا الفيزيائية الدالة عمى مواقعيا في المدينة ووظائفيا وأشكاليا

بالتدرج في المجاالت العمرانية مف عاميا إلى خاصيا، وصوال إلى المجاؿ السكػني 
المجاؿ العمراني وتدقيؽ لوظيفتو التي يجب أف يؤدييا في  وفي ذلؾ حفػاظ عمى قيمة

 المدينة ككؿ.
وتجدر اإلشارة في ىذا السياؽ إلى أف تخطيط المدينة اإلسالمية تميز بالحرص 
عمى حياة الجماعة والجيرة والتقارب األسري، فاألزقة بعرض سبعة أذرع دليؿ عمى 

ض مما يحيي حؽ الجار ويقوي مواجية األبواب بعضيا لبعض وقربيا لبعضيا البع



 4229جوان  42التواصل عدد 

 

  

رابطة التآلؼ التي قواىا اإلسالـ بأمور الزيارات والدعوات والمحافظة عمى العالقات 
الطيبة فيما بيف الجيراف، ويوفر ىذا النوع مف الخطط لألزقة ظال وارفا يعدؿ عف حر 

كبر القيظ، أما الشوارع المتفرعة فيي لالستخداـ الخاص باألحياء ككؿ ثـ الشارع األ
 12…"وىو لممجتمع المدني ككؿ

بؿ  فقط، ولـ تكتفي المدينة اإلسالمية بتحديد شبكة الطرقات في الشوارع واألزقة
شحف الحياة االجتماعية واالقتصادية تحددت أيضا الرحاب والمياديف التي 

حيث كانت تمثؿ نقطة التقاء مجموعة مف الشوارع واألزقة مما ييسر ...لممسمميف
ساع أبعادىا بالنسبة لمشوارع ويسمح ذلؾ لمباعة الجواليف بممارسة نشاطيـ الحركة الت

 بعض المرافؽ العامة.  فضال عف احتوائيابيا 
 :الترفيه فضاء -3-5

العمراني أىمية كبيرة في المدينة اإلسالمية، ويعود ذلؾ إلى ما  كوفيحتؿ ىذا الم
في الكثير مف  القرآف الكريـ و، لما يصفأىميةيوليو الديف اإلسالمي ليذا العنصر مف 

آياتو وتصويره الرائع لمحدائؽ المثالية التي تمثؿ نياية المطاؼ لممؤمف، مما شكؿ 
مصدر إلياـ لممصمميف األوائؿ وخصوصا خالؿ عصور ازدىار المدينة اإلسالمية، 
أضؼ إلى ذلؾ تأثر الحضارات القديمة، التي فتح المسمموف مناطقيا بطبيعة الديف 

بالد بابؿ -مي السمحة، والتي كانت أقاليميا ذات باع كبير في ىذا المضماراإلسال
وكذا خبرة واسعة في تطوير الواحات الخضراء في قمب  -وفارس عمى سبيؿ المثاؿ

البيئة الصحراوية كما ىو الحاؿ في إقميـ شماؿ إفريقيا وحضارة قبائؿ البربر، حيث 
العمرانية لمحديقة في ظؿ قيـ اإلسالـ  انصيرت بمرور الزمف تمؾ القيـ المعمارية

الحنيؼ والرؤية الثاقبة لمبيئة الطبيعية كمركب لمحياة اإلنسانية، والممفت لالنتباه ىنا 
ىو براعة المسمميف في تطويع الصحراء بحكـ تواجد معظـ مساحة المدينة اإلسالمية 

عيش في في بيئة صحراوية وتحويميا إلى واحات خضراء مكنت المسمميف مف ال
 13…شروط صحية مالئمة لردح طويؿ مف الزمف
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 : اإلقامة فضاء -3-6
لممسكف في اإلسالـ حرمة وقداسة وخصوصية إذ يمثؿ الحصف الذي تعيش فيو 

كاف لو في اإلسالـ آداب وشروط جسدتيا ...فاألسرة والمحضف الذي يتربى فيو األبناء
 .يا المعمارية المناسبة، وأعطت صورتالمدينة اإلسالمية في عصورىا الذىبية

ولقد تأثرت ىندسة المنازؿ عند المسمميف بيندسة المسجد حيث كانت في أغمب 
األحياف منفتحة لمداخؿ حوؿ مجاؿ مكشوؼ مثؿ صحف المسجد، تتوزع الغرؼ حولو 
ويمثؿ متنفسا لممستعمميف، ويضمف الشمس واليواء كما كاف يحوي عمى الخضرة 

ألسري في ظروؼ تغيب عنيا أعيف الغرباء، وال يزاؿ ويضمف النشاط االجتماعي وا
التقاليد  كذلؾ في الكثير مف المدف العربية، ويمثؿ المسكف بيذه اليندسة مواءمة بيف

 والقيـ الروحية اإلسالمية، وظروؼ البيئة المناخية.
ويعكس ذلؾ الترابط االجتماعي الخاص باألسرة والحياة الداخمية لمفرد، االىتماـ 

ؿ المجاؿ الداخمي واستعمالو بدقة مف قبؿ السكاف وفقا لتوجييات الديف، حيث باستغال
توحي في غالب األحياف بخصوصية المجاؿ  تفتح مداخؿ البيوت عمى أزقة ضيقة،

وتحولو نحو الداخؿ بانغالؽ الواجية عمى الخارج، أضؼ إلى ذلؾ االرتفاعات 
جاورة التي يولييا التنظيـ المتوازنة واألسقؼ المسطحة، التي تجسد عالقة الم

  .14اإلسالمي أىمية كبرى في المجتمع
 الواقعية في العمارة والعمران العربيين اإلسالميين: -2

لقد صاغت المدينة العربية اإلسالمية ثوبا عمى مقاس مستعممييا مع تنوع 
مشاربيـ وطبائعيـ في مختمؼ أصقاع ما وصمت إليو الحضارة اإلسالمية مف ربوع 

لـ وأنماط معيشة الشعوب منذ تنميتيا الحضرية األولى، حيث استطاعت الصورة العا
العمرانية المعمارية أف تتكامؿ مع أسموب الحياة وىوية اإلنساف في الزماف والمكاف، 

فطبيعة السوؽ، شكمو، انطباعاتو، "… ولعمنا نورد في ىذا السياؽ قوؿ أحد الباحثيف: 
الصوت واإلجيار عف البضائع، كميا عوامؿ  أسموب اإلعالف والتسويؽ، مستوى

تربطنا ذىنيا بمؤشرات قومية موقعية أو اجتماعية محددة بحيث تربط الشعوريا ذلؾ 
الحدث أو ذاؾ الصوت أو تمؾ الممارسة التسويقية بمنطقة معينة أو سموكية 
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وال يمكف أف نسمخ ىذا الواقع عف مشاىد األطفاؿ …اجتماعية تعود إلى مجتمع محدد
بعبثيـ البريء عمى قارعات الطرؽ والحارات أو مشاىد دكاف الجيرة ومقيى الحي، 
كؿ ىذه المفردات وغيرىا تضفي إلى العمارة والمجاؿ العمراني عبيرىا وشذاىا المحمي 

 .15…"وبالتالي تعزز واقعيتيا وانتمائيا البيئي
 العربية ينةوعمى ىذا يمكننا القوؿ بأف اإلنتاج العمراني والمعماري في المد

عالمية،  إنسانية اإلسالمية ينبع مف واقع المجتمع الذي يمبس ثوب ثقافة وليدة حضارة
تبني عمى أسس راسخة ومبادئ ثابتة، تستوعب مختمؼ المستجدات والثقافات التي 
استطاعت أف تستوعبيا مع مرور الزمف، في كؿ أشبار رقعة العالـ اإلسالمي ومع 

 وطبائعيـ وممارساتيـ.اختالؼ مشارب المسمميف 
ىذه جممة خصائص تتميز بيا العناصر المادية المكونة لجسـ المدينة العربية 
اإلسالمية، والتي تعتبر نتاجا الستراتيجية تخطيطية تيدؼ لمحفاظ عمى اإلنساف بكؿ 
أبعاده، وتنظر لو نظرة شاممة في إطار المفيـو الشامؿ لإلسالـ كنظاـ حياة اإلنساف 

 . وحفاظا عمى ىويتو تو وفقا لمقاصدهويصوف كرام
 الوضع الراهن لممدينة العربية اإلسالمية:  -5

إذا كانت المدينة العربية العتيقة قد تميزت بطابعيا اإلنساني المتمثؿ بتركيب 
نسيجيا العمراني وتعاطفو الوثيؽ مع حاجات ومتطمبات اإلنساف، فضال عف عمارة 

سانية وتنوع المجاالت الداخمية والخارجية، والتي أبنيتيا التي تعكس وبشكؿ واضح إن
فإنيا خالؿ مسيرتيا عرفت تحديات …توفر األماف والراحة والخصوصية لساكنييا

كبرى اختمفت حدتيا مف قطر عربي آلخر، ساىمت إلى حد كبير في تغيير مالمحيا 
ف إجماؿ ومقوماتيا، وجعمت منيا كيانات تفتقر إلى اليوية واالنتماء الحضاري ويمك

 تطوراتيا التي عرفتيا خالؿ مسيرتيا فيما يمي:
 

 تطورات ناتجة عن التدخل األجنبي في العالم العربي اإلسالمي: -5-1 
مى إثرىا تغيير معالـ التراث والفف المعماري والتوزيع السكاني والتنظيـ عبرزت 

رئيسية في االجتماعي واالقتصادي لممدف والعواصـ، مما ساعد عمى إحداث تغييرات 
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البنى الييكمية والحدود السياسية، بؿ وطمس المعالـ الحضارية اإلسالمية ومف ثـ 
، كما ىو الحاؿ في مثاؿ مدينة قسنطينة بالجزائر، ودمشؽ تقمصت مكانة المدف فييا

 بسوريو...
 تطورات ناتجة عن إدخال التكنولوجيا في الحياة االقتصادية: -5-4

ائؼ اإلدارية، حيث أف كثيرا مف المدف سميت تمخضت عنيا مركزية في الوظ
مدنا ألىميتيا أو دورىا االقتصادي أو لحجميا بؿ بناء عمى الوظائؼ اإلدارية التي 
كانت تقـو بيا، وكاف لتأثير سياسة االستقالؿ في الكثير مف المدف العربية دورا ىاما 

األخرى  في تركيز السمطات السياسية واإلدارية في العاصمة، وبعض المدف
الحواضر(، مما شجع اليجرة إلى المراكز الحضرية داخميا وخارجيا، سرعت إلى حد )

)القاىرة  المراكز الحضرية الستيعابو تمؾ كبير نسبة التحضر في غياب قدرات
 16…كمثاؿ(

المعماري  لجانبا( انعكست عمى فيزيائية المدينةتطورات تكنولوجية  –5-3
 : العمراني

وجيا ىي ثمرة بحوث عممية متراكمة قامت بيا عقوؿ إنسانية إذا كانت التكنول
خالقة غبر القروف واألجياؿ، ثـ انتشرت ودعمت بيدؼ صنع األشياء الجديدة 

فيي ثمرة التطور العممي وازدىاره وبالتالي فيي في خدمة الصالح …وبطريقة أفضؿ
ف طريؽ التجربة ولقد عرفت التكنولوجيا قديما ثـ تطورت ع العاـ لإلنسانية جمعاء.

ساف رغـ إلنوالخطأ متناسبة مع بيئات ميالدىا، فمـ تكف حينذاؾ إال عنصرا إيجابيا ل
 …بدائيتيا

إف تطبيؽ التكنولوجيا يتطمب تحديد األىداؼ وصياغتيا وربطيا بالمتطمبات 
المتجددة في المجتمع، وتعزيز القدرات التي تساعدىا عمى أف تستبدؿ الطرؽ التقميدية 

فة التي تعتمد الطاقة اإلنسانية العقمية والمادية، رغـ تنوعيا واختالفيا مف بيئة المختم
رة والتكنولوجيا، فالعمارة ىي مرآة حضارة األمـ اوىناؾ عالقة وثيقة بيف العم…ألخرى

ذ تعتبر ىذه األخيرة في  وانعكاس مدى ما وصمت إليو مف تقدـ وتكنولوجيا حديثة. وا 
طوة عمى الطريؽ ترتبط بإمكانية إنتاج المباني والمواد ميداف البناء والتشييد خ
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نى باستعماؿ مواد البناء بالمستخدمة، فيي التقنية التي يتـ بيا تشكيؿ الييكؿ العاـ لمم
 ف يمكف أف تكوف سمبية في آثارىا،الحديثة، التي رغـ إيجابياتيا الفعالة في الميدا
خضاعيا وم  .17واءمتيا لبيئتنا...ويكمف ذلؾ في كيفية تعاممنا معيا وا 

المعاصرة  تياما آلت إليو عمار و إف نظرة فاحصة لوضعية المدينة العربية الراىنة 
  يا:منعديدة جيات تو المعمارية والعمرانية  قد أخذت  ياأف تشكيالت تظير

 ستخدمت الطرز المعمارية الكالسيكية الغربية:ا عمارة -1–5-3
    ،لطرز الكالسيكية )الدوريستخداـ بعض امف خالليا احاوؿ البعض 

ستخداـ بعض العقود ااألعمدة مع :عناصر المشروع اإلنشائية والييكمية ك(…األيوني
ضفاءى اعتقادا ، اواحدمبنى ستخداـ الطرز مجتمعو في ا، بؿ ةالحديث نيبامال عمى اوا 

  ...ف ىذه الطرز تمثؿ العودة إلى الكالسيكية والنظاـ والسيمتريةمف ىؤالء أ
 عمارة غريبة المالمح: -4–5-3

رتباطو في انتيجة  نشاء والتصميـ األجنبينقؿ وتقميد أساليب اإلتظير في 
عمارات الزجاج واألبراج ومباني  برزتحيث  ،األذىاف بالتقدـ والتطور والمعاصرة

مف طرؼ  اىتماـدوف  ئتنا،بي ريغتي وجدت في بيئة األلومنيـو وغيرىا مف الحموؿ ال
لمجتمعات تختمؼ كميا عف  تعود األساليب تمؾبأف مارييف ومختصيف نييف مف معالمع

التي رغـ تنوعيا إقميميا في ممارساتيا وتقنيات عمارتيا، إال أنيا تتفؽ في )اتنا مجتمع
شى مع مبادئنا ا( وليا فمسفة ال تتمالمضموف الحضاري لمشكؿ المعماري والعمراني

ىتموا بالمظير دوف الجوىر فجاءت ا، فنا، وقد بيرتيـ عظمة التكنولوجياوأفكار 
 روابط تربطيا بعمارتنا األصيمة.قرأ فييا أية مجتمعنا ال تعف المباني غريبة 

 (2(،)1الصورتاف )
 :عمى المنتوج المعماريمحاولة إضفاء المممح التراثي  -3–5-3

التي تزخر بيا مكتبة العمارة العربية بعض المفردات التراثية  ستخداـبا
المعماري  في التكويف كيفية توظيفودوف وعي بخصائص كؿ عنصر و ..اإلسالمية.
مزيج مف األساليب المتنافرة غير المتجانسة فأوجد مسخا ل أفضى، مما والعمراني

 . معماريا عمى الساحة المعمارية
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 لقاىرةا (4صورة )                          أبو ضبي (1صورة )       
                          لممدينة انيةالعمر  المعمارية يويةال  حساب مىالبحث عف المعاصرة ع

 المصدر:    
 74/75ص  .لبناف .1999يناير/فبراير  16عدد .مجمة '' البيئة والتنمية ''(: 1)
 111ص  . الكويت.1999سبتمبر . 491عدد .مجمة '' العربي '' : (2)
 :محاوالت لمتعبير عن العمارة البيئية -2–5-3

ورغـ إبيار الفكرة إال   ،بدأ في مرحمة المعاصرة يشعار البيئة الذوتظير في تبني 
ىتـ بالشكؿ المتمثؿ في إضفاء المفردات البيئية أو المعالجات اأف النتاج المعماري 

المناخية المتمثمة في مجموعة مف القباب والقبوات والفتحات الضيقة 
كاف آلخر، دوف تقدير جاد لمتقنية البيئية التي تختمؼ مواقعيا مف م...والمشربيات

ودوف أي دراسة لجوىر الفكر  ،قتصادية واإلنسانية التي أوجدت كؿ عنصر منياالوا
لإلنساف العربي،  حتياجات الوظيفية والبيئيةالفي باتالذي أبدعيا ، فمـ تستطع أف 

 . فضال عف أف العمارة العربية اإلسالمية األصيمة بيئية بامتياز
 محاولة إيجاد طابع معماري مميز: -5–5-3

بيف األصالة والمعاصرة والبحث عف اليوية  لممزاوجةستخداـ عدة محاوالت ا
رتباط امفردات الموروث المعماري وحمولو نتيجة بإدراج  ،والطابع المعماري المميز
المحاوالت وفشمت بعضيا ولكف  تمؾ، وقد نجحت بعض ةاألصالة بالعمارة التراثي

مع محاوالت أخرى متأثرة  بالمحاوالت التي تدعى األصالة تتجاو  تمؾا كانت غالبا م
 ، مما أدى إلى ظيور أشكاؿ غريبة عمى الساحة المعماريةيربالتبعية الفكرية لمغ
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حسف فتحي ''عمينا أف نطبؽ  يالمعمار العربية بتنوع محمياتيا، وىنا نستعيد رأي 
الؿ ذلؾ كؿ دخيؿ رة الخاص بنا، وأف نزيؿ خالعمـو الحديثة عند إعادة تقييـ فف العما

 .18رتباط بثقافتنا ''ا، مع إزاحة كؿ التأثيرات الزمنية التي ليس بيا طرأ عمييا
في المدينة العربية  التطورات واآلثار المتجددة المترتبة عمى ظاهرة العولمة -6

 :اإلسالمية
ة العربية اإلسالمية ف ما يجري في اآلونة األخيرة يظير أثره بقوة عمى المدينإ

ذا كاف  ،ومجتمعيا العمراف ىو نتاج الثقافة والمرآة العاكسة لثقافة المجتمع بكؿ ما وا 
 فإفليا وما عمييا، ويعبر عف ىويتو والتي يمكف مف خالليا التمييز بيف المجتمعات، 

  سببا في تغير المالمح الثقافية لممجتمعات. والمعماري قد يكوف التشكيؿ العمراني
ذا كانت ىوية المدينة العربية قد تشكمت عبر تاريخ تطورىا، وبرزت  وا 
خصوصيتيا الحضارية واإلنسانية متخذة في ذلؾ أشكاال متعددة عمرانيا وبيئيا 

دب في  فإنيا اليـو قدواجتماعيا وثقافيا، األمر الذي أعطاىا صفة التناغـ واالنسجاـ، 
عؿ تصرفات سمبية افقدتيا ىويتيا أحشائيا العديد مف األمراض وتمزؽ جسميا بف

العمرانية، وامتد ذلؾ إلرباؾ الحياة اإلنسانية داخؿ مجتمعاتيا، وزاد مف التوتر والعمؿ 
 تمؾ اآلثار:مف ، و 19النفسية، باعتبار العمراف واإلنساف وحدة عضوية

 عمى المستوى االجتماعي الثقافي:
 العزلة االجتماعية وتفكك الروابط: -6-1

حثوف إلى أف التقدـ السريع لممعموماتية والثورة التكنولوجية التي تعد مف يشير البا
ماعية وتفكؾ روابط مجتمع أبرز مظاىر العولمة يمكنيا أف تتسبب في العزلة االجت

مفككة حتى بيف ، ، حيث تصبح الروابط والعالقات االجتماعية نوعا مف التراثالمدينة
بعيدا عف  ومتطمبات در عمى تحقيؽالفرد بأنو قا وعندما يشعر...أفراد العائمة الواحدة

بدأ باالنعزاؿ عف مجتمعو فإنو ي نتيجة لمتطور التكنولوجي الذي يمبي لو ذلؾ، المجتمع
، مما يولد لدى الفرد اغترابا عف الواقع ومف ثـ تيربو مف المسئوليات الحقيقية تدريجيا

جعمو مجرد جزر يحوييا نحو نفسو ومجتمعو وذلؾ كفيؿ بتفتيت مجتمع المدينة و 
 21...مكاف جغرافي أصـ
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ولعؿ ما توصؿ إليو منظرو عمـ االجتماع الحضري المعاصريف يؤكد أف الثورة 
الرقمية )المعموماتية( التي حدثت مع نياية القرف الفارط أدت إلى تغيرات في الحياة 

لفراغي بيف االجتماعية، تمخض عنيا تعميقا ألنماط التبايف واالنقساـ االجتماعي وا
الحضري ضاء وأف ذلؾ سينعكس عمى تقسيـ الف ،قطبيف يتمثالف في األغنياء والفقراء

في المدينة حيث يتميز كؿ بخصائصو مما يؤثر عمى وحدة المدينة ليس فقط مف 
  .21لتي تنشطياناحية الشكؿ بؿ تمزيؽ الشبكة االجتماعية ا

 :اإلسالمية خمخمة المنظومة القيمية لممجتمعات العربية  -6-4
تراجع العديد مف القيـ التي تعتبر العقيدة اإلسالمية محركيا رغـ االختالؼ 
الممحوظ في عادات وتقاليد الشعوب العربية اإلسالمية، بفعؿ االنتشار المذىؿ 
لممعمومة بغثيا وسمينيا، وغياب البديؿ الذي يمكف اإلنساف في البالد العربية مف 

قافية المتنوعة )المجتمع المعموماتي ونصيب لغة القرآف فيو إشباع حاجاتو العممية والث
، ىذا فضال عف الفضاءات المستجدة في المدينة وصورىا 22قياسا بالمغات األخرى(

  المعمارية المتضاربة في األشكاؿ وحتى الوظائؼ.
 طمس الهوية: -6-3

 إف ارتباط الفرد بخصوصيات وعالقات سموكية مع مجموعات مف البشر ذابت
بينيـ الحواجز الفكرية مف خالؿ شبكة المعمومات وتحطـ الحاجز المغوي وتنمط 
السموؾ بينيـ وتراجع وازع االنتماء لموطف والعقيدة يؤدي إلى تحوؿ الفرد إلنساف مف 
دوف ىوية ويرى حينذاؾ الحياة بنظرة روبوتيكية ال معنى لمقيـ وال االنتماء الحضاري 

أن ما ينقل من أفكار وف لمفكر الغربي في ىذا المجاؿ ىو فييا. ولعؿ ما أغفمو المقمد
في العمران هو نتاج لحوار اجتماعي ثقافي وتقاليد لمجتمعات تختمف احتياجاتها 

مكانياتها وبيئاتها المادية واإلنسانية عن مجتمعاتنا.    وا 
 عمى المستوى العمراني المعماري:

 :اغتراب العقل المعماري العربي عن حضارته -6-2
يعتبر العقؿ المعماري والتخطيطي لكؿ مجتمع مف أىـ الموارد البشرية التي 
تحافظ عمى مكنوناتيا الحضارية وخصوصا في المدينة التي نعتبرىا الوعاء الحاوي 
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لحركية المجتمع وحضارتو وبناء عمى ذلؾ فإف المجتمعات التي تولي أىمية لمتكويف 
ات ىويتيا في المادة التكوينية ال تجد مف خالؿ نفخ روح حضارتيا وقيميا ومركب

صعوبة في تشكيؿ عناصر المدينة التي تنشط ذاكرة تمؾ المجتمعات وتحافظ عمى 
 وريدىا الذي تتغذى منو عبر مراحؿ نموىا.

في مجتمعاتنا لعبت البعثات التعميمية دورا ىاما في إعطاء الصورة العمرانية 
ا الراىف تحت طائمة نقؿ الفكر العمراني والمعمارية لممدينة كما ىي عميو في وضعي

والمعماري الحديث مما أصبغ عمييا صورة ال عالقة ليا البتة بالجسـ العتيؽ األصيؿ 
الذي صبت فيو خصائص حضارتنا اإلسالمية العالمية التوجو، وتجدر اإلشارة ىنا 

عمـو إلى ظيور العديد مف المفاىيـ في أوساط المثقفيف والمتخصصيف في مجاالت ال
اإلنسانية بشكؿ اعـ وفي مجاؿ العمراف بشكؿ خاص، ومف أكثر المفاىيـ شيوعا 
وتداوال: الحداثة والعولمة، والتقميدية والمحمية، وكميا إيديولوجيات ثقافية واجتماعية 

، وال زالت 23مستوى المدينة في البالد العربيةأفرزت مكونات وتشكيالت مادية عمى 
نا المعمارية تقتات مف فتات المدارس األجنبية، رغـ الفشؿ برامج التكويف في مدارس

 حوؿ ثقافة عمرانية معمارية متزنة. جنبيالذريع في تعبئة ىذه األخيرة لإلنساف األ
 
 عمى المستوى التنظيمي: -6-5

شيدت البيئة العمرانية في البالد العربية العديد مف القوانيف التشريعية المتعارضة 
ة لممجتمعات العربية منذ القرف السابع عشر ثـ خالؿ فترة مع الظروؼ المحمي

االحتالؿ صياغة معظـ القوانيف التي تنظميا وفقا لمنظور يختمؼ تماما عما في 
حضارتنا، وجاءت معظميا معتمدة عمى المنظور المادي المفرغ مف محتواه اإلنساني 

ولـ يمعب  24…داتياالذي يعتبر الحاكـ األساسي في تشكيؿ البيئة العمرانية ومفر 
العقؿ التخطيطي العربي ىنا أي دور يذكر الستدراؾ ما تزخر بو المدينة العربية 
اإلسالمية مف أسس تنظيمية وتراث، ونشير بالدرجة األولى في ىذا المقاـ إلى 

مفرغ الالدراسات الضحمة في ىذا الميداف، ناىيؾ عف تكويف العقؿ المعماري العربي 
 ربية مف القيـ الحضارية األصيمة في ميداف العمارة والتعمير. في جؿ البمداف الع
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 (:فيزيائي )الماديلعمى المستوى ا -6-6
تظير المدينة في العالـ العربي اإلسالمي تطبعيا فسيفسائية ال ىوية ليا، حيث 
بنيت المدف عمى شكؿ وحدات سكنية ال تربطيا مالمح عمرانية بغيرىا، فمالمح حي 

ال تراعي الخصوصية …كنية في مدينة واحدة ىجيف مف نماذج غربيةمف األحياء الس
، فضال عف المؤسسات العامة 25ال في إطارىا الكمي أو الفرعي محمية وال اإلقميمية،ال

بمختمؼ وظائفيا التي ال يطبعيا أي طراز يمكف قراءتو محميا وال حضاريا. وبذلؾ 
تفتقد لممسحة الحضارية  -ؿ عمى ذلؾالجزائرية مثا-يمكف القوؿ بأف المدينة العربية 

الجمالية التي جعمت منيا مجرد مدينة تقتصر عمى تحقيؽ وظيفة اإليواء المضطرب 
  (4(،)3.الصورتاف)بعيدا عف الدور الحضاري المنوط بيا

وىناؾ الكثير مف الدالالت عمى فقداف اليوية في عمراف المدينة العربية ومف أىميا 
معمارية ال تنتمي إلى األبعاد اإلنسانية والبيئية ليذه انتشار أنماط عمرانية و 

المجتمعات وسيطرة المنطؽ المادي عمى ىذه األنماط وحدوث التصادـ والصراع بيف 
  26ماط التراثية واألنماط المستغربةاألن
 
 
 
 
 
 

 ( ااػرياض2صورة )      (  دمشػػػؽ             3صورة )         
 بين القديم والحديث البحث عن هوية المدينة

 لمصدر:

 93ص  .1998دمشؽ –حماية البيئة في المدف  .د أحمد الغفري(: 3)
 94ص  .1999الرياض  .11مجمد . مجمة '' جامعة الممؾ سعود ''(: 4)

   أماـ ىذه المعطيات يمكننا التساؤؿ عف مستقبؿ المدينة في العالـ العربي اإلسالمي؟
 :مستقبل المدينة العربية -7
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صور في ىذا الشأف أنو يمكف ليذه اآلثار أف تتطور إف لـ ندرأ الخمؿ في الوقت نت
المناسب، وسيصبح الفضاء المديني في مدينتنا حسب ما يراه بعض الباحثيف مف 

المتمثمة في  دوف جدوى إذا لـ نوفر اآلليات القادرة عمى امتصاص إيجابيات العولمة
التي تتعمؽ بالجانب االجتماعي  ياوتجنب سمبياتالجانب التكنولوجي خاصة، 

الضبابية في كاالجتماعية واالقتصادية والثقافية  فضال عف التحديات الثقافي...
وما إلى ذلؾ مف أمراض اجتماعية ثقافية …التراث والتحوؿ لمجتمعات استيالكية

 بدأت تنخر في جسـ مجتمعاتنا واجيتيا مدينتنا. 
يمكف عممو؟ وىؿ نقبؿ باألمر الواقع أـ نجابيو؟  إف ىذه التحديات تدفعنا لمتساؤؿ عما

 عديدة نراىا كما يمي: اوكيؼ يتأتى لنا ذلؾ؟ ولإلجابة عف ذلؾ  تبدو لنا أفكار 
 فكرة االنعزال: -7-1

المتمثمة في االنطواء والتقوقع مف منطمؽ أف العولمة أو كؿ ما يفد مف خارج 
لتالي االنسالخ مف مقومات مجتمعاتنا سمبي خوفا مف االنزالؽ مع التيار وبا

المدينة العربية حضارتنا، ونعتقد أف ذلؾ ال يخدـ المفاىيـ األصيمة التي قامت عمييا 
 .عالمية البعدلحضارة اإلسالمية كمناج 

 فكرة االندماج: -7-4
ويرى أصحابيا أف المتخمؼ عف ركب التكنولوجيا يدخؿ في إطار التخمؼ باعتبار 

ومف ثـ فإف إيجابياتيا وسمبياتيا تؤخذ  ،عبر عف قمة الحضارةاإلنجازات التكنولوجية ت
عمى حد سواء بشكؿ مطمؽ دوف مراعاة الجوانب االجتماعية والعقائدية والثقافية 

 لممجتمع، ونعتقد أف ذلؾ ذوباف في بوتقة عالـ غير عالمنا.
 فكرة االستيعاب: -7-3

مبيات ىذه الظاىرة يمكننا مف خاللو تجنب س مقبوال الذي نعتقد أنو سبيال
واالستفادة مف إيجابياتيا وقواـ ذلؾ المعرفة، ولعؿ ما يؤكده العديد مف المفكريف ىو 
أف معيار القوة في األلفية الثالثة ىذه لف تعود القوة االقتصادية أو العسكرية ولكنيا 

ذا كانت النظرة التخطيطية لممدينة في 27تكمف في عنصر المعرفة جوىر كؿ القوى ، وا 
عالمنا العربي اإلسالمي قد قامت عمى ثوابت ال يمكف االستغناء عنيا )ألنيا تندرج 
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ضمف مقاصد شريعة اإلسالـ( حفاظا عمى مضامينيا اإلنسانية والبيئية 
وديمومتيا لألجياؿ القادمة، فإف المتغيرات المستجدة مف حيف آلخر … واالجتماعية

واستيعاب حضارة وتجارب  قا لثوابتنا،في العالـ المعاصر تمزمنا بالتعامؿ معيا وف
 غيرنا لمتمكف مف توظيفيا، فكيؼ يمكننا ذلؾ؟ 

 :العمراني الموروث المعماري ستفادة منالكيفية ا -8
ضع اإلنساف في موقعو السميـ ت المممح، ةيعمارة مجتمع ناعمارة ماضيال شؾ أف 

التي  ت اإلنسانيةحتياجاالعمارة إنسانية تنبع مف ا، في إطار المجتمع ومعطياتو
عالقات و جتماعي الكالخصوصية والوظيفية والتكافؿ ا عوامؿ:تحددىا مجموعة 

نسانية العمؿ المعماري...الجوار الموروث مكونات عمى ذلؾ نعكس ا ، حيثوا 
 .28المعماري بشكؿ واضح وعمى تشكيالتو المعمارية والعمرانية

الماضي الذي حة ىذا طي صفالمعاصرة ال يمكننا  تنافنحف في مرحمعميو، و 
ومف الضروري أف نحاوؿ  ،حتياجات الفعمية لممجتمعالف يعبر بتمقائية عف اأاستطاع 

 العمراني قراءة الموروث المعماريب ،ستيعابيااالماضي و  ىذا ستفادة مف دروسالا
 او سندأ ابأصالتو وبأنو مصدر  يفعترفم أسسو وقيمو، والتعرؼ عمى، قراءة متأنية

تصاؿ امف الشوائب والسطحية التي عمقت بو مف  ولة تخميصومحاو ، لمحاضر
 سيما في المرحمة األخيرة مف عمره...الحضارات وتفاعالتيا 

لى ذلؾ يمكف تحقيقو مف خالؿ دراسة ىذا الموروث بكؿ أبعاده وتحديد إوالمدخؿ 
ستخداـ ىذه الركائز كمدخالت حتى وأف كانت جزئية ثـ ارتكز عمييا االركائز التي 

لى تكويف طابع مميز وتراث جديد إومحاولة الوصوؿ  ة، تحديد المشكمة المعاصر  في
، المعاصر في مرحمتو المعاصرة حتياجات المجتمعاتفاعؿ مع يمف ىذا الموروث 

 لضماف االستمرارية الحضارية لو.
 خــالصة

 أقرزتيا ،تجاىات لمعمارة العربية المعاصرةاح أف ىناؾ يتضما سبؽ عرضو م
وجدت أ ،المعمارية والعمرانية تكويناتأثرت بشكؿ مباشر عمى ال، مختمفةمؤثرات 

ف الموروث المعماري لحضارتنا يحتوي عمى أكما  ،مزيجا مف المباني المتنافرة الغريبة
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جتمع الذي مالحتياجات الفعمية لماالعديد مف الركائز التي ساعدت عمى تحقيؽ 
بفقو ستفادة منو القراءة ىذا الموروث وامحاولة إعادة لزاما عمينا لذا كاف ، عاصره

مع  اتسؽ في تكامميت ةمعاصر  ةمعماري ظيفيا لموصوؿ لطراز أو طرزوتو  ،خصائصو
قميميتو )األبعاد الثقافية، الطبيعية، أصالة  المجتمع في كمياتو، وتتنوع في محمياتو وا 

ربي االجتماعية، االقتصادية...( بتنوع ثقافات وخصائص مجتمعات العالـ الع
 .29 هعصر  وتكنولوجيا  تجددةمتطمبات المجتمع الماإلسالمي، مستوعبة في ذلؾ 

ة يالوظيف ييف:وجيت العمارة والعمراف التراثعوامؿ ىناؾ عدة  كما يمكف التأكيد أنو
التي أخذت في  ماليةلجالخصوصية والقيـ ا، فضال عف والمجتمعية واإلنسانية

والمناخ والمواد المحمية وطرؽ اإلنشاء والبيئة  االعتبار خصائص المكاف كالطبوغرافيا
مع النواحي الثقافية  تلى بيئة معمارية تجاوبإالوصوؿ ضمف وبتحقيقيا  ...المحيطة

  جتماعية واإلنسانية لممجتمع.الوا
إلثراء الحوار بيف األصالة  ،مف وقفة عممية متأنية نقديةفال بد لنا إذف 

بنظرة   ةف تقـو عمييا العمارة المعاصر أي يجب نحو األسس الت، والتوجو والمعاصرة
 المعماري العمراني منابع الفكرفي  فرسوالبدء بإعادة تقييـ المفاىيـ والتشاممة، 

ا موجيي ومدينتنا لنعيد لعمارتنا ،الركائز التي قامت عمييا حضارتناو  مةياألص
 المشرؽ.

قابؿ لمتطبيؽ في كؿ تتوفر عمى معيف تخطيطي  إذ ف المدينة العربية اإلسالميةإ
ف كانت قدزماف ومكاف، و  نالت حظا وافرا مف المتغيرات العالمية التي استطاعت أف  ا 

تؤثر فييا بتشكؿ أو بآخر، غير أف ذلؾ ال يفتح لنا مجاال لالستسالـ ليذا الواقع الذي 
يمكف اعتباره مخمخال لمنظوماتنا االجتماعية والثقافية عمى الخصوص، ومف ثـ بات 

وطرح  استيعاب حضارة اآلخر، ا عمينا أف نتصدى ليا بطرؽ معرفية قائمة عمىلزام
المفيـو اإلنساني لممدينة مف منظور ما تتوفر عميو نظرتنا التخطيطية االستراتيجية 

 الشاممة.
ولعؿ ظاىرة العولمة مف العوامؿ األساسية التي يمكف التكمـ عنيا كنتاج لمثورة 

لتي تسابؽ الزمف وتمقي بظالليا عمى مجتمع المدينة في التكنولوجية والمعموماتية ا
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عالمنا العربي فأوجدت نوعا مف القمؽ عمى الثقافة المحمية وذوبانيا في بوتقة الثقافة 
العالمية، وتراجع القيـ الحضارية األصيمة التي نشأت عمييا ىذه المدينة عبر تاريخيا 

 المزدىر قبؿ وطأ المستعمر بالد المسمميف.
ا تتوفر عميو الرؤية التخطيطية لممدينة اإلسالمية مف قوة في ىذا المضمار كفيؿ م إف

 فيي:بتحريؾ العقؿ التخطيطي في المجتمع العربي اإلسالمي لإلبداع والعطاء 
 عمى رصيد فكري تخطيطي زمكاني: تتوفر *

 يجدر بنا توظيفو الحتمالو البعد الزمكاني ويمكف العودة في ىذا السياؽ إلى رؤى
واضحة لمبعد ال اتيـ: الماوردي وابف ابي الربيع وغيرىـ، في إشار المنظريف المسمميف

في تخطيط عناصر  المستقبمي وتقدير الحاجة بدقة وفقا لما تتطمبو حاجات المجتمع
 وىو عيف التوازف واالستدامة. المدينة وتسييرىا
 عالمية المضمون، متنوعة الصورة: ةمرجعي * تتوفر عمى
مطالبة بالتوافؽ مع مستجدات ما ينتجو فيي ا بالمفيـو الرسالي لإلسالـ، الرتباطي

الفكر اإلنساني، دوف خمخمة العالقة األزلية المتعمقة باألبعاد العقائدية واالجتماعية 
 عمى ذلؾ مف ممارسات محمية كنتاج لمبيئة.  وما ينبني

 مدينة مستدامة: -
ه والبيئة بكؿ جوانبيا، فيي إنسانية ألنيا تولي أىمية كبرى لإلنساف بكؿ أبعاد

 وبيئية عمرانا وعمارة.
ويبقى عمينا أف نتساءؿ كمخططيف وأكاديمييف عف مدى استيعابنا لممخزوف الفكري 
الذي تمتمكو الحضارة التي ننتمي إلييا في ىذا الميداف، ومدى استيعابنا لمفكر 

ؿ األخطار الممكنة، ألف العالمي الحديث في وقتنا الراىف، لنتمكف مف الصمود حيا
، إنما ىي صراعات فكرية  العولمة ليست مجرد ماؿ وصناعات متقدمة وعمـو

 .31…وعقائدية وثقافية، بؿ ىوية يراد بيا المسخ واالضمحالؿ
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دور الطبيب والممرض في العالج 
 الطبي
 
 

 فاطمة الزهراء براحيل
 قسم علم االجتماع

 عنابة-جامعة باجي مختار

 

 ملخص
إن االىتمام بالجانب اإلنساني لمعالج قبل القيام بالمعالجة الطبية أو التقنية يساعد إلى حد كبير 

، بل ىو إنسان لو عمى شفاء المريض، ألن ىذا األخير ليس مجرد مجموعة من الخاليا
 .أحاسيسو وعواطفو وحاجاتو وعالقاتو واتجاىاتو

 
 
 
Résumé 
Cet article vise à montrer à quel 

point l’humanisation du 

traitement médical du malade 

s’avère importante, vu son 

influence sur sa guérison, plutôt 

que la méthode traditionnelle 

purement technique, car celui-ci 

n’est pas qu’un ensemble de 

cellules, ou une matière, mais un 

ensemble de sentiments, de 

besoins, de relations et 

d’attitudes.  
 
 
 
 

 

 

 :تمهيد
تعتبر دراسة العالقات االجتماعية 
التي تنشأ في المجال الطبي من أىم 

صحة سواء إسيامات عمم اجتماع ال
العالقات بين الممرضات أو بين 
المرضى واألطباء، ومحاولة ربط ىذه 
العالقات بالمكان الذي حدثت فيو وىو 

 المستشفى.
أصبح موضوع العالقة بين الفريق 
العالجي )من أطباء وممرضين( 
والمرضى يمثل أىمية كبيرة، وذلك نتيجة 
العتراف الكثيرين بأن العالقات الحقيقية 

 ا تمثل نوعا من العالج الفعال.في نفسي
وقد أشارت أبحاث عديدة إلى تأثير 

االجتماعية بين الفريق العالقات
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العالجي والمرضى داخؿ المستشفى، وذلؾ بتوفير المساندة العاطفية التي يمكف أف 
تؤدي إلى تخفيؼ الضغط والضيؽ الذي يشعر بو المريض عندما يكوف في حالة 
خطرة مثال. وأف ىذا قد أثر بطريقة غير مباشرة عمى استجابة المريض نفسيا 

ماعة األسرة وكذلؾ نحو استجابتو وفيزيولوجيا تجاه إقامتو بالمستشفى، منعزال عف ج
 لمعالج والشفاء.

إف الميـ ىنا ىو التأكيد عمى أىمية العالقة بيف الفريؽ العالجي والمريض، 
فالفريؽ العالجي الذي يظير اىتمامو بالمريض، ويكوف اجتماعيا ويبعث الثقة واألمؿ 

 في المريض، كثيرا ما تكوف لو نتائج عالجية جيدة.
المقاؿ لتسميط الضوء عمى دور العالقات االجتماعية في العالج ولقد خصصنا ىذا 

الطبي وذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى عالقة مينة التمريض بمينة الطب، عالقة 
 الطبيب بالمريض وأخيرا عالقة الممرض بالمريض.

 عالقة مهنة التمريض بمهنة الطب : -1
طب منذ عيد اليوناف ترتبط مينة التمريض بمينة الطب ارتباطا كبيرا. وكاف ال

يقـو عمى االتجاه النظري، واحتوى عديدا مف النظريات الخاطئة والزائفة. وفيما مضى 
كاف الطبيب يعتمد عمى الممرضة اعتمادا ضئيال، مكتفيا بما يمقنو لألميات 
والزوجات مف توجييات في رعاية المريض. ومع مرور الوقت بدأ الطب والتمريض 

ر خاصة منذ حوالي القرف التاسع عشر، وبعد نمو النظريات يرتبط كؿ منيما باآلخ
الطبية الحديثة التي تعتمد عمى المعرفة العممية والبحوث المعممية، وازدادت الحاجة 
إلى الممرضات الالتي يعتمد عمميف عمى الميارات، ونمت مينة التمريض في ضوء 

يات تحت التمريف يعممف التقدـ الذي أحرزه عمـ الطب، واستخدـ في بداية األمر فت
فترة طويمة مف أجؿ اكتساب الخبرة والميارة، وكاف الطبيب حتى ذلؾ الوقت يعتبر أف 
التمريض جزء مف أجزاء الطب، وأنو يعرؼ ما ال يعمـ بو الممرضات، بدال مف 

 التأكيد عمى أف الطب والتمريض مينتاف متمايزتاف لكنيما مترابطاف أي متكامالف.
قة وصؿ بيف األطباء والمرضى، وذلؾ مف خالؿ تنفيذه لخطة يعد الممرض حم

الطبيب ومساعدة المرضى بتقديـ شرح مبسط لتشخيص المرض وطرؽ العالج، كما 
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أنو يتابع الحالة الصحية لممريض ومعرفة تطوراتو إلبالغ الطبيب، وبذلؾ يساعد 
 الطبيب عمى الوصوؿ بالمريض إلى حالة صحية متحسنة في وقت سريع.

وف العالقة بيف الطبيب والممرض عالقة تعاوف، كما تقـو ىذه العالقة عمى تك
 االحتراـ المتبادؿ والزمالة لمصمحة المريض.ومف مظاىر ىذه العالقة نجد:

تعد المحادثة والمشافية بيف الطبيب والممرضة و بيف المريض أمرا جوىريا في  -
عمـ ويتدرب عمى اإلصغاء. وأف عممية العالج، ومف ثـ فعمى الفريؽ العالجي أنو يت

 يعرؼ متى يصغي ومتى يتكمـ.
ال يمكف لمطبيب والممرضة أف يتجاىال المباقة والسياسة والحيؿ األخرى في  -

السموؾ، فقد يكوف عمييما أف يبذال مف الميارة في معاممة أقارب المريض قدر ما 
 يبذلو في عالج المريض نفسو فكؿ ىذا جزء مف عممو.

كوف شخصية كؿ مف أعضاء الفريؽ الطبي شخصية متزنة، وأال تكوف يجب أف ت -
 .1جادة أكثر مما يجب وال ىازلة أيضا، وأف يكوف باش الوجو دائما يستجيب لمرضاه

وأصعب جانب في عمؿ الممرضة ىو دورىا في استقباؿ مشاعر العدواف والعداء  -
ب ذلؾ انزعاج أو لمعالـ الخارجي التي يظيرىا المرضى، ودوف أف يصيبيا بسب

يرتبط بيذا الموضوع عالقة الممرضة بالطبيب، إذ يجب عمى الممرضة  اكتئاب. و
أف تحاوؿ فيـ التقارير التي يكتبيا الطبيب عف حالة المريض، فيي تمكنيا مف أف 

 تصبح أكثر قدرة عمى تفيـ الصعوبات التي تصدر عف المريض نحوىا.
ببعض المخاوؼ، أىميا الخوؼ مف وقد يشعر المريض المقيـ بالمستشفى  -

التي قد تشكؿ خطرا عمى حياتو، والخوؼ مف التخدير، واستسالمو  إجراءات العممية
ونومو تحت تأثير المخدر، وكذلؾ الخوؼ مف حدوث العاىات أو المضاعفات، 
والخوؼ مف الخطر أو الموت. وىنا عمى الطبيب والممرضة أف يساعدا المريض في 

مخاوؼ أو التخفيؼ منيا، وأف يمنحوه الفرصة لمتعبير عنيا تعبيرا تخميصو مف ىذه ال
كافيا، ومناقشة الحقائؽ المعروفة عف المرض، وتفسير بعض ما يصعب عمى 
المريض فيمو فيما يتعمؽ بحالتو لمحاولة إقناعو بإجراء العممية الجراحية ويالحظ أال 
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الخوؼ والقمؽ إال بعد تجرى عمميات جراحية لمثؿ ىذه الحاالت لمذيف انتابيـ 
زالة أسباب الخوؼ والقمؽ   . 2استقرارىـ وا 

كما يجب أف يتسـ سموؾ الطبيب و الممرض بالنزعة اإلنسانية في أكمؿ  -
مستوياتيا، تفيض أحاسيسيما بالرحمة نحو المرضى، أقارب كانوا أـ رفاقا، يعرفانيما 

مع المرضى بمساواة، فميس  أو ال يعرفانيما أوال تربطيما بيـ عالقات، أي يتعامالف
هو الذي خمقكم من نفس في سموكيما عصبية أو عرقية، استشيادا بقولو تعالى: " 

(، و بذلؾ يتذكراف واجب األخوة في التعامؿ 189" ) سورة األعراؼ، أية واحدة 
 اإلنساني.

ىذا وينبغي مالحظة أف ميمة الفريؽ العالجي ال تنتيي بخروج المريض مف 
يث ال ينحصر عالج المريض فيما يقدـ لو مف الخدمات داخمو. ومف المستشفى، ح

ثـ وجب متابعة الحاالت، وكثيرا ما تستدعي بعض األمراض متابعة لفترات قد تطوؿ 
أو تقصر حسب طبيعة المرض. والبد مف تييئة الجو في البيئة االجتماعية واألسرة 

 بذلت في العالج.  لضماف الحصوؿ عمى أحسف النتائج، وتقييـ الجيود التي

 عالقة الطبيب بالمريض: -4
تحتؿ العالقة بيف الطبيب والمريض أىمية بالغة في العممية العالجية وتزداد ىذه 
األىمية يوما بعد يـو نظرا لمتطور الحاصؿ في المياديف الصحية والخدمات العالجية 

تعطي أىمية وخصوصا في السنوات األخيرة. فقد أصبحت الدراسات الصحية الحديثة 
 كبيرة لجانب العالقات االجتماعية والمعامالت اإلنسانية في المستشفى.

والعالقة بيف الطبيب والمريض تزداد أىمية مع مرور الوقت بالرغـ مف أنيا لـ تعد 
سوى جزء مف عممية معقدة ساىمت في تغيير أساس تمؾ العالقة التي ال تقتصر 

نم ا تمتد لتشمؿ احتراـ الطبيب وتعاطفو مع عمى مجرد التشخيص والعالج فقط، وا 
 المريض.

لقد أصبحت العوامؿ الكامنة في نطاؽ التفاعؿ بيف الطبيب والمريض ذات مغزى 
ىاـ في السنوات األخيرة، ىذا فضال عف االعتراؼ المتزايد بأف العالقات اإليجابية 

ات أىمية بينيما ىي في حد ذاتيا عالج ذو فاعمية كبيرة. وتصور عدد مف الدراس
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العالقات بيف الطبيب والمريض. مثؿ الدراسة التي أجراىا " إيجبرت " التي تبيف كيؼ 
عطاء التعميمات لممريض قبؿ مباشرة  أف االستماع الدقيؽ والتشجيع السابؽ لمعالج، وا 

 العالج يمكف أف يحسف مف تأثير العالج بشكؿ مؤثر جدا.
"  أف تفاعؿ  Skipper et Leonardوفي دراسة أخرى بيف " سكيبر و ليونارد 

المريض مع ىيئة المستشفى عف طريؽ تزويده بالمعمومات و التأييد العاطفي يمكف 
أف يخفؼ إلى حد كبير مف عبأ التجربة التي يمر بيا، وىذا بدوره ستكوف لو آثار 

)  عميقة غير مباشرة عمى استجاباتو االجتماعية والنفسية )اإلنسانية( والجسمانيػػة
" إلى  Zolaسيولوجية( أيضا، كما تعجؿ بشفائو إلى حد كبير. كما أشار " زوال الف

أف رفض االعتراؼ بالعنصر غير الطبي ) أي النفسي ( في المعاونة قد يؤدي إلى 
فشؿ العالج، كما أف الضرر قد يمحؽ بالمريض بسبب معالجة األعراض الجسمانية 

 فقط دوف االعتراؼ بأنيا جزء مف صورة أكبر.
وتشير أحد األبحاث إلى أف عالقة الطبيب بالمريض ىي مسألة أساسية في فيـ 

الميتـ الذي يوحي بالثقة لمريضو ويكوف ودودا ومطمئنا  بتأثير قدرة اإليحاء، فالطبي
لممرضى، والذي يقـو بفحص دقيؽ، والذي ال يكوف قمقا وال متأزما وال متوترا، وال 

   .ثر احتماال ألف يستخمص ردود فعؿ إيجابيةمذنبا نحو المريض أو عالجو، ىو أك
إف االستماع أو " اإلصغاء " لممريض أثناء مقابمة طويمة، يمثؿ جزءا كبيرا وىاما 

" مدخال يراه مناسبا ىنا، ومؤداه التأكيد  Balintجدا مف العالج. ويقترح " بالينت 
 يلتدخؿ التكنولوجباستمرار عمى الميارات اإلنسانية التي يممكيا الطبيب أكثر مف ا

 والطبي.
ورغـ أف ىذا المدخؿ يبدو مستيمكا لوقت الطبيب إال أف " بالينت " يجادؿ قائال 
أنو عمى العكس مف ذلؾ يمكف أف يوفر مف وقت لمطبيب، ويعطي لذلؾ مثاال إذ 
يقوؿ: إذا افترضنا أف السيدة " ع " حضرت إلى العيادة حوالي ثالث مرات في 

لى مدة تتراوح بيف خمس دقائؽ إلى عشر في كؿ زيارة، فإذا الشير، مما يحتاج إ
أعطى الطبيب الوقت الكافي لممريضة في أوؿ زيارة فإنو يوفر ما بيف ساعة إلى 
ساعتيف مف العمؿ في أربعة أشير. وىناؾ جانب آخر، وىو الحد مف العناء 
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السيدة "ع" واالنفعاؿ الذي كاف يتعرض لو الطبيب. وارتياحو الواضح عندما تغيرت 
مف مريضة شاكية ومكتئبة وغير راضية، إلى أحد المعارؼ الودوديف المريحيف نتيجة 
صغائو إلييا. ىذا فضال عف أف الجمسة الطويمة جعمت فيمو  حسف استماعو وا 

 .3لمشاكؿ مريضتو أفضؿ
وعموما، فإف دراسة " باليت " ىذه ليا معنى ىاـ، وىو أف الطبيب ينبغي أف 

كبيرا لمخمفية العاطفية أي لممعاممة اإلنسانية لمرضاه إلى حد بعيد يعطي اىتماما 
 حتى ينجح في عالجيـ.

و في ىذا الصدد نجد إليزابت بارنس تقوؿ: " إف الطبيب الذي ال يسمع لمريضو 
وال ييتـ بمشاعره يدفع بيذا األخير إلى اإلحساس بخيبة أمؿ تجاه الطبيب، وىذا يؤثر 

فمثال: عندما يقـو الطبيب بزيارة تفقدية لممرضى بالمستشفى  سمبا عمى عممية العالج،
ولـ يتوقؼ أماـ سرير أحد ىؤالء، فيذا األخير ال يفكر في " إنني في تحسف " بؿ 

 .4يفكر في" إف الطبيب ال ييتـ بي "
إف الطبيب الناجح ال بد أف ييتـ بالمريض و يشعره بأنو " كائف إنساني"، ألف العناية 

 ممريض تساعد إلى حد بعيد عمى شفائو.اإلنسانية ل
ىناؾ بعض التغيرات التي حدثت في مجاؿ العالقة بيف الطبيب والمريض، مف 
أىميا دخوؿ الكمبيوتر في ىذه العالقة: فنظرا ألف االتصاؿ بيف الطبيب والمريض 
عممية معقدة ويترتب عنيا الكثير مف األخطاء الخطيرة، ولذلؾ اضطرت بعض الدوؿ 

خداـ الكمبيوتر باعتباره عامؿ يساعد في تسييؿ ىذه العالقة، بحيث أصبح إلى است
يستخدـ اآلف في عمميات التشخيص والعالج، أما في التشخيص المريض يتفاعؿ مع 
الكمبيوتر الذي يوجو لممريض عدد مف التساؤالت يحاوؿ الكشؼ مف خالليا عمى 

راض، وىذه المعمومات تسجؿ الخمفية الثقافية ليذا األخير، تاريخ الحالة، األع
بالكمبيوتر وتختزف وتمخص وتقدـ لمطبيب بغرض تشخيص المرض. أما في حالة 
العالج فالكمبيوتر يمدنا بالمعمومات المناسبة مف المادة التي جمعت مف المريض عف 
طريؽ األسئمة، حيث أف في بعض األمراض وبخاصة التناسمية فإف المعمومات 

دا ولكنيا تكوف ناقصة عند المريض وليس مفاجأة أف الحقيقية تكوف ىامة ج
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الكمبيوتر يتوقؼ في جمع وتيذيب و تكميؿ المعمومات الحقيقية التي لـ يسردىا 
 المريض.

و خاصة ونظرا ألف التاريخ الطبي لحالة المريض يستغرؽ مف الطبيب وقتا طويال 
إذا بدأ ىذا األخير في توجيو أسئمة لممريض وتكوف إجابة المريض عمييا غير كاممة، 
ألف المقابمة محدودة والوقت ال يسمح بمناقشة كؿ المشاكؿ االجتماعية والعاطفية 
لممريض. ويتـ اتصاؿ الكمبيوتر بالمريض عف طريؽ وسائؿ مثؿ اآللة الكاتبة 

يوتر إلى المريض ومف المريض إلى الكمبيوتر، حيث والرسالة تكوف موجية مف الكمب
يبدأ بتحية المريض ثـ يشرع في شرح الغرض مف المقابمة وعمى المريض أف يجيب 
بال أو بنعـ أو ال أعرؼ، وحينما يرد المريض بأنو ال يفيـ يبدأ الكمبيوتر في تقديـ 

روجراـ يحوي شرح أكثر لممريض اعتمادا عمى استجابة المريض لألسئمة، كما أف ب
الكثير مف األسئمة حوؿ األعراض، ومف خالؿ البروجراـ يقدـ الكمبيوتر بعض 
العبارات التي يشجع بيا المريض عمى اإلجابة وحينما ينتيي بروجراـ الكمبيوتر يبدأ 
في شكر المريض ثـ بعد ذلؾ يأخذ الكمبيوتر في تمخيص إجابات المريض ويحاوؿ 

 تقديميا لمطبيب.
مبيوتر أيضا في الحصوؿ عمى معمومات سيكولوجية مف المريض، ويستخدـ الك

كاألسئمة العامة التي تحاوؿ تحديد شخصية المريض وعائمتو و حالتو االجتماعية 
والمالية، كما يستخدـ الكمبيوتر أيضا لتقييـ المراحؿ المختمفة التي يمر بيا المريض 

وقد أثبتت بعض الدراسات  في حياتو كما يستخدـ في تعميـ المريض وتوعيتو صحيا
أف المرضى يتعمموف مف الكمبيوتر أكثر مما يتعمموف مف الطبيب ولكف ىناؾ 
مشكمتاف مرتبطتاف باستخداـ الكمبيوتر في ىذا المجاؿ و ىما أوال: أف مرونة 
الكمبيوتر تكوف محدودة، ولكف خبرة الطبيب حينما يتابع بعض أعراض المرض 

ألعراض ال تساعده في تشخيص المرض و لذلؾ وشكوى المريض مف بعض ىذه ا
يمجأ إلى االختبارات المعممية. ثانيا: أف ىناؾ اتصاؿ غير شفيي بيف الطبيب 
والمريض، والكمبيوتر ال يستطيع التعامؿ بسيولة مع ىذه الوسائؿ غير الشفيية 

 .5كتغيرات الوجو وبزات الصوت
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وتر والمريض يغيب فيو البعد نستنتج مف ىذا أف االتصاؿ غير الشفيي بيف الكمبي
اإلنساني، بينما االتصاؿ الشفيي بيف الطبيب والمريض يعتبر ىو المفتاح األساسي 

موقؼ اجتماعي  إنساني ومباشر ويعبر عف عمية العناية الطبية، ألنو اتصاؿفي فا
لطبيب والمريض. كما أف االستماع واإلصغاء أثناء المقابمة يساعد كثيرا الطبيب  بيف 
 تشخيص المرض وبالتالي في عالج المريض. في

لقد أشار "داؼ وىولنقشيد" في دراسة ليما في أحد المستشفيات بالواليات المتحدة 
 :الحظاف حوؿ عالقة الطبيب بالمريضاألمريكية إلى ثالثة م

ىماؿ الجوانب النفسية لممريض، يمكف  - إف االىتماـ الشديد والضيؽ بالمرض، وا 
 خطيرة عند عالج المريض.أف تنتج عنيا نتائج 

كؿ األمراض الجسمية يترتب عنيا تغير في الحالة النفسية العقمية لمشخص.  -
ىذه الحالة يمكف أف تكوف بسيطة ولفترة قصيرة ولكنيا يمكف أف تكوف ميمة وتستمر 

 لفترة طويمة بعد شفاء وعالج المرض الجسمي البدني.

لطبيب والمريض وخاصة في غالبا ما تفشؿ عممية االتصاؿ والتفاىـ بيف ا -
 .6الجوانب العاطفية لممرضى

والخالصة إف عمى الطبيب أف يعطي اىتماما كبيرا لمخمفية العاطفية لمرضاه  -
وأف ينظر إلى اإلنساف المريض بكميتو، إذ أثبتت األبحاث وجود عالقة وثيقة بيف 

قة المعقدة األمراض العضوية وبعض العوامؿ النفسية. وعمى الطبيب إدراؾ ىذه العال
 حتى يكوف أكثر قدرة عمى التعامؿ مع مرضاه وتسييؿ العالج ليـ.

 عالقة الممرض )ة(بالمريض: -(3
إف وجود المريض داخؿ المستشفى في جو جديد لـ يتعوده مف قبؿ تكوف أوؿ 
خبرة لو فيو وتدور في ذىنو أفكار عف المعاممة التي سيمقاىا مف العامميف لمستشفى، 

تركو ألسرتو وعزلتو ووحدتو التي سيكوف عمييا في المستشفى، فضال  باإلضافة إلى
 عف النتيجة المجيولة لمعالج.   

كؿ ىذا يجعؿ المريض في حالة مف القمؽ والخوؼ واأللـ مما يستدعي تدخؿ  و
الممرضة إلزالة أو تخفيؼ حدة ما يعانيو مف قمؽ أو خوؼ أو ألـ حتى يستقر نفسيا 
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و  واالستفادة منو. فالمريض الخائؼ أو القمؽ قد يقاـو العالج ويستطيع تقبؿ العالج 
 خاصة في حاالت التدخؿ الجراحي.

ويعتبر دور الممرضة مف األدوار اليامة بالمستشفى. وتتضح أىمية ىذا الدور في 
احتوائو عمى العناصر التقنية لمعالج، باإلضافة إلى العناصر النفسية واالجتماعية 

بيب والمريض ومدة مصاحبتيا لممريض طويمة، وىي المستمعة فيي واسطة بيف الط
إلى مطالب المريض وشكاويو التي تنقميا إلى الطبيب، و تساىـ في شرح المرض 
لممريض، والتخفيؼ مف حدتو عميو، خاصة أف المرضى غالبا ما ال يستطيعوف 

ؾ مساءلة الطبيب، وىذا راجع إلى عامؿ نفسي، فال يجدوف غير الممرضة. كذل
. مما يجعميا تتحمؿ القسط األكبر مف العممية 7تقاسميا السمطة العالجية مع الطبيب

 العالجية.
أصبح دور الممرضة في الرعاية الصحية معروؼ، فيو أوؿ ميداف عممي تقتحمو 
المرأة وتثبت فيو جدارتيا بؿ إنيا تحتؿ الصدارة بالنسبة ليذا الميداف، فأعماؿ 

قاة بالكامؿ عمى عاتؽ الممرضة وفي ىذا الدور تعتبر التمريض في المستشفيات مم
الممرضة " مالؾ الرحمة " بحكـ طبيعتيا في مواساة المرضى وتقديـ الرعاية والحناف 

زالة عمميـ.  والعطؼ ليـ فيي تعمؿ عمى التئاـ جراحيـ وا 
 وتمارس الممرضة مينتيا مف خالؿ عالقتيا بالمريض حسب المعطيات التالية:

ني التخصصي، حيث تكوف الممرضة مؤىمة تأىيال يساعدىا عمى البعد المي -
شباع حاجاتو ولسير عمى راحتو وفقا ألسس مينية تخصصية.  رعاية المريض وا 

وجود نوع مف اعتماد المرضى عمى خبرة وتخصص الممرضة والحاجة لما  -
 تقدمو مف خدمات خاصة وأنو في موقؼ المحتاج.

تجابة لكؿ ما يقـو بو وتقبؿ ذلؾ طالما الثقة في الممرض أو الممرضة واالس -
 كاف في حدود المينة والمسؤولية واالختصاص.

وقد نشأ عمى ىامش العالقة المينية بيف المريض والممرضة عالقات مصاحبة  -
 .8شخصية كعالقة الصداقة أو المحبة أو غيرىا
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إف مينة التمريض مف أكثر الميف التي تطمب تكيؼ الممرضة مع ظروؼ  -
صعبة ومع إنساف ضعيؼ غير سوي. يجب أف تكوف العالقة مع المريض العمؿ ال

بمنتيى المودة والمحبة، وأف يتمقى العناية الكافية وأف يقدـ لو العالج والغذاء والراحة 
رشادية بما ىو في مصمحة المريض وصحتو.  بعالقة أخوية وتعميمية وا 

 :فمن الصفات التي يجب أن تتحمى بها الممرضة
قادرة عمى تكيؼ نفسيا حسب البيئة التي تعمؿ بيا مستخدمة في ذلؾ ما أف تكوف  -

 تعممتو مف عمـو فف التمريض.
أف يكوف مظيرىا الئقا بالمينة محترما ومرتبا ونظيفا وأف تكوف مالبس المستشفى  -

 مناسبة في الطوؿ واالتساع لسيولة الحركة أثناء تأدية عمميا.
، حسنة التصرؼ، لبقة في معاممتيا مع زميمتيا أف تكوف محمودة السيرة والسموؾ -

  .ورؤسائيا ومع المرضى واألطباء وموظفي األقساـ المختمفة بالمستشفى
أف تكوف قادرة عمى إدارة وتنظيـ األعماؿ التي تؤكؿ إلييا في حدود قوانيف  -

مكانيات المستشفى.  وا 
تشفى وأف تكوف أال تضع المساحيؽ وأال تمبس المجوىرات أثناء العمؿ بالمس -

أظافرىا مقممة ونظيفة كما يجب عمى الممرضة أال تخرج بمالبس المستشفى إلى 
 .9الشارع و األماكف العامة

أف تتمتع بنضج الشخصية واالستمرار العاطفي والذكاء واالىتماـ بالناس والرغبة  -
في تمبية حاجات اآلخريف بشرط أف تكوف رغبة صادقة ناجمة عف اإلحساس 

نكار الذات والتفاني في خدمة الغير.بالمسؤ   ولية وحب المينة وا 
ومف أىـ األسباب التي تكسب مينة التمريض شرفا وكرامة أنيا ترعى اإلنساف وىو 
مريض فتساعد في التسكيف مف آالمو والتخفيؼ مف اضطرابو وقمقو، وتعاونو 

ئنانو فيسكف إلى المعاونة النفسية المطموبة التي ترفع مف معنوياتو وتعزز عوامؿ اطم
 الرعاية الطبية و يقبؿ عمييا.

ويدخؿ في موضوع المعاممة اإلنسانية ما تتحمى بو الممرضة مف بشاشة الوجو 
واليدوء والصبر وأف تكوف مسارعة في تمبية نداء المريض وتمبية حاجاتو، حريصة 
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ذا فعمت الممرضة وال11عمى القياـ بأعماؿ التمريض عمى المستوى الالئؽ تزمت . وا 
 بكؿ ىذه األمور فيي بحؽ تستحؽ كؿ االحتراـ والتقدير عمى ىذا العمؿ السامي. 

إف مينة التمريض تتطمب اإلحاطة بمتطمبات المريض المختمفة، فالمريض ليس 
نما ىو مزيج مف تداعيات المرض البدنية والنفسية واالجتماعية  جسدا وحسب وا 

مة بعمـو كثيرة تميزىا وتجعؿ منيا والروحية، وىذا يستدعي أف تكوف الممرضة مم
 ممارسة واسعة األفؽ متعددة المعرفة فتتمكف مف القياـ بعمميا بثقة تامة.

فيجب عمى الممرضة متابعة المريض حتى ولو لـ يرغب في ذلؾ، ومعاممتو معاممة 
نسانية تتوافؽ وحالتو الصحية أي تتعاطؼ معو وتتسارع في تمبية ندائو ميما  حسنة وا 

 لصعوبات التي تواجييا.كانت ا
 :الخالصة

إف العالقات االجتماعية مف مستمزمات االستقرار والنمو في المؤسسات وخاصة 
المؤسسات اإلستشفائية وتحقيؽ أىداؼ التنظيـ، فمكؿ مف الطبيب والممرض أدوارا 
يؤدونيا، ورغـ اختالؼ ىذه األخيرة إال أنيا تتكامؿ في مجمميا نتيجة طبيعة العالقة 

ي تربطيما، وىي عالقة تعاوف تيدؼ إلى تحسيف صحة المريض. وعالقة الطبيب الت
بالمريض يجب أف تكوف ذات طابع إنساني ألف العناية اإلنسانية لممريض تساعد 
إلى حد بعيد في شفائو. ومف أىـ ما يميز عناية الممرضة بالمريض ىو توفير الجو 

 ي تساعده عمى تقبؿ العالج.المريح لو وبث الطمأنينة والراحة النفسية الت
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نسانية  مرجعية الحرية الدينية وا 
"جذر معادلة الفرد  -اإلنسان

 *والمجتمع"
 

 رحيم محياوي 
 قسم العموم السياسية 

 عنابة-جامعة باجي مختار 

 
  ممخص 

إن التدبر من ذوي األلباب في نصوص الدستور "القرآن الكريم" يجد الروح السائدة فيو من أولو إلى 
والعمل والحرية والمساواة والعدل واليدى والحق اإلنساني, عندما كان آخره خّيره, تدعوا إلى العمم 

العرب المسممون جزء من التاريخ اإلسالمي العربي. أما اليوم أصبحوا جزء من الجغرافيا.... " غياب 
 الحرية واإلرادة السياسية والدينية ".

 
 
 

Abstract 
Those endowed with knowledge 

of “The Holy the Koran” can 

find throughout its texts an 

unequivocal call for the mastery 

of science, work, freedom, 

justice and, human rights. 

Whereas in the past Muslims 

were an integral part of history, 

today they are today merely part 

of geography because of the 

“absence of freedom and 

political and religious will.” 

 
 
 
 
 

 
ولقد كرمنا بني أدم وحممناهم في البر )

والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضمناهم 
 1(عمى كثير ممن خمقنا تفصيال

عيش في ظممات في الوقت كانت البشرية ت
، إختار اهلل سبحانو تحكميا شريعة الغاب

وتعالى محمدا صمى اهلل عميو وسمم ليكون 
تمك رسولو يبمغ الناس دستوره إلنقاذىم من 

كتاب أنزلناه إليك ) ممات قولو تعالى: ظال
  2( النور  ليخرج الناس من الظممات إلى 

وحصر أىداف ىذا الدستور في تحقيق 
المصمحة البشرية ألنو غني مطمق عن 

وما أرسمناك إال العالمين لقولو تعالى:) 
ومن تدبر من ذوي  .3(رحمة لمعالمين 

في نصوص األلباب
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ىذا الدستور اإلليي يجد أف الروح السائدة فيو مف أولو إلى أخره خيرة تدعو إلى العمـ 
 .ة والعدؿ واليدى والحؽ لإلنسانيةوالعمؿ والحرية والمساوا

ومف حرية العقيدة أف اإلسالـ رغـ انو منح لكؿ إنساف أف يختار العقيدة التي يقتنع 
ود أىميا أف ال تتعارض  ممارسة ىذا الحؽ بيا، إال أنو قيد ىذا الحؽ وىذه الحرية بقي

  المبدأ فقاؿ : مع النظاـ العاـ واآلداب العامة وأكد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ىذا
 .  4) الديف النصيحة(

يعتبر اإلنساف أىـ العناصر التي حضيت بإىتماـ في القراف الكريـ لقولو تعالى:)إني 
   5جاعؿ في األرض خميفة(

مكانة اإلنساف في الوجود حتى أف نظرية أصالة اإلنساف  ىذه األية تبيف
(humanisme في أوربا ما بعد النيضة لـ تكف تضع لإلنساف قداستو وعظمتو )

 وبيذا السمو والرفعة .
لقد خمؽ اإلنساف ليكوف خميفة في األرض يحممو مسؤوليات وذلؾ ليجعمو خميفة 

بؿ الواجبات ار يعني الحرية في مقااهلل في األرض ومف الكريـ جعمو مختارا واإلختي
، فقد منحو حقوقا وال شؾ أنيا الحقوؽ والحرية تتأطر بإطار التي يحمميا اإلنساف

 الشريعة اإلسالمية التي ىي أساس نظاـ الحياة.
لقد أقر اإلسالـ مقولة الحرية عمى لساف القراف الكريـ ونبيو المرسؿ ، ىذا المبدأ 

ز الحياة الدينية والسياسية واإلقتصادية، والحرية التي وجعمو قاعدة وركيزة مف ركائ
جاء بيا اإلسالـ يعني تعييف المسؤولية بخالؼ الحرية الغربية التي أطمقت العناف 

 لإلنساف ليفمت مف كؿ القيود.
فالمدنية الحديثة الغربية قد أقامت بناءىا عمى نظرية أصالة اإلنساف ) أي نظرية 

 تقديس اإلنساف(.
عريفات عديدة لمنظور الحرية ضمف اإلستخداـ العاـ لمصطمح الحرية وىناؾ ت

تشير إلى التحرر مف القيود التي يفرضيا شخص معيف عمى شخص أخر فإنو يميؿ 
إلى القوؿ بأف الحرية في الواقع تتوافؽ عمى وجود ظروؼ أو الفرص الضرورية التي 

 تسمح بتطور ونمو قدرات اإلنساف.
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ىذه المقولة لتدعيـ الحكـ اإلستبدادي و يعد ) ىوبز   وقد أخذ بعض الفالسفة
Hobbus،) فاإلنساف الحر في رأي ىوبز الذي بيف الذيف تناولوا مقولة الحرية ،

يستطيع أف يفعؿ ما يريد بإرادتو وقدراتو ويؤكد البعض مف ناحية أخرى أف الحرية 
 تشير إلى أسموب محدد في الحياة.
ذا رجعنا إلى الماضي السحي ؽ ونظرنا في شؤونو عمى أساس ىذا الواقع تبيف لنا وا 

أف في كؿ زمف مضى كفاحا متقدا بيف اإلنساف والحكـ المطمؽ ، وكبت الحريات مف 
جية وبيف النزوع إلى العدالة والحكـ المستند إلى الشورى والعمؿ عمى حفظ الحريات 

طالؽ الحريات مف جية ثانية.  األساسية وا 
 

 اقع المجتمع في زمننا اليـو .والسؤاؿ المطروح عف و 
 كيؼ يكوف اإلنساف وعمى أي أساس مف الغبف اآلسف يقـو ؟ -1س
لى أي مدى يأذف الزماف بتطويره؟  -4س  كيؼ يجب أف يكوف وا 

وقد أدرؾ عمر بف الخطاب وعمي بف أبي طالب أف الطبيعة المادية في الناس إف 
ممة ثـ إلى الفساد وطمب الجاه ىي إال سبيؿ إلى التعسؼ والفجور في الحكـ والمعا

 والثروة المؤدية في النتيجة إلى إنييار المجتمع 
كيؼ أطمؽ عمي بف أبي طالب مف نطاؽ البياف إلى نطاؽ العمؿ مف الفكرة الدينية 

ال : ) لو تمثؿ لي الفقر رجوما كاف مف أمره وأمر الناس يقوؿإلى التجسيـ المادي 
عجبت لمف ال يجد القوت في بيتو كيؼ ال يخرج : )لقتمتو( ويقوؿ أبو ذر الغفاري

 .6عمى الناس شاىرا سيفو(
نرى أف عمي بف أبي طالب ينظر إلى حرية الفرد وممحة الجماعة نظرة موحدة 
شاممة ، بؿ يقيـ بينيما إنسجاما يجعؿ الفرد بإستخداـ حريتو ، الذي تدور عميو قاعدة 

، فالحرية إنعتاؽ مف منو عدالة الكوف ألكبر الذي تجريالبقاء وىو الينبوع األوؿ وا
، بؿ ىي إنعتاؽ أيضا مف سيطرة االىواء سيطرة والتسمط التي تفرضيا القوةقوى ال

النفسية التي تعمؿ عمؿ القوة المستبدة في داخؿ النفس اإلنسانية ، فتمنعيا مف التقدـ 
 والحركة اإلستجابية.
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والبعد الثاني اإلستبداد د الخارجي : البعد األوؿ اإلستبدافمشكمة الحرية ذات بعديف
، فانسياؽ اإلنساف مف اإلستبداد أشد مف النوع األوؿ، وقد يكوف ىذا النوع الداخمي

نحو شيواتو أشد استسالمو لقوى الطغياف الخارجي يقوؿ عمي بف أبي طالب ) 
، ومف ناحية أخرى فإف مقولة الحرية ال غموب الشيوة أذؿ مف ممموؾ الرؽ (م

، بؿ الحرية ىي أشمؿ مف اإلنعتاؽ فيـو الحر العبد كما يرى بعضيـبمتنحصر 
 والرقية . 

ومف أسباب العبودية وىي القوى الداخمية التي تسيطر عمى عقؿ اإلنساف وتصرفاتو 
نوع السمطة السياسية أو  تسيطر عمى مصيره وتقيد حياتو مف والقوة الخارجية التي
 السمطة اإلقتصادية.
 كيؼ نستوحي الحرية ؟  السؤاؿ المطروح :

وفي ىذا المنظور أف الحقوؽ الدينية و المشتمموف بيذا الحؽ ىـ المعاىدوف مف 
أىؿ الذمة ىؤالء مف رعايا الدولة اإلسالمية وىـ سواسية ال يختمفوف عف المسمميف 
في الحقوؽ الشخصية وغيرىا ، وقد نظـ الحكـ اإلسالمي عمى مر التاريخ عالقة 

جتمع اإلسالمي وبيف أىؿ الذمة لـ يشيد ليا مثيال في التسامح إيجابية بيف الم
 الديني.

ومقوالت الحرية الدينية والسياسية تجري في خطيف ال ثالث ليما، فإما تشير مف 
ما تتعثر في خط القوة.  الخط العموي وا 

 :  نساني مف الصراع بيف ىذيف الخطيفوقد عرؼ التاريخ اإل
ال أداة المنفعة ووسيمة إثراء ومركب السمطاف فئة ال ترى في الحكـ إأوال: 

 وفييا الحكاـ والوارثوف وسائر النخاسيف 
فئة ثانية تريد الحكـ آلة تمكف الحاكـ الراشد لمقضاء عمى الفقر  ثانيا: 

 وصيانة العدالة وكرامة اإلنساف 
محرؾ األوؿ وىنا يتجدد السؤاؿ حوؿ القوة التي يمكف أف تنزع الحرية أو تشكؿ ال

 ؟ ة عمى الثروة والسيطرة عمى الحكـ؟ أماـ تنامى الفئات القابضلمحرية
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وترتبط مسألة الحرية في الوطف العربي اإلسالمي بقضية المواطنة ، فالحرية بمعناه 
؟ وىنا نقمة نوعية لقضية الحرية إلى قضية المواطنة لجوىري العالقة بيف األنا واآلخرا

 ..؟  ....يـ والمواطنة العربية اليـو .، في العيد األثيني اليوناني القد
تضفي الحيوية وتجعؿ  إف مداخؿ الشورى )الديمقراطية( والحرية لإلنساف العربي

، أما جزء مف التاريخ العربي اإلسالمي ،عندما كاف العرب والمسمموفالناس شركاء
 ينية. اليـو فقد أصبحوا جزءا مف الجغرافيا ... غياب الحرية واإلرادة السياسية الد

 األسئمة المطروحة ؟ 
 ىؿ اإلسالـ ينظر إلى اإلنساف بنظرة األصالة أـ ال ؟  -1س
 ىؿ اإلعتقاد باإلسالـ سبب لعجز اإلنساف واستسالمو ؟  -4س
كيؼ نرمـ جسـ اإلنساف العربي المسمـ ضمف مكوناتو المرجعية -3س

 الحضارية والحرية ؟
 ى إليو ؟ما ىي خصائص المجتمع اإلنساني الذي نسع -2س
 كيؼ ينبغي أف نسمؾ في ىذه الحياة ؟        -5س

إف االعتقاد باإلسالـ و اإليماف، ىو نوع مف االعتقاد بأصالة اإلنساف و االعتراؼ 
 بقيمتو و خصائصو و قدراتو.

"إف لغة األدياف و السيما اإلسالـ، ىي لغة رمزية و المغة الرمزية لغة تبيف 
ي أفضؿ لغة اكتشفيا اإلنساف منذ خمقتو في الوجود. المعاني عف طريؽ الرموز، و ى

حيث أنيا أعمؽ و أرقى مف المغة الصريحة التي تؤدي إلى معانييا مباشرة و أكثر 
 7منيا خمودا و بقاء" 

و إذا تدبرنا القرآف الكريـ نقال و عقال تجمى لنا أف اإلنساف كائف بشري اجتماعي 
عمى سبيؿ الذكر ال عمى سبيؿ الحصر فمثال بطبعو، و يمكف أف نستنتج تمؾ الحقيقة 

قصة خمؽ آدـ في سورة البقرة و ىي قصة خمؽ اإلنساف، كاف مف الضروري أف 
تعرض بمغة الرموز حتى تصبح في ىذا اليـو و بعد خمسة عشر قرنا مف نزوليا و 

 بعد تقدـ العمـو الطبيعية واإلنسانية تصبح لنا قابمة لتأمؿ أكثر مف أي وقت مضى.
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ي البداية يقوؿ اهلل عز و جؿ :"إني جاعؿ في األرض خميفة". ىنا تتجمى مكانة فف
في األرض. يقوؿ الفاضؿ بف  اإلنساف في اإلسالـ فيي ميزة االستخالؼ

:"المراد بالخميفة ىنا المعنى المجازي و ىو الذي يتولى عمال يريده المستخمؼ عاشور
سؿ، و ليس لحقيقة اهلل تعالى لـ مثؿ الوكيؿ والوصي... فيو استعارة أو مجاز مر 

و ىو  يكف حاال في األرض و ال عامؿ فييا، أما العمؿ الذي أودعو في اإلنساف
 .8السمطة عمى موجودات األرض"

..." أتجعل فيها من يفسد و يسفك الدماء: "نا يسأؿ المالئكة مف اهلل قائميفو ى
 و الجنايات و سفؾ الدماء.. ىؿ تريد أف تخمؽ اإلنساف كائنا يقـو مرة أخرى بالجرائـ

يقـو و قد سألت المالئكة مف اهلل: بأنو لو خمؽ إنسانا جديدا في األرض فيؿ س
 ".إني أعمم ما ال تعممون: " بنفس الفساد و سفؾ الدماء؟ . فيقوؿ اهلل تعالى

 مف ىنا تبدأ لغة الرمز، فاهلل يريد أف يخمؽ خميفة في األرض مف تراب األرض.
: إال أننا نرى يختار لو أفضؿ مادة و أحسف عنصر وض أفأليس مف المفر 

 عكس ذلؾ، يختار أخس و أحط عنصر في األرض ليخمؽ منو اإلنساف.
اهلل منو لقد وردت في القرآف الكريـ ثالثة مواضيع عف المصدر الذي خمؽ 

 من حمأ مسنون:" و مرة أخرى يقوؿ "من صمصال كالفخار: " اإلنساف فمرة يقوؿ اهلل
و خمق "    :ئحة كالوحؿ. و في موضع ثالث يقوؿمف طيف متعفف كريية الرا" أي 

" إف أعظـ و أقدس ما في الوجود سمو الروح، و ىي أعمى موجود  اإلنسان من طين
 يمكف تصوره في ذىف اإلنساف.

 :. طبيعة اإلنسان1
و  إف القرآف الكريـ قد احتوى عمى آيات تحدثت عف تكويف اإلنساف بيولوجيا

"       :كف أف نكتفي مما يستنتج مف آيتيف: أوليمانفسيا. أما الناحية البيولوجية فيم
 ". إنا خمقنا اإلنسان من نطفة أمشاج

إف ىذه اآلية تشير إلى النطفة المكونة لمجنيف، إما اعتبار تألفيما مف خمية الذكر 
ا مما تحمؿ في وبويضة األنثى بعد حدوث عممية التمقيح، و إما باعتبار كونيا خميط

ذاتيا "المورثات" "الكامنة" و معمـو أف الخمية المنوية ذكرية كانت أو أنثوية ال تتكوف 
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( حامال وراثيا كرزوميا، بدؿ 44إال مف نصؼ ما تحممو سائر خاليا الجسـ مف )
( إال بالتقاء النطفتيف قي القرار 48( و ال تتألؼ الخمية الكاممة بعدد حوامميا )48)

 9المكيف"
إف وحدات " الوراثة " ىذه تحمؿ الصفات المميزة لجنس اإلنساف أوال و صفات 

 الجنيف العائمية ثانيا.
و في الحديث النبوي ما فيو إشارة إلى عامؿ الوراثة البعيد ذلؾ أف أعربيا أخبر 
الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ بأف امرأتو قد ولدت لو غالما أسود، فقاؿ النبي صمى 

 سمـ : "عسى عرؽ نزعيا، أو لعؿ عرقا  اهلل عميو و
لى عامؿ الوراثة  لزعو". و معنى نزعيا أشبعيا و اجذبيا إليو وأظير لونو عمييا وا 

:" تربت يداؾ فيـ يشبييا قاؿ لمتي سألتو عف احتالـ المرأةالقريب المباشر عندما 
  01ولدىا "

مؤلفا بيولوجيا و مف ىنا يمكف القوؿ أف اإلنساف اجتماعي بطبعو مف حيث كونو 
 مف مكونات قد ورثيا مف والديو و أجداده أقارب كانوا أو أباعد.

خمقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد : "جاء في قولو تعالى -
 00" قوة ضعفا و شيبة

إف ىذه اآلية تشير إلى الضعؼ الجسماني الذي يالـز اإلنساف فيبدأ معو منذ 
تي ينشأ عنيا الجنيف و يصاحبو في أطوار النمو كميا إلى تكوف الخمية الدقيقة ال

الوالدة ثـ يرافقو في الطفولة إلى بموغ األشد ثـ يظير مف جديد في الشيخوخة عندما 
 يرتد طفال بمقتضى ما يحدثو أرذؿ العمر مف تأثيرات سمبية.

إف ىذا الواقع الذي يختمؼ يؤكد حاجة اإلنساف إلى الغير إلى السند و إلى 
 لمجتمع واألسرة باعتبارىا الييئة االجتماعية األساسية " نواة المجتمع ".ا
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 :الناحية النفسية لإلنسان. 4
 04" و خمق اإلنسان ضعيفايستفاد مف آيات عديدة : منيا قولو تعالى " 

بو عف ىذا الوصؼ يشير إلى الحالة النفسية لإلنساف، يقوؿ القرطبي في كتا
و    : " إف ىواه يستمميو، و شيوتو و غضبو يستخفانو كريـالجامع لألحكاـ القرآف ال

. ويظير الضعؼ في تعمقو الشديد بما يرضي ميولو و يشبع 01ىذا أشد الضعؼ"
و إنه لحب : " أو "التممؾ " مصداقا لقولو تعالىرغباتو لما فيو مف غريزة " الجمع " 

 .04" الخير لشديد
لشديد عمى أف ال يصاب بمكروه إف ضعؼ اإلنساف ىذا يظير أيضا في حرصو ا

إن اإلنسان خمق هموعا، إذا مسه : "يتعرض لإلحباط جاء في قولو تعالىو إف ال 
ذا مسه الخير منوعا  .05" الشر جزوعا، وا 

: أف اإلنساف جبؿ عمى اليمع و ىو سرعة الحزف عندما يمسو إف ىذه اآلية تفيد
سية فيي تؤكد كوف اإلنساف مكروه، إف ىذه الصفة و إف كانت فردية مف كونيا نف

 اجتماعي بطبعو.
: " إف الفرد و المجتمع في الظروؼ الؾ بف نبي في كتابو ميالد مجتمعيقوؿ م

العادية يعمالف في نفس االتجاه فإف ىناؾ تبادال بيف االنعكاس الفردي و العالقة 
الجانب  االجتماعية و بفضؿ ىذا التبادؿ ينبغي أف نتوقع تدخؿ الواقع الديني في ىذا

 06الجديد مف المسألة" 
أثير الفكرة و ىنا يبدأ تاثير االنعكاس في الحياة االجتماعية نتيجة التأثير. ت

: " ... فيي عالقة كونية تاريخية، إذ أف المجتمع يخمؽ الدينية عمى المجتمع
 االنعكاس الفردي يقود تطوره".

إن اهلل ال يغير تعالى: "إف العمؿ الجوىري لإلنساف ىو تغيير ذاتو مصدقا لقولو 
ذلك بأن اله لم يكن : " و قولو تعالى أيضا 07" ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

، و ذلؾ بتغير صفاتو 08" مغيرا نعمة أنعمها عمى قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
البدائية التي تربط بالنوع إلى نزعات اجتماعية المرتبطة بالعوالـ الثالثة األشخاص، و 

 ار، و األشياء.األفك
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و أصدؽ ما يدؿ عمى ذلؾ في المجتمع اإلسالمي اجتماع المسمميف في المسجد، 
في صالة الجمعة مثال فيذا االجتماع يحمؿ في مضمونو أكبر المعاني التي تذكره 

 بميالده فيو رمزه و تذكاره.
ىذه الحقيقة الرمزية و الذكارية الجتماع األشخاص موجودة في جميع المجتمعات 

 ذات التوجو الروحي، و ىي متمثمة في المجتمع المسيحي أيضا.
ألف  09.أعمـ أف اإلنساف خمؽ مدنيا بالطبع "يقوؿ الرازي في التفسير الكبير: " .

و     اإلنساف الواحد ال تنتظـ مصالحة إال عند وجود مدينة تامة حتى أف ىذا حدث 
جممة فيكوف كؿ واحد ذاؾ يطحف و ذاؾ يخبز و ذاؾ ينسج و ىذا يخيط، و بال

: " و كؿ بني آدـ ال تنـ ني بالطبع و يؤكد ابف تيمية قولومشغوؿ تبيف أف االنساف مد
مصمحتيـ في الدنيا و ال في اآلخرة إال باالجتماع و التعاوف و التناصر عمى جمب 

و ىي نفس القاعدة التي انطمؽ منيا ابف  41نافعيـ و التناصر لدفع مضارىـ "م
 صيا في التعاوف عمى توفير القوت و دفع العدواف.خمدوف حيث لخ

و قد أكدت الدراسات النفسية و نظريات التحميؿ النفسي و البحوث االجتماعية 
حيث بيف غوستاؼ لوبوف في كتابو "السنف النفسية لتطور األمـ " أف عمـ النفس قد 

عا بكؿ ما أثبتت أف اإلنساف ال يرث البنية التشريحية فحسب بؿ يرث أمة أو مجتم
 فيو مف نظـ و تقاليد.

لقد دّؿ عمـ النفس أف لكؿ عرؽ مزاجا نفسيا ثابتا بثبوت بنيتو التشريحية، إذ أنو 
يوجد خمؼ نظـ كؿ أمة معتقداتيا و فنونيا ... إف ىذه الصفات الخمقية و الذىنية 

و  التي تتألؼ مف اقترانيا بروح المجتمع ىي عنواف خالصة ما فيو و تراث أجداده 
 .40عوامؿ سيره "

، اؼ لوبوف أيضا في "روج الجماعات"و حوؿ طبيعة روح المجتمع يقوؿ غوست
"تمتاز الجماعة بالروح العامة التي تتولد فييا اتحاد األفراد و اتجاىيـ نحو غاية 
واحدة، و ىذه الروح العامة تؤثر في نمط الشعور و التفكير و العمؿ الفردي، إف أىـ 

فيا بروح عامة تجعؿ أفرادىا يشعروف و يفكروف، و يعمموف بكيفية ما تمتاز بو اتصا
تختمؼ تماـ المخالفة الكيفية التي يشعر و يفكر بيا كؿ واحد منيـ عمى انفراده، و 
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ذلؾ كيفما كاف أولئؾ األفراد و كيفما تباينوا أو أنفقوا في أحواؿ معاشيـ و في 
ة ذلؾ مجرد انضماميـ إلى بعضيـ أعماليـ اليومية، و في أخالقيـ و مداركيـ و عم

. و مف المؤكد أف اإلنساف ىو خالصة لماضيو التميد 44و ديمومتيـ جماعة واحدة "
 الحامؿ لجانبي الروح و المادة لصياغة وضع تاريخي و اجتماعي خاص.

: "وظيفتيا ىي إحداث مف خالؿ تحميمو النفسي أف لمنفس و قد بيف فرويد
و المجتمع بما تكتسيو مف تعديؿ نتيجة تفاعميا مع  فالمالءمة بيف ذات الكانسا

الموضوعات الخارجية، فيي إذف ال تتمكف مف توفير التألؽ الداخمي في ذات اإلنساف 
 إال بما ليا مف قدرة عمى إقامة صالتو بالبيئة االجتماعية بكفاءة و طالقة.

الغرائز الذاتية، و وأقوى مف  وى و أشد مف القوانيف البيولوجيةإف غريزة االجتماع أق
 ىي مخالفة لقوانيف عمى شدتيا.

إف المسألة الجوىرية في التغيير الحضاري لإلنساف بذات اإلنساف و ىي نفسو 
التي بيف جنبيو، و يجب إذف إدراؾ البنية النفسية بأبعادىا المتفاوتة لتفرؽ ما بيا 

 مودة.لمعرفة كيفية تغييرىا مف حالة نفسية مذمومة إلى حالة نفسية مح
يرى مالؾ بف نبي أف اإلنساف أماـ خياريف : " فإما أف ينظر إلى قدميو نحو 

 .41األرض و إما أف يرفع عينيو إلى السماء "
أفمن يمشي : " تجمى فقي قولو تعالىإف ىذه القطبية المزدوجة لتوجو النفسي ت

. جاء في قولو 44"مكبا عمى وجهه أهدى أمن يمشي سويا عمى صراط مستقيم
و نفس وما سواها فألهمها فجورها و تقواها قد أفمح من زكاها و قد خاب : " الىتع

 :بشرية جانبيف في المنظور القرآني. إف لمنفس ال45" من دساها
. جانب فجوري بو تخمد النفس إلى األرض و تستمـ لميوى و الغرائز 0 

 فيكوف االنحالؿ النفسي االجتماعي و تبرز الجاذبية إلى الشيئية.
. جانب التقوى الذي يمكف الروح مف الصعود إلى بارئيا و تدفع المجتمع 4 

 إلى حضارة صاعدة.
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 . المعادلة النفسية ضمن الطريقة الرياضية لممعادالت:أ
 (4 –( + )تقوى 4نفس = )فجور +  
 (4( + )تقوى + 4 -نفس = )فجور  

لديو نفس  تطيير اإلنساف لذاتو مف كؿ دنس، و تزكيتيا مف كؿ فجور، كانت
نقية، منعدمة الفجور، و إذا ما دس تقواىا و أظير فجورىا كانت لديو نفس فاجرة 

 منعدمة التقوى.
 :تأثير الفكرة. 3

إف الحضارة تركيب بيف عناصر معينة شأنيا في ذلؾ شأف المواد الكيميائية التي 
 تتركب فييا العناصر البسيطة لتؤلؼ العناصر المعقدة.

 46اف + تراب + وقت منتوج حضاري = إنس
: قراءة ىذه المعادلة عمى نحو المعادالت الكيميائية كمعادلة الماء الذي يتركب أوال

 H2 + O: ماء =  Oو أوكسجيف  Hمف ىيدروجيف 
كرة جاء مفيـو مالؾ بف نبي " الطاقة " و " التوتر " و "القوة "، تعبيرا عف الف -

تعبير ينطوي عمى الدور  47" الكتاب بقوة يا يحي خذ: " الدينية بناء عمى قولو تعالى
و ىي حالة اإلنساف الطبيعي  –االجتماعي لمديف في تغيير القيـ مف حالتيا الفطرية 

 إلى حالة نفسية اجتماعية حضارية.
: " إف الحضارة ليست تكديسا لألشياء و لكنيا بناء و ىندسة يقوؿ مالؾ بف نبي

و       ثالثة و بتغير اإلنساف يتغير المجتمع تنمو بفعؿ التركيب الديني لعناصرىا ال
 .48التاريخ "

إف الخصائص الجوىرية التي تميز الفكرة الدينية أو السموؾ أو الشعور الديف عف 
سواىا ال يتـ ذلؾ إال باستعراض لبعض النحؿ و مقارنتيا و استنباط القدر المشترؾ 

الغربييف لمكممة التي تقابميا و ىي بينيا، عند العمماء، سواء المسمميف لكممة الديف أو 
 .religionكممة 

و قد اشتير تعريؼ الديف عند المسمميف بأنو "وضع إليي سابؽ لذوي العقوؿ 
 السميمة باختيارىـ في الحاؿ و الفالح في الماؿ ".
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و   : "الديف وضع إليي يرشد إلى الحؽ في االعتقادات و يمكف تمخيصو بما يمي
 .49و المعامالت "إلى الخير في السموؾ 

و عند عمماء الغرب، فميـ في ذلؾ مقوالت شتى تتعمؽ بالفكرة الدينية و ىذه 
 نماذج منيا:

الرباط الذي يصؿ  : الديف ىونيف"يقوؿ سيسروف، في كتابو "عف القوا -
 .11اإلنساف باهلل"

: الديف ىو الشعور بواجباتنا ي كتابو " الديف في حدود العقؿ "يقوؿ كانت، ف -
 .10حيث كونيا قائمة عمى أوامر إليية " مف

: " قواـ حقيقة الديف شعورنا ير ماخر، في )مقاالت عف الديانة(يقوؿ شال -
 14بالحاجة و التبعية المطمقة "

جموعة واجبات : " الديف ىو ماتؿ، في كتابو )قانوف اإلنسانية(يقوؿ األب ش -
اجبات الجماعة، و واجباتو نحو : واجبات االنساف نحو اهلل، و و المخموؽ نحو الخالؽ

 .11نفسو "
يقوؿ روبرت سبنسر، في خاتمة كتاب "المبادئ األولية " : "اإليماف بقوة ال  -

 .14يمكف تصور نيايتيا الزمانية  وال المكانية، ىو العنصر الرئيسي في الديف "
 : " الديف ىو اإليماف بكائناتر، في كتاب "المدنيات البدائية "يقوؿ تايمو  -
 .15روحية "
: " الديف ىو محاولة ، في كتاب " نشأة الديف و نموه "يقوؿ ماكس ميمر -

تصور ما ال يمكف تصوره، و التعبير عما ال يمكف التعبير عنو، ىو التطمع إلى 
 .16الالنيائي، ىو حب اهلل "

: " الديف ىو العبادة، و العبادة عمؿ ؿ إميؿ برنوؼ، في "عمـ الديانات"و يقو  -
ج : فيي عمؿ عقمي بو يعترؼ اإلنساف بقوة سامية، و عمؿ قمبي أو انعطاؼ مزدو 

 .17محبة، يتوجو بو إلى رحمة تمؾ القوة "
: " الديف ىو توجيو االنساف فيؿ، في " مقدمة تاريخ األدياف "و يقوؿ ري -

سموكو، وفقا لشعوره بصمة بيف روحو و بيف روح خفية، يعترؼ ليا بالسمطاف عميو و 
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، في كتاب " و يقوؿ جويوه - 18ئر العالـ، ويطيب لو أف يشعر باتصالو بيا "عمى سا
: " الديانة ىي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة ال دينية المستقبؿ "

االنسانية، و الشعور الديني ىو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزىا االنساف 
 .19البدائي في الكوف "

: " الديف ىو جممة " تعاليـ خمقية و دينية " ر، في كتابوو يقوؿ ميشيؿ مابي -
العقائد والوصايا التي يجب أف توجينا في سموكنا مع اهلل، و مع الناس، و حؽ أنفسنا 

 "41. 
: " الديف ىو الجانب ، في كتابو " العمـ  والديانات "و يقوؿ سمفاف بيريسيو -

 .40المثالي في الحياة اإلنسانية "
: " الديف ىو مجموعة ، في " التاريخ العاـ لمديانات "لموف ريناؾو يقوؿ سا -

 .44التورعات التي تقؼ حاجزا أماـ الحرية المطمقة لتصرفاتنا "
: " الديف نظاـ الصور األولية لمحياة الدينية " و يقوؿ إيميؿ دوركايـ، في " -

لمعزولة المحرمة( متساند مف االعتقادات و األعماؿ المتعمقة باألشياء المقدسة )أي ا
اعتقادات و اعماؿ تضـ أتباعيا في وحدة معنوية تسمى الممة التي تتمثؿ في 

 .41المنظور الغربي " الكنيسة "
إف الحقيقة التي أجمع عمييا مؤرخوا األدياف، ليست ىناؾ جماعة إنسانية، ظيرت 

ي و ف و عاشت ثـ مضت دوف أف تفكر في مبدأ اإلنساف و اإلنسانية و مصيره، 
تعميؿ ظواىر الكوف و أحداثو، و دوف أف تتخذ في ىذه المسائؿ رأيا معينا، حقا أو 

و المآؿ    باطال يقينا أو ظنا، تصوره بو القوة التي تخضع ليا الظواىر في نشأتيا 
 الذي يصير إليو الكائنات بعد تحوليا.

 و مف ىنا نصؿ إلى جذوة المقولة التالية : 
: ما ىي الفوارؽ و المميزات التي تجعمنا نسمي نوعا مف الخضوع دينا، 1س 

 و ال نسمي نوعا آخر بيذا االسـ ؟ ...
إف التحميؿ الدقيؽ لنفسية المتديف يكشؼ لنا نوعيف مف ىذه الفوارؽ و  
  المميزات.
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 : أحدىما صفات الشيء الذي يقدسو المتديف و يخضع لو؟ ..أوال
 ة ىذا الخضوع ؟ ..يكمف في طبيع الثاني: 

إننا نقدس معنى الحرية و الشرؼ و العرض، و الكرامة و ما إلى ذلؾ مف 
و  المعاني اإلنسانية النبيمة. و كمنا نشعر بالخضوع و الطاعة القيرية لقوانيف الكوف 

 سننو الثابتة.
لكف الشيء الذي يقدسو المتديف ليس مف جنس تمؾ المعاني العقمية المجردة. ذلؾ 

ف كانت تعبر عنيا أف ال متديف ييدؼ بتقديسو إلى حقيقة خارجة عف نطاؽ اإلنساف وا 
صمة بيف األذىاف فإنيا في ىذا التعبير تشير إلى ذات مستقمة قائمة بذاتيا. إف ال

 :المقدس عند المتدينيف ىي
 صمة بيف ذات ال بيف ذات و فكرة مجردة. أوال: 

كانت، و إنما ىو تقديس لذات ليا  إف ىذا التقديس الديني ليس تقديسا لذات أيا
صفات خاصة و أىـ مميزاتيا أنيا ليست مما يقع عميو حسف المتديف و إنما ىو 
شيء غيبي ال يدركو إال بعقمو و وجدانو، فالفاصؿ الذي تتميز بو العقيدة الدينية ليا 

 خاصية اإليماف.
تصاال معنويا بو و إف ىذه القوة العاقمة معزولة عنو و عف العالـ بؿ يرى أف ليا ا

بالناس تسمع نجواىـ و تصغي لشكواىـ، و تعنى بآالميـ و آماليـ و تستطيع إف 
 شاءت أف تكشؼ عنيـ ما يدعونا إليو.

  …كيف نستوحي الحرية ... في ظالل اإلسالم
لعؿ أبرز مظاىر العدالة الكونية في عالـ الحياة...وفي كؿ ما يتصؿ بطبيعة 

ىو الصدؽ الخالص المطمؽ خدمة لتنمية اإلنساف  الوجود وخصائص الموجودات
واإلنسانية وعمى الصدؽ مدار األرض والكوف والفمؾ والميؿ والنيار, الذي تدور عميو 

  !ي منو عدالة الكوف وعميو تعود...قاعدة البقاء وىو الينبوع األوؿ واألكبر الذي تجر 
يمثؿ صورة لعيد ومظير ... ومعيار التنمية اإلنسانية وموضوع كيؼ نستوحي الحرية

جديد وحاجة جديدة صادقة لإلنساف العربي ؟ لمواجية أىؿ السمطاف بسالمة الفطرة 
 اإلنسانية وقدرة العقؿ ووىج الضمير, واإليماف بخير الحياة ؟ ...
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قصد تركيز أصوؿ الحرية التي يحي عمييا الفرد الميذب ويقـو عمييا بناء الدولة 
اإلنسانية الواحدة الميذبة ,تمثؿ أروع تمثيؿ قصة الصراع الميذبة السامية,  فأركاف 

بيف النور والظالـ في تاريخ اإلنسانية بيف الحؽ والباطؿ أو العدالة والغبف أو الحياة 
 المتطورة لإلنسانية والجمود اآلسف .

إف اإلنساف الميذب ىو مظير كريـ لمحرية واإلرادة الفذة الصابرة واإليماف العميؽ 
, وىي صورة حية خالدة عف تجمع المثؿ جود المطمؽ. وخير اإلنسافير الو بخ

 .ية في اإلنساف لتنمية ذاتو وروحواإلنسان
, أمؿ تكمف في اإلنساف العربي أصال إف الثروة الحقيقة لممجتمع العربي اإلسالمي

األمة كما أنيا ثروتيا وتحرير ىؤالء مف الحرماف بجميع أشكالو وتوسيع خياراتيـ في 
اة والتحديات التي تجابو األمة اليـو نتيجة الحرماف والتقاطعات السياسية الحي

واإلقميمية وسياسة الدوؿ الكبرى المعبر عنو باألمركة اليـو أو االستعمار الجديد 
,واالستعمار الصييوني يمثؿ أحد أكبر العقبات لمسيرة التقدـ في الوطف العربي 

ة المرتبطة باالقتصاد لألمصار مما أدى اإلسالمي إلى جانب االضطرابات السياسي
إلى تشرذـ اجتماعي ومشكالت اجتماعية سياسة أعاقت تقدـ ىذه األمصار العربية 
نحو التحرر واالنعتاؽ   نحو الحرية والمساواة والعدؿ االجتماعي قصد التطمع إلى 

لذات؟ ... منظور الحرية وىي ال تزاؿ أمنية بعيدة المناؿ وذلؾ نظرا لعدـ العودة إلى ا
 وأي ذات ...؟ 

و مف ىنا نستخمص مف ذلؾ أنواعا معينة مف الحريات التي ثبت وجودىا و ىذه 
 أوال: حرية إبداء الرأي.  الحريات ىي : 

 : الحرية الشخصية.ثانيا
 : الحرية السياسية )المعارضة(.ثالثا
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 أوال : حرية الرأي.
و      ف الحؽ في حرية الرأي جاء في اإلعالـ العالمي لحقوؽ اإلنساف "لكؿ أنسا

، فإذا كانت الحضارة المعاصرة تفتخر بسّنيا ليذا المبدأ الذي ال َيعتبر أكثر 44التعبير
 مف توصية فإف اإلنسانية فخورة باإلسالـ أف تضع المبدأ موضع التنفيذ العممي.

ارج، : "لّما أراد عمّي أف يبعث أبا موسى لمحكومة، اتاه رجالف مف الخو ذكر الطبري
: "ال ُحكـ إاّل هلل، فقاؿ و حرقوص بف ُزىير السعدي، فقاال ُزرعة بف الُبرج الطائي

و ارجع مف   عمّي :"ال ُحكـ إال هلل". و قاؿ حرقوص بف ُزىير: "ُتب ِمف خطيئتؾ 
: "قد أردتكـ عمى اتميـ حتى نمقى رّبنا، فقاؿ عميّ قضيتؾ و اخرج بنا إلى عدّونا نق

يا كتبنا بيننا وبيف القـو كتابا، و شرطنا شروطا و أعطينا عمي ذلؾ فعصيتموني، و قد
: ذلؾ . فقاؿ حرقوص45 "و أوفوا بعهِد اهلل إذا عاهدتم:"عيودا" ، و قد قاؿ اهلل تعالى

لرأي، و قد : "ما ىو بذنب، و لكنو عحٌز عف اٌب ينبغي أف تتوب عنو، فقاؿ عميّ ذن
أطمب وجو اهلل  دع تحكيـ الرجاؿ ألقاتمنؾ،: "يا عمّي، لئف لـ تنييتكـ" ، فقاؿ ُزرعة

: "و ؾ قتيال ُتسفى عميؾ الرياح"، قاؿ: "بؤسا لؾ، ما أشقاؾ، كأني بتعالى، فقاؿ عميّ 
 46ودت لو كاف ذلؾ" ، فخرجا مف عنده يحكماف.

 ثانيا : الحرية الشخصية.
و ىي أف يصبح بمقدور الفرد أف يتصرؼ في شؤوف نفسو، و في كّؿ ما يتعمؽ 

تو آمنا مف االعتداء عمى نفسو أو عرضو أو أموالو أو داره، و ىي تشمؿ حرية بذا
التنقؿ و اختيار محّؿ اإلقامة، و حرية الزواج عند بموغو سّف الُرشد، و حرية التممؾ، 
و ما إلى ذلؾ مف الحّريات. و قد ورد في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بعض مف 

(، و ىي حّريات مضمونة في الدستور 07-06-01ىذه الحريات في المواد )
: ىذه الحريات، جاء في قولو تعالى اإلسالمي، فقد ورد في القرآف الكريـ تأكيد عمى

و اذكروا اهلل  فإذا ُقضيت الصموات فانتشروا في األرض و ابتغوا من فضل اهلل   "
مناكبها  فامشوا في هو الذي جعل لكم األرض ذلوال: "". و يقوؿكثيرا لعّمكم تفمحون

 ، و إذا ما وجد اإلنساف نفسو47" و كموا من رزقه و إليه النشوز
 : الحريات السياسيةثالثا
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و ىي الحريات التي تكفؿ لألفراد اتخاذ المواقؼ السياسية، و القياـ بالعمؿ 
 السياسي ضمف مجموعات متعاقدة عمى شكؿ أحزاب و جمعيات.

و ضرورتيا أيضا، مى مشروعيتيا، بؿ و قد أباح االسالـ ىذه الحريات، بؿ أّكد ع
: "و لتكف منكـ أمة يدعوف إلى الخير و يامروف بالمعروؼ و عندما صدع قائال

 .48ينيوف عف المنكر و أولئؾ ىـ المفمحوف"
 : بط العمماء مف اآلية ىذه األفكارو قد استن 

 ر.. تقرير اآلية ضرورة قياـ جماعة بواجب األمر بالمعروؼ و النيي عف المنك1
. و ليذه الجماعة ُقدرة تنفيذية بدليؿ أنيا تأمر و تنيي، و ال يمكف أف يكوف ىناؾ 4

 أمٌر و نيٌي مف دوف وجود القوة.
. إّف ىذه الجماعة تنبثؽ مف القاعدة العريضة لألمة، و استنادا ليذه اآلية، فقد 3

لجماعات أجاز العمماء تكويف الجمعيات و األحزاب لمراقبة الدولة. و ميمة ىذه ا
المنبثقة مف األمة ىي تقديـ النصح لمدولة، و مواجية االنحرافات التي ترتكبيا 

 السمطات بأساليب تؤدي إلى التقميؿ منيا أو إزالتيا.
ىذا في حالة وجود جائر، و عندما يكوف الحاكـ عادال فإف مسؤولية ىذه الجماعة 

: "إنما الديف قولوف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ: " ىي النصح، فقد ورد ع
النصيحة" قالوا : لمف يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ : "هلل و لكتابو و لرسولو و ألئمة المسمميف 

 .49و عاّمتيـ"
و النصح ىنا بمعنى إخالص العمؿ و إخالص الطاعة، و تأصيال ألىداؼ الحـ 
 اإلسالمي في بناء المجتمع الواعي و الدولة، لرفع مستوى الوعي السياسي لممجتمع،
ىذا الوعي الذي ال يتحقؽ إال بوجود الحريات السياسية، و بالرغـ مف عدـ وجود 

 الحاجة إلى ىذا النمط مف الحريات في ظؿ الحكـ العادؿ.
 

 : التساؤالت المطروحة
ىؿ ىناؾ عالقة بيف األيديولوجية و النظرة الكونية، أي التصور العاـ عف  
 العالـ ؟
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ذا كانت ىناؾ رابطة بينيما    ؟ فيؿ ىي رابطة تالـز و استنتاج ؟ أـ ىي وا 
 مجرد عالقة يمكف تغيير طرفييا ؟...

و بتعبير آخر ىؿ تنسجـ النظرة الكونية المعينة مع إيديولوجيتيف متناقضتيف 
 ؟...

 ىذه األسئمة ىي أوؿ ما ينطرح عمى الصعيد الفكري اإلنساني ؟... 
 : إذف فما ىو موقفنا المنطقي منيا أوال ؟ ...1س
 : ما ىو موقؼ اإلسالـ ؟... و ما مدى انسجاـ الموقفيف ؟ ...4س

و ىنا يجب أف نوضح مقصودنا مف مصطمحي )التصور العاـ عف العالـ 
 واإليديولوجية(.

إننا نقصد بالتصور العاـ عف العالـ، نوعية نظرتنا إلى العالـ ككؿ و مدى قناعتنا 
تصور لمعالـ كمو سميت نظرة فمسفية، بحقيقتو و مكوناتو. فإذا شممت ىذه النظرة و ال

 و إذا اقتصرنا عمى اإلطار المادي الحسي سميت نظرة تجريبية حسية. 
إف مجموع قناعاتنا بحقيقة العالـ و مكوناتو  وقوانينو بما فييا الحقيقة اإلنسانية 
ي والتاريخ اإلنساني نسمييا النظرة الكونية أو التصور العاـ عف العالـ. فالتصور االلي

يرى اهلل تعالى خالقا لكؿ ما عاداه، و يرى مخموقاتو تسير وفؽ مخطط تكاممي و يرى 
التاريخ اإلنساني محكوما بسننو االليية. إلى غير ذلؾ في حيف ال يرى التصور 

 المادي إال المجاؿ الضيؽ، و ال يعتقد بأي شيء وراء المادة.
نما نحف بصدد و ميما يكف األمر فمسنا بصدد تكويف تصورا ما عف ال عالـ وا 

 العالقة بيف الفكرة و الواقع لممجتمع اإلنساني.
 : ار التي تجيب عف األسئمة التاليةأما اإليديولوجيا فتعني تمؾ االفك

 : كيؼ ينبغي أف نسمؾ في ىذه الحياة؟1س
 : ما ىو النموذج األمثؿ لمحياة االنسانية ؟4س
ر التنمية اإلنسانية : ما ىو االنساف الحقيقي ؟... و ما ىو معيا3س
 لإلنساف ؟



 4229جوان  42التواصل عدد 

 

: ما ىي خصائص المجتمع االنساني الذي نسعى إليو ؟... و عمى أي 2س
 معيار نبني إقدامنا عمى سموؾ ما و إحجامنا عنو ؟

 : كيؼ نعرؼ ما ينبغي و ما ال ينبغي ؟ ...5س
جؿ ىذه األسئمة تجيب عنيا الفكرة المتكاممة التي تشكؿ صياغة مستوعبة لكؿ 

 ات االنساف في الحياة، و ليست تمؾ التي تعني بجانب خاص مف ىذه الحياة.تقاطع
إف النظرة الكونية ىي مجموع النظر إلى ما ىو واقع في ىذا العالـ أو النظر إلى 
ما ىو كائف و موجود، أما األيديولوجية فيي األفكار التي تحدد ما ينبغي أف يكوف و 

 يجب أف يتحقؽ. 
ـ الموجود ظرة تصؼ العالـ، و األيديولوجيانفالتصور الكوني إذف  : ىي نظرة تقوَّ

 و تحاوؿ تطويره إلى األفضؿ.
 و ىنا نتساءؿ عف العالقة بينيما.

: أف مف الممكف أف نفصميما عف بعضيما فيمكننا أف نتغافؿ عف ترى الرأسمالية
        المسألة الواقعية، أي مسألة معرفة ما ىو الواقع، و نضع المسألة االجتماعية
و النظاـ األصمح بغض النظر عنيا. و لذلؾ نجد الرأسمالية تبني نظاميا االجتماعي 

 بعيدا عف أية قاعدة عقائدية، ىذا ىو الرأي األوؿ.
و يرى بعض الكتّاب أف المسألة الواقعية إنما تحّد مف اختيارات اإلنساف غير 

و المجاؿ التخاذ أية ل الموضوعية أمامو لحؿ المسألة االجتماعية، أي ال يفتح
أيديولوجية ميما كانت و لكنيا تفتح المجاؿ النتقاء إيديولوجية أخرى و رفض غيرىا 

 برغـ أنيما منسجمتاف معا مف األساس العقائدي.
و كال الرأييف يرفضيما المنطؽ الصحيح كقاعدة عامة، و كذلؾ ترفضيما ظواىر 

السنة، و ذلؾ ألف اإليديولوجية النصوص اإلسالمية سواء في القرآف الكريـ أو في 
ميما كانت تستمد جذورىا مف تصور الواقع، فال يعرؼ اإلنساف ما ينبغي أف يكوف 
بعد أف يكوف ما ىو كائف؟ و ما ىي متطمبات الواقع و يتأكد ىذا المعنى عندما 
نتصور اإلنساف مثال بعباداتو بالبارئ جّؿ و عال. و بأنو تعالى أرسؿ رسمو باليدى و 

ف الحؽ و ىو اإلسالـ ينظـ كؿ جوانب الحياة، مثؿ ىذا اإلنساف ال يمتمؾ بعُد ىذا دي
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و يصبغ كؿ سموكو  ، فإما أف يتبع الفكرة اإلسالمية التصور إاّل خياريف ال ثالث ليما
بيا و إّما أف يكفر بتصوره الماضي و يجحد بو بعد أف تستبقيو نفسو، و إذا امتمؾ 

العالـ فستكوف أمامو أيديولوجيات بديمة و آلية وىمية اإلنساف تصورا ماديا عمى 
ضرب اهلل مثال َرُجال فيه ُشركاُء : "ره إلى سبيمو. جاء في قولو تعالىمختمفة كٌؿ يج

 .51"ُمُتُشاِكُسوَن و رجاًل سممًا لرجٍل هل يستويان مثال الحمد هلل أكثرهم ال يعممون
تصور اإلنساف عف العالـ  و عمى ىذا يمكننا الجـز مف وجود صمة ميمة بيف

وأيديولوجيتو في الحياة، فالرأي الرأسمالي بجانب المنطؽ و الواقع. كما يمكننا أف 
نجـز أيضا بأف بعض أنواع التصور كالتصور اإلسالمي عف العالـ ال يدع لإلنساف 
خيارا عمميا إال أف يمتـز بالفكرة اإلسالمية التي ىي وليدة طبيعة التصور اإلسالمي 

 الواقع. عف
: "إف يري" في كتابو "الوحي و النبوءة"و مف ىنا يقوؿ األستاذ "الُمط

األيديولوجية تقـو بشكؿ أساٍس عمى نوعية تصور العالـ ... و ىي مف نوع الحكمة 
العممية و التصور ىو نوع الحكمة النظرية، و كؿ نوع مف الحكمة العممية مبني عمى 

 .54نوع خاص مف الحكمة النظرية"
ىذا ما توحي بو النصوص اإلسالمية أنيا تذُكر العقيدة أو التصور ثـ و 

تستنتج منو موقفا عمميًا. فمنقرأ ىذه اآلية لنجد كيؼ ينتقؿ القرآف الكريـ مف موقؼ 
تصوري واقعي إلى موقؼ إيديولوجي مف تصور العالـ الواقعي المتوازف، إلى طمب 

السماء رفعها و : "ممي. يقوؿ اهلل تعالىالتعامؿ العالعدالة في الميزاف و القسط في 
 "..وضع الميزان أالَّ تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط و ال تخسروا الميزان

ىذا إذف ما يقتضيو المنطؽ و تشيد بو النصوص و ىذا ما أكده الواقع، نظاـ 
 يؤمف بالقسط و العدؿ و االستقالؿ السياسي و االقتصادي و االجتماعي و وحدة
األمة، و الكشؼ عف الحقيقة  وخدمة اإلنساف لموصوؿ إلى كشؼ المجاىيؿ، لتحقيؽ 
عممية البناء االجتماعي و ىو محاربة الظمـ و االنظالـ عمى مستوى واحد. و الواقع 
أف الكثير مف موارد الظمـ فيي حاالت االنظالـ و تقبؿ التسمط مف األفراد و الشعوب 
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زائري "مالؾ بف نبي" الذي جعؿ قابمية األمة لالستعمار ورحـ اهلل المفكر الكبير الج
 أكبر ضررا مف االستعمار نفسو.

و مف ىنا كاف سقراط  و عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو الصحابي الجميؿ، 
وكالىما َشعَر بمسؤولية العقؿ و الضمير نحو المشرديف و المستضعفيف في األرض، 

 ىؿ.والمستضعفيف بضعؼ الضعيؼ و جيؿ الجا
و قد جابو الظمـ و أخرج السياسة عف نطاؽ التيريج إلى نطاؽ جديد صحيح ىو 

 العمؿ مف أجؿ تنمية اإلنساف عمال يرتكز عمى المعرفة و ىي قاعدة الفضيمة.
   و كالىما ألحا عمى الرسالة اإلنسانية الممقاة عمى كاىؿ المفكريف و الحكماء 

 و الفالسفة و السياسييف.
لمرء و مف حقو أف يتساءؿ: لماذا نتحدث عف سقراط و عمي بف و قد يتساءؿ: ا

 أبي طالب "رضي اهلل عنو"، و ما عاصر سقراط عمًيا ؟...
: و ما ذلؾ إال إلظيار أمر لـ نتعود بعُد بعد أف و عمى ىذا السؤاؿ نجيب قائميف

عايير نتمرس بو كثيرا و ىو: "أف الحقيقة واحدة و أنيا ال تدنوا منا وال تبعد عنا بم
  .العصور... أال و ىي االنسانية المؤمنة بقيـ الحياة

 

 مصادر البحث
 

المرجعية لغة: المرجعية مصدر صناعي مف المرجع عمى وزف مفعمة بكسر العيف ويطمؽ  -*
المرجع في المغة بوصفو مصدر عمى المعاني اآلتية : ) الرجوع واإلياب والمصير ، والفرؽ بيف 

ؿ أعـ مف الثاني إذ الرجوع مطمقا ال يستمـز جزاء أما المصير فإنو الرجوع مف المعنييف أف األو 
 أجؿ الجزاء.

المرجعية إصطالحا: لـ يرد ىذا المفظ في الكتاب والسنة ألنو مصدر صناعي، ومعمـو أف 
المصدر الصناعي إستحدث بعد زمف النص الشرعي مف الكتاب والسنة، ولكف أصؿ ىذا 

 ب والسنة وورد أيضا في كتب التراث اإلسالمي المصدر ورد في الكتا
)مرجعكـ( ولفظ  رجع في القراف الكريـ مضافة بمفظالمرجع في القراف الكريـ: وردت كممة الم

مرجعيـ،  أما األوؿ فقد ورد في القراف الكريـ في أحد عشر موضعا في قولو تعالى: ) ثـ إف 
 ( 55ة أؿ عمراف اآلية )سور  حكـ بينكـ فيما كنتـ فيو تختمفوفمرجعكـ فا



 4229جوان  42التواصل عدد 

 

    أما لفظ )مرجعيـ( فقد ورد في قولو تعالى ) ثـ إلى ربيـ مرجعيـ فينبئيـ بما كانوا يعمموف ( 
 ( 018) سورة األنعاـ اآلية 

 .71قراف كريـ سورة اإلسراء اآلية  - 0
 0سورة إبراىيـ ، اآلية  – 4
 .  017سورة األنبياء  - 1
 .  0/74مسمـ  وصحيح 0/11صحيح البخاري  – 4
 . 45سورة البقرة األية  – 5
 .005جورج جورداؽ عمي وحقوؽ اإلنساف ،الجزء األوؿ ، مكتبة صعصع ، البحريف ، ص  - 6
 .04عمي شريعتي: االنساف في اإلسالـ، ص  - 7
 الفاضؿ بف عاشور ، النشرة العممية الزيتونية. تونس. - 8
 .067، ص 4عبد المجيد الزنداني : توحيد الخالؽ، ج- 9

 .4114/0/645ابف ماجة : السنف، كتاب النكاح، باب الرجؿ يشؾ في ولده رقـ   - 01

، اآلية   - 00  .54. قرآف كريـ : سورة الرـو

 .48. قرآف كريـ : سورة النساء، آية  - 04

 . القرطبي : الجامع لألحكاـ القرآف. - 01

 .8. قرآف كريـ : سورة العاديات، آية  - 04

 .40آف كريـ : سورة المعارج، اآلية . قر - 05

 .4، ص 4. مالؾ بف نبي : ميالد مجتمع، دمشؽ: سوريا: دار الفكر، ط - 06
 .00. قرآف كريـ : سورة الرعد اآلية - 07

 .51قرآف كريـ : سورة األنفاؿ، آية  - 08

 .99/00/ 6الرازي التفسير الكبير: ج  - 09

 .040الح الراعي و الرعية، ص ابف تيمية: السياسة الشرعية في إص - 41

، دار المعارؼ، مصر 001، ص 4غوستاؼ لوبوف : السنف النفسية لتطور األمـ، ط  - 40
0957. 

 .019-018، ص  4منيرة حممي : تمييد في عمـ النفس، ج  - 44

 . مالؾ بف نبي : مشكمة األفكار في العالـ اإلسالمي، الفصؿ األوؿ.- 41

 .44لممؾ، اآلية . قرآف كريـ : سورة ا- 44

 .01 – 6سورة الشمس : اآلية  - 45
 .71. مالؾ بف نبي : شروط النيضة، ص - 46
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 .04. قرآف كريـ : سورة مريـ، اآلية - 47

 .51. مالؾ بف نبي : مشكمة األفكار في العالـ اإلسالمي، ص - 48

. دار القمـ 11. ص . د/ محمد عبد اهلل دراز : الديف ... بحوث معيد لدراسة تاريخ األدياف- 49
 ـ. 0991ىػ.  0401الكويت، سنة  –لمنشر و التوزيع 

11- la religion est le lien qui uni l'homme à dieu (Ciceron, de Leribus, I, 

XV). 

31-. La religion est le sentiment de nos devoirs en tant que fondés sur les 

commandements divins (Kant), la religion dans les limites de la raison, 

4
ème

 partie, 1
ère

 section  

32-. l'essence de la religion consiste dans le sentiment de notre dépendance 

absolue (Schleimarcher, Discours sur la religion, second discours). 

33-. La religion est la collection des devoirs de la créature envers le créateur 

: devoirs de l'homme envers dieu, envers la société et envers lui-même 

(abbé Chatel : Code de l'humanité, Chapitre V). 

34-. la croyance en un pouvoir dont on ne peut concevoir les limites dans le 

temps ni dans l'espace est l'élément fondamental de la religion (Robert 

spencer, premiers principes). 

35-. la religion est la croyance en des êtres spirituels (taylor, civilisations 

primitives, Ch. XI). 

36-. la religion est un effort pour concevoir l'inconcevable, pour exprimer 

l'inexplicable, une aspiration vers l'infini, un amour de dieu (Max 

Muller, Origine et Développement de la religion, leçon I, Ch. IV). 

37-. la religion est un acte d'adoration; est l'doration est à la fois un acte 

intellectuel par lequel l'homme reconnaît une puissance supérieure, et 

un acte d'amour par lequel il s'adresse à sa bonté (Emile Burnouf, 

Science des Religions, Ch. XII). 

38-. la religion est la détermination de la vie humaine par le sentiment d'un 

lien unissant l'esprit humain à un esprit mystérieux dont il reconnaît la 

domination sur le monde et sur lui-même, et auquel il aime à se sentir 

uni. (Reville, prolégomènes à l'histoire des religions). 

39-. la religion est un sociomorphisme universel. Le sentiment religieux est 

le sentiment de dépendance par rapport à des volontés que l'homme 

primitif place dans l'univers. (Guyau, irréligion de l'avenir. p. 1-3). 

40- la religion c'est l'ensemble des croyances et des précepts qui doivent 

nous guider dans notre conduite envers Dieu, envers notre prochain et 

envers nous même (Michel Mayer, instructions morales et religieuses, 

1
ère

 leçon). 

41-. la religion, … "c'est la part de l'idéal dans la vie humaine" , (sylvain 

périssé, science et religion, ch. 1). 
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42-. la religion : " un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre 

exercice de nos facultés". (Salmon Reinach, Orpheus : Hist. géné. des 

religions p. 4). 

43-. la religion est un système solidaire des croyances et des pratiques 

relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites – 

croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale 

appelée Eglise, tous ceux qui y adhérent. (Durkheim, formes 

élémentaires de la vie religieuse, p 56). 

 

 .41، ص 09المواثيؽ الدولية، المادة  -44

 .90سورة النحؿ، اآلية  -45
 .1/114، و الكامؿ ابف األثير، 5/74. الطبري. تاريخ األمـ و المموؾ، -46

 .05. قرآف كريـ. سورة الممؾ، اآلية -47

 97. قرآف كريـ . سورة النساء، اآلية -48

 .014. قرآف كريـ.  سورة آؿ عمراف، اآلية -49

 .7/056. سنف النسائي، -51

 .49. سورة الزمر، اآلية -50

. 01سالـ"، الطبعة األولى ، ص . محمد عمي التسخيري : الرؤية الحضارية لمعالـ اإل-54
 .4114منشورات المستشارية الثقافية لمجميورية اإلسالمية اإليرانية. دمشؽ. سوريا. عاـ 
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Résumé 
L’article porte un regard sur les principaux changements dans les 

pratiques habitantes des maisons traditionnelles au sein de la médina 

d’Annaba, le centre historique de la ville. Par leurs nouvelles formes 

d’usage et de pratique des espaces habités de la maison traditionnelle, 

les habitants tentent d’y reconstituer des contre-types plus en 

correspondance avec les exigences du moment présent. De cette manière, 

la médina s’écarte du schéma initial suite à la déstructuration du système 

social qui assurait son équilibre. 
 

Abstract 
The article focuses on the major 

changes in living practices in the 

traditional houses within the medina 

of Annaba, the historical the city 

centre. By their new forms of use and 

practice of inhabited spaces of the 

traditional house, the dwellers try to 

reconstitute counter-types that 

correspond better with the 

requirements of the present time. The 

medina has subsequently side-

tracked its original organisational 

scheme as a result of the 

deconstruction of the social system 

on which its equilibrium was 

founded. 

 

Introduction 

« La question de 

l’appropriation de l’espace 

pourrait prétendre à une place 

de choix dans la réflexion 

théorique d’une géographie 

sociale attachée à penser la 

dimension spatiale des 

pratiques, des représentations 

et des rapports sociaux, sans 

jamais perdre de vue les 

inégalités et hiérarchies 

sociales, donc les rapports de 

pouvoir » [20].  

Aussi, «  raisonner en 

terme d’appropriation permet

de mettre l’accent sur le social 
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et sa dimension spatiale plutôt que sur l’espace lui-même, et plus 

précisément d’appréhender les acteurs et leurs pratiques, les rapports 

et les processus plutôt que des « objets géographiques » trop souvent 

réifiés voire personnifiés » [21]. 

 

La notion de réappropriation tout comme celle d’appropriation 

véhicule deux idées dominantes et complémentaires : celle d’une prise 

de possession, et celle d’une affectation à un usage défini ou à une 

activité précise [9]. L’objectif de ce type de possession est 

précisément de rendre propre quelque chose, c'est-à-dire de l’adapter à 

soi et, ainsi, de transformer cette chose en un support de l’expression 

de soi. L’appropriation est ainsi à la fois une saisie de l’objet  [ici 

l’habitation et ses espaces intérieurs] et une dynamique d’action sur le 

monde matériel et social dans une intention de construction du sujet 

[22] (ici la construction d’un chez-soi). Cette idée d’adaptation 

renvoie à celle d’une recherche d’harmonie entre une chose et l’usage 

auquel on la destine, un heureux appariement entre deux objets, deux 

actions, ou entre un sujet ou un objet.  

Dès lors, il nous apparaît pertinent d’associer, ici, les notions 

d’habitus et de marquage à celle d’appropriation de l’habitat. […] Si 

l’habitat est produit, l’appropriation de l’habitat n’est pas un sous 

produit mais l’aventure même de l’habiter [22]. L’habitus, cet 

ensemble de pratiques relevant de la culture et même de la 

personnalité de l’individu est, selon Pierre Bourdieu, la traduction 

d’une formidable capacité créatrice, d’un art [6] dont font preuve les 

individus. Toute habitation est investie physiquement et  

symboliquement par ses occupants. 

 

« Le marquage comprend les activités, les fréquentations, les 

gestes, les rites (permanents, éphémères, périodiques) et leurs traces 

volontaires ou non, programmées ou pas : celles de la saleté et du 

désordre et celles de la propreté et du ‘bon entretien’, ( il y a des lieux 

dans la maison qui « doivent » rester impeccables et d’autres qui 

peuvent, au moins un temps, être ‘négligés’), les ornements, les fleurs, 

rideaux, clôtures, le vide et la saturation ; les aménagements, les 

destructions, les transformations… » [15]. Par conséquent, il s’établit 

et s’identifie par un ensemble de repères signalétiques de 

l’appropriation. 
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Par exemple, la médina, le centre historique d’un bon nombre de 

villes algériennes, a été la réflexion et la reproduction d’un système 

socioculturel mis en place par une société arabo-musulmane et fondé 

sur la recherche de la préservation de l’intimité familiale. Mais 

aujourd’hui, les résidents tentent d’y reconstituer des contre-types plus 

en correspondance avec les exigences du moment présent. Aussi, 

l’objectif de ce travail est de porter un regard sur ces nouvelles 

manières d’habiter dans les espaces de l’habitation « médinale », sur 

ces nouvelles pratiques habitantes de détournement qui traduisent de 

nouveaux  types culturels et de nouvelles dynamiques d’appropriation, 

et ce à des fins de réhabilitation. Pour expliciter les changements dans 

l’appropriation, dans l’usage et dans les pratiques de l’espace habité 

dans les maisons traditionnelles au sein d’une médina, il est entrepris 

une analyse détaillée de trois îlots de la médina d’Annaba.  

 

1- Principe d’organisation sociale et spatiale de la ville arabo-

musulmane 

1.1. La médina : un modèle d’organisation de la société arabo-

musulmane 

 

La médina s’est construite au cours des siècles, à la fois comme 

espace des institutions sociales et comme espace de la construction 

urbaine. L’organisation de sa vie économique et sociale a été 

l’aboutissement d’une évolution plusieurs fois séculaire, opérée dans 

le creuset de l’islam. Elle incorpore la relation à des héritages que l’on 

peut considérer comme à la fois « mémoire » d’un système 

socioculturel et de repères symboliques pouvant entretenir une 

mémoire et une identité. Elle a constitué un système d’habitat et de 

solidarité sociale où la famille « produit » la société et la maison 

« produit » la ville [12]. Ceci  montre le niveau de signification 

symbolique du bâti par rapport à l’organisation de la société et aux 

mentalités [12]. D’ailleurs, en langue arabe, les mêmes mots tels que 

houma, dar, beyt servent aussi bien à désigner l’espace bâti que 

l’espace social.  

 

Du schéma d’organisation spatiale des médinas [10], on pourrait 

retenir quelques-uns des traits fondamentaux. En premier lieu, il 

faudrait insister sur le rôle déterminant des fonctions économiques et 

plus particulièrement des fonctions commerciales dans la structuration 
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spatiale des médinas. En second lieu, l’organisation spatiale des 

médinas était fondée sur une très forte différenciation entre les parties 

centrales où se concentrait l’activité économique, et les secteurs 

consacrés à la résidence. La vigueur de la ségrégation des 

communautés et de leur organisation en quartiers topographiquement 

distincts parait constituer une autre caractéristique de la ville arabe 

[18]. Le choix d’implantation des activités de production et de 

services, nécessaires à la vie de la cité, obéissait à un schéma 

classique. Les activités nobles (parfums, bijoux, soieries…) 

occupaient le cœur de la ville, autour de la grande mosquée, tandis que 

les activités salissantes ou bruyantes (tannerie, poterie, ferrage des 

animaux…) étaient rejetées vers les portes [4]. L’opposition entre 

secteurs d’activités économiques et secteurs de résidence est renforcée 

par une différenciation dans la configuration du réseau de voirie : dans 

la zone centrale de la ville, vouée aux activités économiques, s’est 

développé un réseau de rues relativement large au tracé régulier tandis 

que dans les zones destinées à la résidence, qui se développent en 

périphérie de la zone centrale, on trouve toutes les variétés d’un type 

irrégulier de voirie. Le tracé sinueux des rues, leur étroitesse, 

l’abondance des impasses est également un trait bien connu de ce 

réseau [18]. Enfin, les limites de la médina se matérialisaient par des 

portes qui se fermaient la nuit [14]. 

 

Mais, « par-delà ses apparences de labyrinthe, l’espace [médina] 

est structuré selon une logique d’intériorisation [11]. Une 

différenciation très fine de la trame résidentielle permet toute une 

progression des espaces les plus privés aux espaces les plus publics 

par une série de transitions : patio/skiffa/impasse/ruelle/rue/centre 

ville. La skiffa dessert une famille, l’impasse un îlot et la rue un 

quartier. L’impasse ou le derb assure à la fois l’unité et l’intimité d’un 

groupement de voisinage» [11].  

 

L’urbanisme islamique fait une séparation nette entre l’espace 

résidentiel qui doit assurait calme et tranquillité aux populations et les 

espaces fonctionnels, spécialisés en vue de l’optimisation de l’activité 

économique. Les rapports sociaux qu’entretenaient les citadins entre 

eux se déroulaient à tous les niveaux : dont le plus élémentaire était le 

derb (ruelle en impasse), la houma (quartier) constituait le palier 

intermédiaire, tandis que la médina (la cité) représentait l’échelon 
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supérieur. Espace intime, le derb communiquait avec l’extérieur par 

l’intermédiaire d’une rue ou zquaq qui articule un ensemble plus 

important : la houma ou quartier, ce dernier généralement de 

dimensions réduites et bien adaptées à l’échelle humaine. Si le derb 

remplissait un rôle exclusivement résidentiel le zquaq assurait de plus 

un niveau élémentaire d’équipement indispensable au déroulement de 

la vie quotidienne. La houma n’avait donc pas de vocation 

économique.  

 

A chacun de ces sous-espaces (derb, houma, médina) a 

correspondu un niveau de la gestion urbaine, un pouvoir de décision 

particulier (tableau n°1).   

 

 

 

Tableau n°1 : La fonction et gestion des sous- espaces d’une médina  

 

Type de sous 

espace 

Fonction Gestion 

Type Organe 

Derb Résidentielle Familiale Notable 

Houma Sociale Collective Comité de 

notable 

Axes et places Economique  Communautaire  Pouvoir 

public 

 

Leur agencement s’est fondé sur deux principes fondamentaux : 

une conception urbanistique basée sur la hiérarchisation et la 

spécialisation des sous-espaces urbains et une gestion du type 

communautaire mue par le souci de l’intérêt général [4]. 

 

L’organisation sociale s’ordonnait en fonction d’une structure bien 

particulière. Le cadi et les oulama représentaient le sommet de la 

hiérarchie urbaine ; ils statuaient sur les conflits de la vie urbaine. 

Leurs décisions avaient des conséquences sur les activités 

économiques comme sur le cadre bâti. Les familles chérifiennes, 

mêmes pauvres, occupaient le deuxième rang. Les riches 

commerçants, artisans ou agriculteurs, jouissaient de moins grandes 

considérations quand ils n’avaient pas les deux attributs de la wajaha, 

la prééminence qu’était la connaissance des sciences islamiques, l’Ilm 
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ou l’affiliation avec une descendance du prophète: nassab. La base de 

la structure sociale était constituée par la population « ordinaire » 

composée  de petits artisans, de petits propriétaires fonciers et de 

commerçants modestes. 

 

Le modèle d’organisation spatiale et sociale de la ville est reproduit 

à la micro échelle. Tous les houmat étaient conçus sous le même 

modèle d’organisation spatiale et ne se différenciaient guère dans leur 

aspect extérieur. La distribution de la population n’obéissait pas aux 

facteurs de ségrégation sur la base du revenu. En effet, chaque derb, 

habité par une dizaine ou une vingtaine de familles, regroupait une 

diversité remarquable de statuts sociaux. Mais le fond du derb étaient 

occupé généralement par la famille qui réunissaient les attributs de la 

wajaha : statut de alem ou de charif. Le derb affichait son autonomie, 

voire ses particularités par la limitation de l’accès aux seuls riverains, 

aux parents, et aux connaissances. Le quartier était plus ouvert à la 

circulation, avec des voies de pénétration et des voies d’évitement ; il 

assurait la continuité de l’espace urbain et les relations entre ses 

constituants. Il était doté d’équipements de base dont  four, hammam, 

école coranique, beqqal (vendeur de charbon) et offrait quelques 

aliments de base. Les maisons mitoyennes sur deux ou trois cotés 

forment un périmètre clos, percé d’une porte qui ouvre sur une ruelle 

ou une impasse d’un quartier d’habitation [12].  

 

1.2. Typologie de la maison traditionnelle et exigences culturelles 

 

L’unité d’habitation est conçue pour satisfaire des exigences 

culturelles et religieuses. C’est ainsi que la conception de la maison 

traditionnelle se fonde sur un système introverti, sur la spécialisation 

et la hiérarchisation des sous-espaces habités. Le système introverti 

protège la femme de l’extérieur même si la porte d’accès reste ouverte 

toute la journée.  

 

La maison traditionnelle se compose d’espaces collectifs 

matérialisées par le patio (west eddar) et la terrasse (stah) et d’espaces 

privés constitués par un ensemble de pièces (beyt), souvent en forme 

de T et destinés à tout un sous-groupe familial. 
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Le schéma architectural de l’habitation est le même pour toutes les 

maisons même si l’articulation hiérarchisée des beyts dépend de 

l’ampleur et de la configuration d’une maison à l’autre. Il reflète d’une 

part l’organisation de la famille en noyaux à statuts différenciés et 

hiérarchisés, et d’autre part, l’organisation de l’espace en éléments 

distincts coordonnés [12].  

 

La maison est une unité spatiale à la fois une et multiple ; elle 

rassemble des groupes  liés par des liens du sang. Elle les rassemblent 

mais en les distinguant. Elle se constitue, en effet, d’une répétition de 

beyts, mais avec des hiérarchies entre statuts d’âge et de statuts et de 

sexe, entre maîtres et serviteurs, entre hôtes et invités. En cela elle est 

multiple, l’unité se reconstitue dans l’espace central commun qu’est la 

cour -le patio- [12].  

 

Les beyts sont reliés par des espaces de circulation tels que les 

escaliers (droudj) et les galeries (steha) ainsi que par des espaces de 

services dont la cuisine (cousina), la salle d’eau (beyt el ma) et les 

dépôts (mekhzen).  

 

La skiffa, une sorte de vestibule (photo n°1), est un espace qui 

marque la limite spatiale entre le dehors et le dedans de l’habitation. 

Elle joue le rôle d’espace de transition et de filtre. Elle est un espace 

où  les hommes s’arrêtent avant de s’annoncer afin de permettre aux 

femmes, vaquant dans la cour en toute quiétude loin des regards 

indiscrets des passants, de se couvrir ou de se retirer. 

 

La cour, west eddar, est le cœur de la maison. Elle constitue le 

point de convergence et de passage obligé. Elle fait office d’un hall de 

distribution. Elle est entourée de pièces qui profitent de sa lumière. 

C’est là où se trouve le puits. On y fait la lessive, la vaisselle, on y 

papote en travaillant, on s’y repose à l’ombre des plantes grimpantes 

qu’on cultive dans des bacs. Les enfants y jouent sur le sol dallé de 

marbre. On y célèbre les jours de fêtes et on y pratique les rites 

religieux, comme l’égorgement du mouton. Ce qui fait d’elle le lieu 

privilégié des relations (photo n°2). 

 

Sur la terrasse (stah) située à l’étage, on pratique autant d’activités 

que dans le west eddar mais à des saisons ou à des heures différentes. 
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Si, le jour, la maison est un espace exclusivement féminin, la terrasse 

l’est davantage. Cette dernière devient, Les fins d’après- midi de l’été, 

un lieu privilégié de réunion. On peut aussi se retirer dans le minzah, 

l’unique pièce de la terrasse (photo n°3). 

 

La skiffa, droudj et le stah constituent une succession d’espaces 

communs qui assurent l’articulation et l’unité à la maison 

traditionnelle. 

 

Les autres pièces, disposées sur les quatre cotés de la cour, sont 

longues et étroites ; le mur du fond est creusé d’un espace, le kbou, un 

lieu privilégié pour les réceptions et les travaux nécessitant 

l’adossement. Dans certains logements le kbou existe sous forme de 

décrochement plus ou moins important, qui apparaît sur la façade en 

forme d’encorbellement, parfois percé d’une petite ouverture basse, 

permettant à une personne assise sur un matelas de profiter de la vue 

sur l’extérieur. On est assis pour la conversation, le repas et pour les 

divers travaux de longue durée [17] (photo n°4 et figure n°1). 
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Photo n°1 : Skiffa, Dar Laouabdia, médina 

d’Annaba 

Photo n°2 : West eddar, steha, Dar 

Laouabdia, médina d’Annaba 

 

 
 

 

 

Photo n°3 : Stah et Minzah, médina 

d’Annaba 
Photo n°4 : Kbou, Dar Largueche, 

médina d’Annaba 

 

 
 

Source : Nezzal Salima, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°1 : Les Kbous 
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Source : A. Ravéreau [17] 

Il faut remarquer que chaque beyt se présente sur la cour avec sa 

propre façade, parfois décorée, qui l’individualise [12]. 

 

On peut citer d’autres espaces, moins importants mais qui font 

partie de la maison ; par exemple, la maksoura, située à l’extrémité de 

la pièce, est destinée au jeune célibataire ou au vieillard, et le masrak, 

situé entre deux niveaux, sert de dépôt (de même que le mekhzen). 

 

2. La médina d’Annaba aujourd’hui: vers un nouveau 

modèle socio-culturel  

2.1. La médina : de ville à quartier de ville (Carte 1) 

 

Annaba, 4
ème

 ville algérienne, est située dans le Nord-est Algérien, 

à environ 600 km à l’est d’Alger, la capitale nationale, en bordure de 

la mer méditerranée. La création de la ville remonte au moins à 

l’époque phénicienne. Chaque époque de l’histoire y a laissé sa 

marque qui se juxtapose aux précédentes sans les effacer. C’est 
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pourquoi la ville d’aujourd’hui a une morphologie urbaine très 

composite : un centre historique représenté par la médina, la ‘ville 

coloniale’ auxquels se sont greffées tantôt des zones d’habitat planifié 

tantôt des zones d’habitat illicite (bidonvilles). Plus important que la 

diversité des quartiers qui composent la 

 Carte n°1 : Situation de la médina par rapport à la ville d’Annaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ville, il y a lieu de rappeler que la médina est passée du statut de ville 

à celui de quartier de ville. Elle s’étend sur environ 14 ha et regroupe 

12 405 habitants en 2000.  

 

 

                                      

2.2. Méthodologie d’approche : enquête et entretiens 

Limite de la médina 
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La médina, ce territoire connu jadis pour son principe 

d’organisation sociétale fort, sa vitalité économique et sa richesse en 

héritages culturels, architecturaux et urbanistiques, va subir surtout 

depuis 1962 d’importantes transformations tant dans ses composantes 

sociale, culturelle et économique, que dans sa physionomie. On verra 

que la médina, de par la spécificité des ses caractéristiques 

sociologiques, économiques et culturelles, représente des contraintes 

et des incitations pour les nouveaux habitants dans leur stratégie 

d’intervention sur l’espace. 

  

En vue d’identifier et de qualifier quelques-uns des changements 

dans les appropriations, les usages et les pratiques de l’espace habité 

traditionnel de type arabo-musulman, il a été entrepris un travail sur le 

terrain matérialisé par des relevés, par des prises de vue 

photographique de l’enveloppe architectural, et par une enquête auprès 

des habitants résidant dans trois îlots de la médina d’Annaba, des 

secteurs d’habitat n’ayant subi que très faiblement les interventions 

coloniales. 

 

L’enquête a porté sur 161 chefs de ménages. Le contenu du 

questionnaire est axé sur l’origine géographique des résidants, la 

période d’installation, la profession exercée, le niveau de revenu et le 

statut d’occupation du logement. Il est espéré que la combinaison de 

l’observation directe, de l’enquête et de l’entretien, puisse apporter un 

éclairage sur le contenu social et culturel de l’espace logement, saisir 

les pratiques sociales dans les logements ; et par extension  mesurer le 

degré de correspondance entre les pratiques spatiales domestiques 

courantes et les symboliques culturelles qui s’y articulent. Toutefois, il 

faut préciser que les résultats obtenus sont à considérer plus comme 

indicatifs que représentatifs de l’ensemble de la population et de 

l’espace de la médina. En effet, la population totale enquêtée ne 

représente que 6,38 % des ménages et 5,54 % de la population totale 

de la médina (tableau n°2). 
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Tableau n°2 : Principales données socio-démographiques des îlots 

enquêtés, Médina d’Annaba, 2002. 
 Médina

*
 

Ilots enquêtés
**

 % Médina 

Population totale 12 405 688 05,54 

Nombre de ménages 2523 161 06,38 

Nombre de 

logements 

2408 48 08,37 

Nombre de pièces 4177 292 06,99 

Source :
 *

Atelier d’urbanisme et d’architecture 2002-2003[2] ; 
 

             
**

Nezzal Salima, enquête sur terrain 2003-2004 

 

2.3. La maison traditionnelle: changement dans la structure 

sociale 

2.3.1. L’origine géographique des résidents et période d’installation 

 

En considérant de non migrantes les populations venues s’installer 

antérieurement à 1930, on remarque que 83,2 % des ménages s’y sont 

installés durant les trois décennies qui ont suivi l’indépendance 

(tableau n°2). 

 

Tableau n°2 : Nombre et pourcentage de migrants installés au niveau 

des trois îlots d’étude entre 1930 et 2004   

Période d’installation Nombre de ménages Pourcentage 

1930-1961 27 16,8 

1962-1969 22 13,7 

1970-1989 42 26,1 

1990-1999 40 24,8 

2000-2004 30 18,6 

Toutes périodes 

confondues 

161 100 

Source : Nezzal Salima, Enquête sur terrain 2003-2004. 

 

Au lendemain de l’Indépendance, la médina a été désertée par une 

partie de ses habitants ; et par conséquent, elle est devenue un lieu 

d’accueil pour des catégories de population citadine plus pauvres et 

celle issues de l’exode rural. La guerre de Libération, de par 

l’insécurité, la destruction de mechtas et l’opération des centres de 

regroupement [7] qui lui sont liées, a amplifié l’exode vers les villes. 
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Cette première génération de migrants a loué à bas prix [11] des 

habitations des résidents originels de la médina qui, eux, se sont 

réappropriés les maisons abandonnées par la population européenne. 

La deuxième génération de migrants a coïncidé avec la période des 

grandes réformes économiques du pays [5]. Les migrants espéraient 

trouver un emploi dans le secteur industriel en pleine expansion et se 

rapprocher des équipements éducatifs et sanitaires. Quant à la 

troisième vague, elle est à lier au problème d’insécurité dans les zones 

rurales de la décennie « noire » de l’Algérie. Enfin, durant les années 

2000, les nouveaux résidants correspondent majoritairement à de 

jeunes ménages en quête de logement.  

 

En ce qui concerne l’origine géographique, il ressort que 34 % des 

ménages enquêtés sont originaires de la wilaya d’Annaba [dans un 

rayon moyen de 10-30 km]. Les ménages en provenance des deux 

wilayate (Guelma et El Tarf) limitrophes à celle d’Annaba et se 

situant dans un rayon moyen de 30-50 km  représentent 32,6% du 

nombre total des ménages enquêtés. Les localités rattachées 

administrativement à la wilaya de Souk Ahras qui sont distantes 

d’Annaba d’approximativement 160-180 km comptent pour 18,4%. 

Les 15% restant proviennent des autres wilayate d’Algérie dont celles 

de Jijel, M’Sila, Batna, Tébessa, Constantine, Alger, Sétif et El Oued.  

   

En somme, la médina s’est transformée, depuis l’indépendance, en 

un « quartier refuge » pour les populations démunies, marginalisées 

pour qui le fait d’y résider est un moyen d’accès à la citadinité. De 

plus en plus, la médina d’Annaba fait fonction de lieu de transit pour 

les catégories de population (sous-prolétaire) attirées par le très bas 

loyer et en quête d’un logement en ville.  

 

2.3.2. Les conditions de vie dans la médina d’Annaba : vers plus de 

mal-vivre 

  

Le niveau socio-économique des habitants reste bas (tableau n°3). 

Les chefs de ménages inactifs (représentés par ceux au chômage et par 

ceux à la retraite) comptent pour 36% du total des chefs de ménages 

dont 16,8 % sont au chômage.  
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Tableau n°3 : Répartition des chefs ménages résidant dans les trois 

îlots de la médina d’Annaba selon la catégorie socio- professionnelle, 

2004. 

Catégories socio-

professionnelles 

Nombre de 

ménages 

Pourcentage 

Employé de service 41 25,46 

Ouvrier 05 3,1 

Employé de bureau 12 7,45 

Fonctionnaire 08 4,96 

Employé non déclaré 23 14,28 

Commerçant 10 06,22 

Enseignant 02 01,24 

Agriculteur 02 01,24 

Retraité 31 19,25 

Chômage 27 16,80 

Toutes catégories confondues 161 100 

Source : Nezzal Salima, enquête, 2003-2004 

 

Parmi les chefs de ménages actifs, une grande majorité occupent 

des emplois de service (englobant les métiers suivants : mécanicien, 

chauffeur de taxi, coiffeur, cordonnier, électricien, soudeur, tailleur, 

hôtelier, femme de ménage, employé dans un taxiphone ou un 

cybercafé, menuisier, forgeron). Par ailleurs, un peu moins de 15 % 

des chefs de ménages exercent dans l’emploi informel (pour une large 

part dans la branche commerciale). 

 

La situation socioéconomique des habitants des trois îlots de 

référence est globalement critique. Plus d’un tiers des ménages 

occupés ont des niveaux de revenus bas voire très bas (tableau n°4) 

[2] : leurs revenus sont inférieurs au S.N.M.G. (Salaire National 

Minimum Garanti) qui est fixé à 10 000 DA, soit plus ou moins 

l’équivalent de 100 Euros et garantissant un pouvoir d’achat 

paradoxalement bien inférieur à celui des Tunisiens et Marocains 

comme le confirme le tableau n°5.  
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Tableau n°4 : Répartition de la population occupée de la médina 

d’Annaba selon la tranche de revenu, 2002.                                                                                              

 

Tranche de revenu (Dinars 

Algériens) 

Part de la population occupée 

Moins de 5000 DA 15,80 % 

5000 à 10000 DA 18,20 % 

10000 à 15000 DA 16,48 % 

15000 à 20000DA 03,10 % 

Pus de 20000 DA 03,20 % 
*
Revenu non défini 42,86 % 

Source : Atelier d’Architecture et d’Urbanisme [2] 

 

Tableau n°5 : Comparaison entre le SMIG et le PIB/hab. dans les 

pays du Maghreb, 2006.  

Pays SMIG PIB/ habitant en $ en 

2005 

En monnaie 

nationale 

En Euros  

Algérie 10 000 DA 100 3 000 

Tunisie 224 DT 150 2 600 

Maroc 2 000 DH 200 2 000 

Source : Aït Amara, H. [1] 

 

2.3.3. Les conditions d’habitation : vers plus de promiscuité 

 

Selon les cas, les ménages ont loué des pièces à très bas prix ou ont 

tout simplement squatté des logements abandonnés. Certains 

propriétaires vivent en cohabitation avec leurs locataires, les loyers 

perçus leur procurant à peine de quoi subsister. En effet comme la 

demande, l’offre concerne des agents faibles économiquement ; la 

maison traditionnelle est louée à la pièce dans un sous- marché 

alimenté, en grande majorité, par des néo-citadins dépourvus, eux 

aussi, de moyens financiers. Ce qui explique que ces derniers ne 

peuvent  réaliser ni les entretiens ni les modifications nécessaires à 

leur maison. La démission des propriétaires vis-à-vis des charges de 
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maintenance de leur maison peut s’expliquer également par d’autres 

raisons comme celle de départ éventuel, de dilution de la propriété 

cohéritière à l’infini. 

 

Si l’on admet que le logement est synonyme à la fois de condition 

matérielle d’existence et de sociabilité, de support d’une stabilité 

identitaire et d’expression d’un statut social [20], et que l’accès à la 

propriété constitue un instrument d’ancrage urbain pour les occupants, 

la marginalisation sociale semble effective dans les trois îlots étudiés. 

En rapport au statut d’occupation des logements, sur les 161 ménages, 

les locataires et les squatters comptent pour plus de 63% (tableau n°6). 

 

Tableau n° 6 : Répartition des chefs de ménages résidant les trois 

îlots de la médina  d’Annaba selon le statut d’occupation du logement, 

2004 

Statut d’occupation Nombre de ménages Pourcentage 

propriétaires 58 36,02 

locataires 78 48,44 

Squatters 25 15,52 

 161 100 

Source : Nezzal Salima : enquête, 2003-2004 

 

Le phénomène d’oukalisation ou de location à la pièce a provoqué 

une rupture dans la logique de la structuration et de la fonctionnalité 

de l’espace habité. Les anciennes valeurs d’usage des maisons 

traditionnelles se sont progressivement perdues. Le processus 

d’émiettement de la famille patriarcale s’est accéléré. Désormais, la 

logique entre l’unité spatiale de la maison et l’unité économique et 

sociale est modifiée, et l’occupation s’y fait par des ménages liés à 

d’autres modèles culturels ; et une utilisation différente de l’espace par 

rapport à l’utilisation originelle s’affirme.  

 

Le changement dans la manière d’habiter la maison traditionnelle 

ne s’est pas accompagné de réaménagements dans sa structure 

physique ; ce qui a été source de très mauvaises conditions 

fonctionnelles, des conditions ayant contraint les locataires à 

s’accommoder à des conditions d’habitation intolérables. A titre 

d’exemple, le résultat du calcul des Taux d’Occupation par Logement 

(TOL) et des Taux d’Occupation par Pièce (TOP) (tableau n° 7) 
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atteste du degré d’entassement très élevé : les populations y vivent 

entassées dans des pièces exiguës de 3 m à 5 m de long sur 2,5 m de 

large. Les normes internationales considèrent qu’il faut une pièce par 

couple ou par personne de plus de 7 ans, sauf pour les enfants du 

même sexe entre 7 et 18 ans qui n’ont besoin que d’une pièce pour 

deux. Le degré de confort et taux d’occupation constituent des indices 

importants du niveau de vie. Le meilleur indice du taux d’occupation 

serait le nombre moyen de m2 de plancher par personne, sachant qu’il 

est admis qu’en dessous du seuil de la tranche 12 à 8 m
2
  duquel 

l’entassement peut engendrer des troubles psychologiques [3]. 

 

Tableau n°7: Taux d’occupation des logements des îlots étudiés 

comparés à ceux de l’ensemble de la médina, 2004 
 Îlots étudiés Médina 

Population totale 688 12405 

Nombre de ménages 161 2523 

Nombre de logements 48 2408 

Nombre de pièces 292 4177 

Taux d’Occupation par 

Pièce (TOP) 

2,35 2,96 

Taux d’Occupation par 

Logement (POL) 

14,33 5,15 

Source : Nezzal Salima : enquête, 2003-2004 

Nous avons constaté, au cours de nos enquêtes, que les habitants de 

la médina dont les logements sont dégradés (humides, mal aérés, mal 

éclairés et surpeuplés), souffrent de rhumes à répétition, d’asthme, 

d’allergies et de rhumatismes chroniques. De plus, cette très grande 

promiscuité a participé à l’accélération du rythme de dégradation du 

cadre de vie sous l’augmentation des densités de population et des 

nouvelles pratiques socio-spatiales ; et a favorisé l’occurrence d’actes 

de violence et la délinquance juvénile. Ce sont autant de faits qui ont 

contribué à l’altération de l’image et de la réputation de la médina. 

Ainsi donc, la substitution de la population citadine de souche par 

la population à majorité rurale, a provoqué de profonds 

bouleversements dans l’appropriation, l’usage et les pratiques 

spatiales de cet espace. De surcroît, la pratique de location à la pièce a 

provoqué la fragmentation du logement et la  perte des anciennes 

valeurs d’usage des maisons traditionnelles. Désormais, chacune des 
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pièces d’habitation de la maison traditionnelle fait fonction, dans une 

grande majorité des cas, de logement. Ces faits témoignent de la 

rupture entre l’unité spatiale de la maison et la cohésion sociale, une 

rupture lisible dans les changements survenus dans les utilisations et 

les pratiques des sous-espaces de la maison traditionnelle. Parmi les 

transformations les plus marquantes, on pourrait retenir le 

morcellement des unités d’habitations, la réduction de la taille des 

pièces par cloisonnement vertical et l’introduction d’éléments de 

confort tels que la cuisine et salle de bain.  

 

2.3.4- Qualités spatio-symboliques de la maison traditionnelle : entre 

passé et présent  

 

Un lieu diffère d’un autre d’une façon constante ou circonstancielle 

selon la valeur qui le qualifie. Dans ce sens, la  logique des activités 

n’est pas dans l’activité elle-même ni dans le but de la produire mais 

dans le système de valeur, dans le symbole que détient l’habitant. La 

pratique est une activité considérée comme un système de symboles 

en référence à un modèle culturel particulier. Ce dernier commande 

l’organisation de l’espace suivant des couples d’opposition entre 

lesquels il y a une série de valeurs attribuées aux activités.  

 

Ceci nous permet de comprendre comment l’habitant organise son 

logement en référence à des modèles qu’il partage avec la majorité des 

habitants. Ainsi, ces couples d’opposition sont organisés selon des 

axes spatio-symboliques. 

 

A ce stade de l’analyse, il est tenté d’apprécier la valeur 

symbolique de chacun des sous-espaces des logements du type arabo-

musulman des 03 îlots retenus en fonction de critères qualitatifs 

organisés en couple d’opposition [19]. La visite des habitations a 

permis de faire les conclusions suivantes et résumées dans le tableau 

n° 8. 

 

Chaque partie du logement a gardé un caractère plus ou moins 

privé ou public suivant le type de relation que l’habitant entretient 

avec autrui, suivant qu’il s’agit d’un étranger, d’un hôte exceptionnel 

ou d’un familier. L’espace reste donc hiérarchisé.  
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Par exemple, la skiffa demeure un espace où les étrangers peuvent 

être  reçus ; stah, steha, beyt el ma et west eddar ne sont accessibles 

qu’aux locataires du logement. Seuls les intimes ou les membres de la 

famille peuvent accéder à la pièce. 

 

Les espaces semi-privés qui étaient commun à tous les membres de 

la famille élargie, sont devenus communs à tous les locataires d’un 

même logement. 

 

Quant à la cuisine (cousina), elle a cessé d’être un espace privé du 

fait qu’elle est souvent aménagée dans la galerie (steha) qui est 

traversée par les autres locataires afin de regagner leur « logement » 

(dar) matérialisé par une ou deux pièces. 

 

Du fait de l’occupation plurifamiliale, la totalité de l’espace habité 

est devenu l’espace de la femme. Par conséquent, les hommes passent 

une grande partie de la journée hors de la maison, dans les cafés et les 

gargotes afin de ne pas gêner les femmes. 

 

De plus, les espaces communs sont devenus des espaces sales ; les 

relations entre les menages sont loin d’étre parfaits, et le nettoyage et 

l’entretien de ces espaces sont souvent l’occasion de discordes.  

 

La pièce (beyt) reste un espace propre constamment entretenue 

malgré les nombreuses activités qui s’y  déroulent. Aujourd’hui, suite 

à la cohabitation forcée des ménages, la pièce (beyt) demeure l’unique 

espace qui permet de préserver l’intimité. 

 

Il ressort clairement que la répartition dans le temps et l’espace des 

activités est devenue dépendante de la qualité des relations entre les 

femmes et les hommes, entre les femmes seules ou entre les hommes 

seuls, entre les jeunes et les personnes âgées et le degré de parenté. La 

médina n’est plus un conservatoire des modèles de comportement 

traditionnels en matière d’appropriation de l’espace. 

 

Les changements observés dans la qualité spatio-symbolique des 

sous-espaces de la maison traditionnelle se reflètent dans les nouvelles 

manières dont la population s’approprie et pratique les différentes 

unités de l’habitation. 
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2.3.5. Lieux et pratiques : vers de nouvelles pratiques socio-spatiales 

 

L’habitus est un outil intéressant pour comprendre la durabilité de 

certaines pratiques. Selon Pierre Bourdieu, « produit de l’histoire, 

l’habitus produit des pratiques individuelles et collectives, donc de 

l’histoire, conformément aux schémas engendrés par l’histoire ; il 

assure la présence des expériences passées, qui déposées en chaque 

organisme sous la forme de schéma de perception, de pensées et 

d’actions tendent plus sûrement que toutes les règles formelles et 

toutes les normes explicites, à garantir la conformité des pratiques et 

leur constance à travers le temps. Passé qui survit dans l’actuel et qui 

tend à se perpétuer dans l’avenir en s’actualisant dans les pratiques 

selon ses principes... » [8].  

 

Par conséquent, dans l’habitat de notre société, les modèles 

d’appropriation apparaissent comme « dispositions à engendrer des 

pratiques ». Ainsi se révèle la capacité de l’habitant – et en somme sa 

créativité – qui est à l’œuvre dans ses gestes quotidiens les plus 

humbles : entretenir, ranger, décorer, mettre en scène, cacher, etc. 

Pour Raymond Henri, l’appropriation de l’habitat se définit comme 

l’ensemble des pratiques et en particulier des marquages qui lui 

confèrent les qualités d’un lieu personnel. D’une part, le marquage par 

la disposition des objets ou les interventions sur l’espace habité est 

l’aspect matériel le plus important de l’appropriation. D’autre part, ces 

qualités de lieu personnel ne sauraient exister sans l’existence d’un 

« nous » qui en cautionne la légitimité, sans les valeurs qui leur sont 

attachées, c'est-à-dire sans l’existence d’un « modèle culturel » qui en 

inspire et fonde l’organisation [19].  

 

Pour dévoiler les nouvelles pratiques socio-spatiales de la maison 

traditionnelle, il a été tenté de caractériser les nouveaux rapports à 

l’espace qui sont des indicateurs des expériences personnelles des 

nouveaux résidents. 

 

Les transformations survenues dans la composition physique et 

sociale de la maison traditionnelle ont induit l’émergence de nouveaux 

modes de vie et le recours à de nouvelles formes d’appropriation et 
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d’usage. Le morcellement de l’habitation a eu pour effet la réduction 

de l’espace de vie des ménages ; quant à la cohabitation, elle a été 

génératrice de rapports sociaux favorisant la sous intégration socio-

spatiale et les conflits entre les nouveaux résidents. 

 

Tableau n°8 : Qualités spatio-symboliques, anciennes et actuelles, des 

espaces de la maison traditionnelle 
 Couples 

d’opposition 
                  Axes spatio symboliques 

Rapports 

des 

groupes 

 et des 

individus 

 à l’espace 

 Avant Aujourd’hui 

Féminin - 

masculin 

Féminin       masculin 

 

West eddar    beyt        

skifa 

Cousina         stah 

                      steha      

                     bit el ma     

Féminin               masculin 

 

West eddar    beyt        Skifa 

Cousina            

stah 

steha                      

bit el ma 

Public - 

privé 

Semi privé         privé 

 

West eddar          beyt 

 Stah               cousina     

 steha   

bit el ma 

skifa 

Semi public                  privé   

 

Skifa              stah          beyt 

West eddar       steha 

                        Bit el ma 

                        cousina  

 

Intime - 

non intime 

Intime      non intime 

 

Beyt  west eddar    skifa 

cousina    Stah 

                Steha 

                Bit el ma  

Intime                 non intime 

 

Beyt                    cousina 

                            Stah 

                            Steha 

                            Bit el ma 

                           West eddar 

Valeur 

symboliqu

e affectée 

à chaque 

espace 

Sale - 

propre 

Sale                 propre 

 

Bit el ma    stah   beyt 

                   Steha 

                   Cousina 

                   Skifa 

                 Wet eddar 

 

Sale                           propre 

 

Bit el ma                    beyt      

Cousina 

Stah  

Steha 

Skifa 

West eddar 

Les 

fonctions 

et les 

pratiques 

et leur 

rapport à 

l’espace 

spécifique 

Montré - 

caché 

Montré              caché 

 

Skifa         west eddar 

                       Stah 

                       Steha 

                      Cousina 

                       Beyt 

                    Bit el ma            

Montré                        caché 

 

Skifa                           beyt 

West eddar 

Stah 

Steha 

Cousina 

Bit el ma 
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De cette façon, l’habitation actuelle ne répond plus aux exigences 

des résidents. La presque totalité des ménages ne possèdent pas de 

cuisine (cousina) proprement dit, l’unique salle d’eau (beyt el ma) 

située au rez-de-chaussée est partagée par tous les ménages.  

C’est pourquoi, il est instructif de savoir comment se déroulent ces 

activités dans le logement, et comment sont-elles réparties suivant les 

lieux ? 

 

Le lieu est un espace investi, qualifié, nommé « produit » par la 

pratique quotidienne qui est faite d’activités, de perceptions, de 

mémoire, de symbole [15]. Aussi pour chaque lieu de la maison, il est 

défini la pratique programmée. Il est étudié par la suite les activités du 

programme qui sont : l’activité principale (A.P.) élément de base des 

activités programmées et l’activité induite (A.I.) qui précède l’activité 

principale, d’une part. D’autre part, il a été identifié pour chaque lieu 

les activités non programmées qui sont : les activités exceptionnelles 

(A.E.) et les activités de renvoi (A.R.), et enfin les activités de 

détournement qui représentent un repère de changement d’activité 

(tableau n°9). 

 

 

 

Tableau n°9 : Lieux et activité  

 

 

Lieu 

nomm

é 

Pratique 

program

mée 

Activité du 

programme 

Activité non 

programmée 

Activité de 

détournem

ent 

 

 

West 

eddar 

 

 

 

 

 

A.P. 

 

A.I. 

 

A.E. A.R.  

Lavage 

Réunion 

Distractio

n 

Repos 

Laver le 

linge, la 

vaisselle  

Se 

reposer 

Etudier 

Remplir 

les 

sceaux 

d’eau 

Etendre 

les 

matelas 

 

Célébrer 

des fêtes 

Sacrifier 

le mouton 

Ranger 

des 

objets 

 

 

 

 

Skiffa 

 

Accueil Accueill

ir 

Discuter 

 Installer 

le mouton 

Ranger 

des 

objets 
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Conclusion  

 

Une attention particulière a porté sur les processus de 

réappropriation des espaces habités de la maison de la médina 

d’Annaba par de nouveaux groupes sociaux et sur les nouvelles 

formes d’usage et de pratique qu’ils ont introduites.  

La maison traditionnelle formait, jadis, un espace habité adapté aux 

exigences culturelles et jalousement préservé. Mais depuis 1962, la 

médina comme sa maison ont connu d’importantes transformations 

tant dans leurs composantes sociale, culturelle et économique que 

dans leur physionomie ; des transformations ayant eu pour 

conséquence une perte marquée dans leur cohésion, dans leur 

fonctionnalité et dans leur attrait [13]. La médina s’écarte désormais 

du schéma initial suite à la destruction du système social qui assurait 

leur équilibre.  

 

La médina, en devenant un lieu d’accueil pour la catégorie de 

population citadine pauvre et pour celle issue de l’exode rural, s’est 

transformée en un « quartier refuge », en plein centre-ville.  

 

La pratique de location à la pièce a généré la réduction de l’espace 

de vie des résidents, qui, par voie de conséquence, a accentué 

Stah 

 

Séchage 

du linge. 

Veillées 

nocturnes 

d’été. 

Sécher 

le linge. 

 Sécher le 

couscous. 

Célébrer 

des fêtes. 

 

Ranger 

des 

objets. 

Habiter. 

Steha Circulatio

n 

Circuler 

 

 Préparer 

les repas. 

Cuisiner 

Laver le 

linge 

Etendre le 

linge 

Cousin

a 

 

Préparati

on des 

repas 

Lavage 

de la 

vaisselle 

Cuisiner 

Laver 

Manger 

 

 Recevoir Ranger 

des 

objets 

 

Etendre le 

linge 

Beyt 

 

Repos 

Travail 

manuel 

Boire  

le café 

Dormir 

Discuter 

Coudre 

Tricoter 

 

Installer 

les 

matelas 

Installer 

la meïda 

Recevoir. 

Laver le 

linge et la 

vaisselle. 

Préparer 

les 

repas. 

Manger 

Prendre 

une 

douche.  

Etendre le 

linge. 
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l’inadéquation de l’espace habité aux pratiques de vie quotidienne des 

habitants-usagers. 

 

Au regard de la dégradation accélérée du patrimoine bâti de la 

médina, des projets de réhabilitation s’imposent. Toutefois, quelles 

que soient les mesures d’actions à préconiser, leur concrétisation sera 

compromise tant les contraintes à lever sont nombreuses. Le territoire 

d’intervention est habité, vécu, et donc il est difficile d’envisager de 

« refaire la ville sur la ville », sans tenir compte des pratiques et des 

représentations sociales et spatiales qui ont marqué et marquent 

encore l’identité des lieux [23].       

 

L’insalubrité, la dégradation du cadre bâti et de vie sous la pression 

démographique et le désengagement (maintien) des propriétaires, la 

surexploitation et la division des logements à des fins spéculatives, les 

problèmes fonciers et les coûts socio-économiques sont autant de 

points à traiter. Dans de nombreux cas, les habitants désirant 

entreprendre des actions de réhabilitation se trouvent dans l’incapacité 

de les réaliser à cause de leurs faibles ressources ou à cause d’une 

absence de consensus entre les locataires, ou encore à cause de la 

propriété en indivision. Aussi, les pouvoirs publics pourraient 

contribuer en instituant les cadres technique, juridique et financier 

nécessaire à la protection, la sauvegarde et la gestion du patrimoine 

bâti de la médina, un patrimoine chargé de valeurs historiques, 

culturelles et architecturales.  
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  ملخص
ومع االنتشار الواسع لوسائل االتصال و اإلعالم نتيجة لمعولمة التي  خالل العشريات األخيرة

و غيرها. ومن بين    السياسةجتماعية  االقتصاييةنسانية  االغزت مختمف قطاعات األنشطة اإل
النشاطات التي تأثرت بالعولمة نجي اإلشهار الذي يعتبر كأياة مؤثرة و فعالة في نجاح مختمف 

    الحمالت اإلشهارية من أجل االستحواذ عمى أكبر عيي ممكن من األسواق العالمية.

 
 

 

 

Résumé 
Au court des dernières décennies 

et avec l’extension des moyens de 

la communication et de 

l’information, à cause de la 

mondialisation qui a envahie tous 

les secteurs d’activités humaines, 

tel que sociales, économiques, 

politiques etc.….Parmi les 

activités influencées par la 

mondialisation, on constate la 

publicité qui est considérée 

comme un moyen d’influence 

pour acquérir le plus grand 

nombre de marchés 

internationaux. 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION : 

Dans le but de saisir les 

caractéristiques des rapports entre 

les différentes dimensions 

territoriales, l’analyse de la 

communication publicitaire ne 

peut pas être négligée. En effet, 

la publicité complexe phénomène 

communicationnelle économique, 

socioculturel, esthétique- prend 

part à plusieurs titres aux 

processus actuels de redéfinition 

des territoires, entant qu’espaces 

socialement construits participe 

pleinement de la tendance à la 

mondialisation tricotant , pour 

reprendre une expression 

d’Armand Mattelart : «  une 

maille de plus en plus ferme entre 

l’économie et la culture 

mondialisés ».[1] 

L’élargissement des marchés 

et l’importance acquise par le
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Développement des stratégies de promotion franchissant les 

frontières nationales ont fait de la publicité transnationale une enjeu 

crucial pour les annonceurs et pour les professionnels. Au même 

temps, la publicité transnationale va progressivement se constituer en  

objet d’étude pour les chercheurs en sciences sociales et en sciences 

de la communication. Car elle offre un domaine de recherche 

fructueux, directement en rapport avec la problématique générale des 

relations qui unissent les médias aux territoires.[2] 

Une précision terminologique s’impose tout d’abord concernant la 

nation de «publicité transnationale »[3]. Nous employons ce terme 

pour indiquer l’ensemble de pratiques, de stratégies et de messages 

mis en place pour promouvoir des produits distribués sur plusieurs 

marchés nationaux et internationaux. 

Le choix de l’attribut «  transnational » à été dicté notamment par 

des raisons d’ordre interprétatif. Le préfixe, «  trans. » du latin «  Au 

delà de », « à travers », marque le passage ou le changement. Joint à 

des verbes, il indique un ensemble d’actions, transporter, transmettre, 

traduire…etc. qui impliquent un déplacement, une transition, une 

transformation.[4] Or suggérant l’idée de transfert, l’adjectif 

« transnational » nous a paru particulièrement  apte à désigner la 

communication publicitaire qui traverse les frontières nationales. 

Pour cette raison,  nous avons préféré l’expression «  publicité 

transnationale » à d’autres formules, notamment à l’anglicisme « 

publicité globale » (global Advertising).[5] En fait, bien que le recours 

aux mots.   « Global » et «  globalisation » soit largement répandu, la 

définition de ces termes demeure floue et controversée. Dans le 

langage de la finance et du marketing, ils évoquent l’image d’un 

monde en train de s’uniformiser par suite d’une nécessaire 

synchronisation technique, commerciale et culturelle provenant du 

capitalisme occidental. 

1- La publicité dans le village globale : le mirage de la 

standardisation 

L’intérêt du milieu professionnel d’ordre théorique et pratique 

posés par la publicité transnationale remonte au début du siècle 

dernier les périodiques spécialisés et les manuels de publicité de 

l’époque n’ont pas manqué de donner des recettes sur les techniques à 

adopter hors des frontières nationales et de signaler des exemples de 
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solutions réussies mais la première tentative de définir un ensemble de 

règles pour mener une action publicitaire hors des frontières est 

représentée par Export Advertising de David L.Brown , le premier 

manuel entièrement consacré à la publicité transnationale, paru en 

1923 aux Etats-Unis. [6] 

Brown, responsable du service commercial de Goodyear ainsi que 

président du comité pour l’exportation de l’association nationale des 

Annonceurs, supposait que la publicité étant née aux Etats-Unis, les 

principes de l’advertising américain devaient être considérés comme 

universels. Les annonceurs américains n’étaient donc pas censés 

adopter à l’étranger des méthodes différentes de celles qu’ils 

employaient aux Etats-Unis ; les gens sont partout les mêmes dans 

tous les pays civilisés. Ils parlent, ils lisent des journaux et des 

magasins, ils ont les yeux pour regarder les affiches, ils ont besoin de 

toutes sorte de produits et ils répondent aux mêmes sollicitations 

comme, par exemple, pourquoi ils doivent acheter ce produit et pas un 

autre. Par conséquent, Brown croyait que les procédés suivis en 

Amérique pouvaient être aisément transférés ailleurs. En particulier, 

afin de mener une action publicitaire, aux Etats-Unis comme à 

l’étranger, il fallait tout d’abord établir un plan qui devait comprendre 

l’établissement d’un budget, un plan médias, un plan de rédaction. 

Quant au choix de l’accroche, Brown écrivait que deux opinions 

s’affirmaient auprès des professionnels, l’une soutient que l’accroche 

doit être différent dans chaque pays…l’autre croit qu’essentiellement 

les gens sont les mêmes tout autour du globe et pour cette raison, ils 

répondent de la même façon aux mêmes arguments. [7] 

Bien qu’il soit en accord avec la deuxième position, Brown jugeait 

nécessaire d’adapter le « style » du message aux différents 

marchés. Cette adaptation ne devait concerner que la partie écrite, car, 

comme il estimait que le langage des images était un langage 

universel, il suggérait de ne pas modifier les illustrations.[8]  En 

revanche, il recommandait de changer les textes suivant les pays ; il 

est beaucoup plus sur pour le rédacteur de prendre le texte utilisé aux 

Etats-Unis, dont la valeur est certaine, et d’opérer les changements 

dictés par les conditions et par le bon sens et ensuite de créer quelque 

chose de nouveau et de différent. 

Pour rendre l’adaptation du « style » adéquate au nouveau contexte 

selon Brown, il fallait avoir une aptitude à l’exportation (export mind), 
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c’est à- dire connaître la culture, les habitudes, les modes de vie du 

pays cible. Pourtant, Brown n’attribuait pas la nécessité de modifier le 

message à des motivations d’ordre culturel, mais plutôt à des 

difficultés liées au positionnement du produit dans les divers marchés. 

En fait, comme ou ils étaient déjà consolidés dans le marché intérieur, 

Brown conseillait d’utiliser pour le lancement à l’étranger les 

campagnes et les textes des annonces précédemment utilisés pour le 

lancement sur le marché américain.[9] 

La plupart des idées exposées par Brown seront reprise quelques 

décennies plus tard, lors de l’expansion de l’industrie publicitaire 

d’outre-atlantique. Comme le prouve la thèse de l’universalité de la 

publicité américaine qui revient à plusieurs reprises dans la littérature 

professionnelle. Bien que son point de vue ait été fortement 

conditionné par la conception mécaniste de l’action de la publicité, 

propre aux premières décennies du siècle dernier, Brown a eu le 

mérite d’avoir mis tout de suite l’accent sur la question centrale que 

pose la publicité transnationale, à savoir la possibilité de transférer des 

messages publicitaires d’un territoire à un autre. 

Même si manuel de Brown se fondait sur une représentation 

schématique de l’action de la publicité, il reconnaissait tout de même 

la difficulté à atteindre l’interchangeabilité totale des messages. A cet 

égard quelques années plus tard, un rédacteur de Printer’s Ink 

écrivait : « IL ne faut pas s’attendre à ce que les conditions de vente de 

l’état d’esprit du consommateur soient les mêmes dans chaque pays. 

Les problèmes concernant un marketing efficace dépendent largement 

d’une série d’habitudes, de traditions et de spécificités qui, comme les 

détails de la publicité, doivent être prises en considération. Les 

possibilités de développement, la concurrence, la résistance à la vente 

changent énormément dans les différents pays ; et de même que les 

services des ventes pour l’exportation de chaque compagne doivent 

adapter et modifier leurs efforts de vente, de même les efforts de la 

publicité pour doivent être soigneusement dirigés et modifiés ».[10] 

Les interrogations posées par la publicité transnationale ont donc 

porté, dès le début, sur le transfert, la modification, l’adaptation des 

messages.  

C’est surtout à partie des années 60 que la possibilité de transférer 

des campagnes de publicité d’un contexte national à l’autre est 

devenue un problème aussi central que controversé parmi les 
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professionnels du marketing et de la publicité. En effet, à cette 

époque, dirigeants d’agences publicitaires internationales, consultants 

et responsables de la publicité et du marketing international auprès 

d’agences et d’annonceurs ont débattu de ce thème auquel ont aussi 

pris part des chercheurs en marketing et en publicité appartenant au 

milieu académique. 

Ce débat s’est focalisé sur la publicité dans les pays européens, 

parce qu’ils représentent un laboratoire des stratégies de 

transnationalisation et un terrain pour les mettre à l’épreuve. En effet, 

pendant les années 60, l’Europe représentait le principal marché 

d’importation des marchandises produites aux Etats-Unis. En outre, 

durant cette période, l’expansion des grandes firmes américaines a été 

suivie de l’internationalisation des agences de publicité américaines 

qui créèrent des réseaux solides de filiales dans tout les pays de 

l’Europe de l’ouest. Par conséquent, les problèmes posés par la 

promotion publicitaire à l’échelle transnationale étaient au centre de 

l’attention des entreprises américaines qui, en 1963, avaient investi en 

Europe 2,5 milliards de dollars en publicité, à savoir 73/ des recettes 

publicitaires américaines à l’étranger, plus de la moitié du total des 

investissements publicitaires dans le vieux continent.[11] 

La longue controverse qui a pris corps dans la presse spécialisée 

s’est développée autour de quelques questions principales : - une 

campagne de publicité est-elle exportable ? Est-ce qu’il faut tenir 

compte, et dans quelle mesure, des diversités nationales ? Une 

campagne unique utilisée dans tous les pays est-elle aussi efficace que 

des messages conçus pour chaque contexte national ? Les premières 

interventions penchaient pour une totale standardisation des messages 

publicitaires, s’appuyant, de façon plus ou moins explicite, sur les 

visions déterministes contemporaines portant aussi bien sur 

l’évolution des sociétés humaines que sur le progrès technique. En 

particulier, certain des auteurs faisaient référence de façon assez claire 

à l’hypothèse de l’émergence d’un village globale. En fait, l’essor des 

systèmes de transport et de communication avait renforcé l’opinion 

selon laquelle le monde était en train de devenir plus petit et unifié. En 

1964, Mc Lu han soutenait qu’après plus d’un siècle de technologie 

électronique, l’humanité avait  « élargi son système nerveux central 

dans une étreinte globale » qui abolissait l’espace ainsi que le temps. 

Cette concentration du monde dans un village entraînée par les médias 
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électroniques impliquait, selon Mc Lu han non seulement des effets de 

synchronisme (« chaque chose a lieu pour chacun le même 

moment »)[12], mais aussi des phénomènes de juxtaposition 

d’éléments appartenant à des cultures éloignées : « Les modèles 

culturels de diverses sociétés, tout à fait indépendants les uns des 

autres et également non reliés aux nôtres, se superposent de façon 

inattendue. L’ample panorama de la famille humaine que l’on obtient 

simplement plaçant l’une des à côté de l’autre des informations 

séparées, provenant d’un contexte qui va de la chine jusqu'à Pérou, 

présente une image quotidienne de la complexité ainsi que de la 

similitude des questions humaines, ce qui, dans son effet global, tend à 

abolir toute conception provinciale. Selon ce point de vue, les médias 

se révélaient  donc les instruments puissants de diffusion de messages 

et de valeurs cosmopolites et universelles. 

C’est sur cette toile de fond qu’au début des années 60, un certain 

nombre de publicitaires a soutenu l’opportunité, voire la nécessité, de 

s’adresser aux consommateurs de tous les pays avec les mêmes 

images, les mêmes messages, les mêmes accroches et donc de 

promouvoir les produits destinés à des marchés différents avec des 

campagnes de publicité partout identiques. En particulier, la parution 

sur Advertising Age et le journal Of Marketing de deux articles signés 

par le publicitaire suédois Erik Linder en faveur d’une standardisation 

complète des messages publicitaires a déclenché une controverse qui 

n’a pas cessée d’être alimentée pendant des années. Linder démontrait 

qu’on Europe, l’élaboration de stratégies publicitaires au niveau 

national était un choix  tout à fait injustifié et anti-économique. Selon 

lui, dans le domaine de la publicité, il fallait suivre les règles de la 

standardisation adoptées dans le secteur de la production, qui 

permettaient de créer un produit identique pour l’ensemble du monde. 

En accord avec les thèses macluhaniennes, Linder supposait que le 

développement des médias ainsi que le croissance de le mobilité des 

hommes avaient donné lieu à un effacement des distances 

géographiques et que ce rétrécissement de l’espace était allé de pair 

avec un nivellement des goûts et des styles de vie selon les modèles  

proposés par la culture de masse. D’après Linder, c’était justement 

l’internationalisation des produits de l’industrie culturelle qui devait 

représenter un exemple pour les publicitaires : « Si des peuples de 

langues et traditions différentes peuvent lire les mêmes produits 

journalistiques, éditoriaux, théâtraux, pourquoi le publicitaire ne doit-
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il pas choisir un accroche international uniques , produits 

journalistiques, éditoriaux, théâtraux, pourquoi le publicitaire ne 

doit-il pas choisir une accroche internationale unique? ".[13] 

Dans l'optique d'Linder, le "Consommateur Européen" existait 

déjà: le développement et la démocratisation des moyens de 

transport et la création des premiers médias transnationaux (chaînes 

satellitaires, éditions internationales de revues telles que Life, 

Reader's Digest, Cosmopolitan, etc.)[14] avaient accru énormément 

le nombre de ceux qui dépassaient les frontières nationales pour se 

rendre dans un autre pays européen, soit matériellement comme 

touristes ou travailleurs, soit symboliquement comme lecteurs ou 

spectateurs. Le publicitaire suédois avançait que cette situation 

entraînait non seulement une sorte d'homogénéisation des habitudes 

de consommation, mais aussi un phénomène de convergence 

linguistique. Linder, comme Brown, reconnaissait au langage des 

images, et notamment des images photographiques, une portée 

universelle, qui permettaient de dépasser l'obstacle de la diversité de 

langues parlées dans les pays européens. 

L'uniformisation des campagnes publicitaires était vue à la fois 

comme une conséquence et comme une force d'accélération des 

processus d'homogénéisation culturelle. Considérant la publicité 

comme un instrument efficace du changement social et notamment 

des habitudes d'achat des consommateurs, Linder assignait à la 

communication commerciale un rôle important dans le processus 

d'intégration mondiale. Même s'il avouait que les différentes 

réglementations nationales, les divers systèmes de distribution, le 

nombre encore limité de véritables agences internationales 

représentaient un obstacle à l'uniformisation des campagnes, Linder 

envisageait l'homogénéisation culturelle comme un événement 

inéluctable. Par conséquent, il se montrait convaincu que la publicité 

transnationale prendrait nécessairement le chemin de la 

standardisation. 

Ces opinions étaient partagées par le fondateur des recherches 

motivationnelles, Ernest Dichter qui, dans les mêmes années, 

affirmait que la modernisation impliquait une convergence des goûts, 

des désirs et des motivations d'achat et l'inévitable naissance d'un 

"consommateur -monde". Comme Linder, Dichter soutenait que les 

forces centrifuges à l’œuvre dans la sphère de la consommation 
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étaient alimentées non seulement par les intérêts marchands, mais 

aussi par le développement des réseaux de transport et de 

communication: "Le jet réduit les distances physiques, le commerce 

international et les communications de masse brisent les 

Barrières.[15] Le monde est en train de s'ouvrir. Le Marché Commun 

s'élargira jusqu'à devenir un Marché Atlantique et ensuite un 

Marché- Monde".Uniformiser les stratégies et les messages 

publicitaires représentait, dans cette perspective, la réponse la plus 

adéquate au nouveau cadre économique. Selon Arthur C. Fatt de 

l'agence internationale Gray Advertising, pour communiquer avec le 

"consommateur monde" il fallait se servir d"'accroches publicitaires 

universelles" traduites dans la langue de chaque pays. Sans 

méconnaître l'hétérogénéité des marchés nationaux, Fatt affirmait 

que les campagnes transnationales pouvaient aisément dépasser les 

diversités sociales et culturelles, agissant sur des besoins et sur des 

désirs "primaires", communs à toute l'humanité. De ce point de vue, 

derrière les différences il fallait donc rechercher une unité foncière et 

généralisée. Sans s'éloigner des thèses des années 20, Fatt soutenait 

que nie mot-clé est universel. Une campagne convenable à un usage 

international doit promouvoir un produit par des arguments 

universels. Mais qu'est-ce que c'est un argument universel? Le désir 

d'être beau est universel. Des sujets comme "mère et enfant", "liberté 

de la douleur", "santé" ne connaissent pas de frontières".[16] 

Le recours à des dénominateurs communs, à des motivations 

largement partagées était vu comme la solution la plus avantageuse 

sur le plan de la cohérence et de l'efficacité. La standardisation 

fournissait à l'annonceur l'opportunité d'offrir une image du produit 

uniforme et cohérente dans tous les pays. Mais, par rapport, à 

l'approche pays par pays, il y avait surtout des gains à espérer de la 

standardisation de la publicité, tant sur le plan de la réduction des 

coûts de production des campagnes, que sur celui d'une plus grande 

maîtrise des opérations" . Cela était d'autant plus vrai dans le cas de 

la publicité télévisée. Comme l'affirmait un dirigeant de la Schwerin 

Research Corporation, un organisme spécialisé dans la vérification 

des effets des spots télévisés, les annonceurs étaient favorables à la 

diversification d'annonces, d'affiches, de messages radiophoniques. 

Mais ils n'acceptaient pas de faire réaliser un spot pour chaque pays, 

car c'était trop onéreux? 
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Les professionnels qui ont pris parti pour l'approche de la 

standardisation ont donc fondé leurs hypothèses sur les avantages 

économiques et organisationnels que la démarche uniforme 

impliquait, sur une surestimation du pouvoir d'homogénéisation des 

forces économiques et sur une sous-estimation des facteurs de 

diversité. Mais ils ont aussi appuyé leurs opinions sur une 

représentation simplifiée des motivations des consommateurs ainsi 

que sur une vision déterministe du phénomène du rapprochement 

culturel, considéré comme une conséquence nécessaire du 

développement technologique et de l'universalité marchande. Selon 

ces thèses, les modèles de consommation propres aux sociétés 

industrielles correspondait à une aspiration partagée par tous les 

peuples et, de ce fait, représentaient une sorte de standard valable en 

tout lieu. 

Ces propositions ont évidemment contribué à alimenter la 

contestation de la publicité, d'autant qu'elles confirmaient l'idée selon 

laquelle l'homogénéisation est propre à la société de la 

consommation et à la culture médiatique. Cette idée remonte à la 

pensée critique des années 30 et à la tradition de l'Ecole de Francfort. 

Ce qui, à l'époque, était mis en cause n'était pas encore l'effet 

uniformisant de la culture de masse sur ses consommateurs, mais le 

caractère standardisé de ses produits. Ensuite, à partir des années 50, 

nombre de sociologues ont jugé la vacuité de la production en série 

de l'industrie culturelle, dénoncée par Adorno et Horkheimer, 

responsable d'une perte d'authenticité, d'une uniformisation des 

valeurs, d'un affaiblissement des traditions locales, de la disparition 

quasi totale de l'ancienne culture paysanne . 

Au début des années 60, Edgar Morin remarquait: "La culture 

industrielle se développe sur le plan du marché mondial. D'où sa 

formidable tendance au syncrétisme éclectisme et à 

l'homogénéisation. Sans toutefois surmonter totalement les 

différenciations, son flux imaginaire, ludique, esthétique entame les 

barrières locales, ethniques, sociales, nationales, d'âge, de sexe, 

d'éducation; elle arrache aux folklores et aux traditions des thèmes 

qu'elle universalise, elle invente des thèmes immédiatement 

universels".[17] 

iale. Suite au  tableau suivant.[18] 
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Mais les thèses soutenues par les partisans de la standardisation 

ont alimenté surtout les accusations d'être un instrument de la 

manipulation et de l’impérialisme culturel portées contre la publicité 

au cours des années 60 et 70. L'approche de l'uniformisation des 

messages à l'échelle transnationale confirmait la thèse selon laquelle 

la publicité avait la responsabilité d'imposer tout autour du globe 

l'idéologie marchande provenant des Etats-Unis. En effet, les 

propositions de certains publicitaires se fondaient sur une notion de 

modernisation comme projection univoque de l'expérience 

américaine à l'échelle mondiale. Ainsi, le matérialisme des 

marchandises massifiées produites par l'industrie la plus performante 

du monde se voyait élevé à norme universelle. 

Suivant la conception du "consommateur monde", certains 

professionnels présentaient la consommation comme un système de 

valeurs universels, propre à tous les hommes puisque fondé sur la 

satisfaction des besoins individuels. Entre autres, le responsable de la 

publicité de Helena Rubinstein soutenait que les besoins et les 

comportements d'achat des femmes étaient les mêmes dans le monde 

entier: "Les différences résident uniquement dans le degré de 

perfectionnement de la distribution et du marketing [...] Le potentiel 

d'utilisation des produits de beauté existe partout et répond à la 

même promesse de beauté". II est évident que ces déclarations 

laissaient entendre que la diffusion de messages publicitaires partout 

identiques aurait l'effet d'homogénéiser l'humanité selon une 

civilisation du spectacle et du gaspillage capable d'entamer 

irrémédiablement les cultures locales. Les thèses de la 

standardisation se sont donc trouvées la cible des attaques de la 

pensée critique contre la publicité. Mais, elles ont suscité de vives 

oppositions même dans le milieu professionnel. 

2- LA MONDIALISATION  PUBLICITAIRE : 

Les annonceurs, surtout les plus grands, ont des stratégies de plus 

en plus internationales. Le développement des médias et la facilité des 

déplacements favorisent la circulation de l’information et le brassage 

des cultures. La publicité n’était qu’hexagonal. Elle deviendra de plus 

en plus mond 
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 Tableau n 01 

La structure des dépenses de communication selon les pays 

Unité : milliards de dollars .Année 1989. 

 USA G.B France Allemagne japon Reste 

du 

monde 

Total 

Publicité média 121,2 13,7 9,0 11,3 30,9 52,3 238,4 

Relations 

publiques 

13,1 1,5 0,5 0,7 2,8 0,9 19,5 

Hors média        

Design 

(Graphiques) 

15,6 5,0 1,2 1,4 5,8 2,0 31,0 

Incentives 2,3 0,6 0,2 0,3 0,7 1,0 5,1 

Promotion des 

ventes 

132,4 14,5 8,6 9,5 34,3 46,2 245,5 

Audiovisuel, 

Vidéo 

2,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 5,6 

Communication 

spécialisées 

       

Immobilier 1,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 2,6 

Communication 

financière 

1,3 0,5 0,1 0,1 0,6 0,1 2,7 

Com. Ethnique 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,8 

Collectivités 

publiques 

4,6 1,0 0,3 0,4 1,0 0,3 7,6 

Marketing direct 22,4 4,2 1,8 2,4 6,7 8,9 46,4 

Recrutement 4,0 0,6 0,2 0,6 0,8 1,3 7,5 

Médical 3,1 0,6 0,3 0,4 0,8 0,4 5,6 

Total 327,2 43,9 23,1 28,4 86,2 116,1 624,7 

Source :  Rapport annuel du 
Groupe WPP 

 

1- Le Marché mondial de la publicité  

a) Un marché mondial hétérogène 

1) Des évolutions très contrastée d’un pays à l’autre. 

Les efforts de la crise ont très variable selon les pays, forts aux 

USA, en Grande –Bretagne ou en Australie, peu sensible en 
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Espagne, au Portugal, en Grèce où la croissance du marché 

publicitaire a été soutenue. 

2) des structures de dépenses de communication différentes selon 

les pays. 

b) l’importance croissante de l’Europe 

 Depuis toujours, les Etats-Unis sont, de loin, le premier marché 

de la publicité  et des dépenses de communication, toutes formes 

comprises. Au début des années soixante, ils représentaient les 2/3 

des dépenses mondiales. Actuellement, ils en font environ la 

moitié. A terme, ils devrait perdre leur leadership, au profit de 

l’Europe et de l’Asie. 

Tableau n 02 

L’Evaluation de la part des Etats-Unis de l’Europe de l’Asie dans 

le marché mondial de la publicité 

 1990 2000 2010 

Amérique 55% 27 % 24% 

Europe 27% 38% 39% 

Asie 18% 35% 37% 

Source: Etude DDB Needham Worldwide 

Avec 340 millions de consommateurs, ancienne Allemagne de l’Est 

comprise la communauté Européenne est aujourd’hui le deuxième 

marché mondial de la publicité après les Etats-unis . Dans les années 

90, l’Europe sera le plus grand marché potentiel pour les plus grandes 

agences internationales. La concurrence qui y était déjà vive sera 

redoutable et d’autant plus difficile que l’Europe restera une mosaïque 

de marchés complexes et très différenciés. 

1- Des cultures, des niveaux de vie et des habitudes de consommation 

très britannique, la culture de l’Europe du Nord, la culture de l’Europe 

centrale et la culture méditerranéenne. 

La diversité des langues freine le développement d’une publicité 

réellement européenne. 
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Tableau n 03 

 Le future de la publicité 

 

 Comme 

1
er

 

langue 

Comme 

2
e
 langue 

TOTAL CUMUL 

Anglais 20 % 21% 41% 41% 

Française 19% 16% 35% 62% 

Allemand 19% 10% 29% 77% 

Italien 18% 3% 21% 82% 

Espagnol 12% 6% 18% 92% 

Hollandaise 7% 2% 9% 97% 

Aucune des langues     

Précédentes 8% 72% 3% 3% 

- Inégalité des niveaux de vie : 

Le tableau ci-dessous illustre les différences que l’on trouve dans les 

niveaux de vie des pays européens. Cependant, la comparaison qui est 

faite avec les Etats-Unis ne doit pas abuser le lecteur. Si on analysait 

le pouvoir d’achat des américains selon  les Etats ou mieux selon les 

différences raciales, on obtiendrait une diversité égale sinon supérieur 

à celle des pays Européens. 

2- L’Europe des médias reste à faire. 

Les médias sont surtout nationaux. Les véritables médias pan 

européens sont encore rares. Ils se limitent à une presse 

économique lue par les hommes d’affaires. Les habitudes de 

fréquentation des médias sont très différentes d’un pays à l’autre. 

La presse est très importante dans l’Europe du Nord, peu au Sud ( 

voir le chapitre sur les médias ). En 1990, la télévision représentait 

56% des dépenses médias au Portugal, 48% en Italie et 14 % 

seulement en Allemagne et aux Pays –Bas. 

3- Des marques surtout nationales. 

Les marques vraiment européennes progressent  mais elle restent 

très minoritaires. 

 

 



 El-Tawassol n°24 Juin 2009 
 

Tableau n 04 

Le poids des marques européennes 

% du nombre de marques faisant de la publicité 

 1990 1995 

Marques vraiment européennes 5% 10% 

Marques locales ou strictement nationales 55% 35 à 40% 

Marques se développant sur plusieurs pays 40% 50 à 55% 

2. Pour ou contre la publicité Globale ? 

Aujourd’hui, on parle à tous propos, de la communication globale 

avec des sens souvent différents. On entendra ici par publicité globale, 

la traduction littérale de  «  Global advertising »[19].Pour les 

Américains, cela signifie faire pour une stratégie d’adaptation à 

chaque marché. 

Faut-il être pour ou contre la publicité globale ? Cette question a-t-elle 

un sens ? 

a) L’homogénéisation des cultures 

Dans un article réputé, le professeur Levitt d’harvard Business 

school déclarait : «  Les différences de culture, de goûts nationaux, 

d’environnement institutionnel des affaires sont des vestiges du 

passé…Quelques  héritages meurent  graduellement , d’autres 

prospèrent et s’étendent parce que ce sont les préférences du plus 

grand nombre. Les marchés ethniques en sont un bon exemple : La 

pizza et le jazz sont maintenant partout. Ce sont des segments de 

marché qui  existaient sur des confirment… » Prétendre que les 

différences culturelles entre pays sont des vestiges du passé est 

certainement très exagéré. L’Europe , comme on vient de le  voir, 

n’est  certainement pas en train de s’uniformiser rapidement  et on est 

loin d’un véritable «  melting pot » entre Européens, Japonais et 

Américains ! 

En fait, ce qu’on observe, ce sont des courants socio- culturels 

transnationaux. Des groupes des «  tribus » , des «  clans » se 

reconnaissent au travers des marchés par leur systèmes de valeurs, 

leurs consommations et les modes qui les portent. Mais ces points 

commus ne sont valables que pour certains groupes de consommateurs 

‘ les jeunes par exemple) et pour certains types de produits. Il faudra 

tenir compte de deux tendances qui sont moins contradictoires qu’il 
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n’apparaît au premier abord : la mondialisation des styles de vie et 

l’enracinement dans les identités culturelles locales. Folklore et 

mondialisme co-existeront. 

b) Une politique uniforme et centralisée est plus facile à manager et 

plus économique  

Quand de grandes marques comme coca Cola ou Benetton sont 

présentes dans des dizaines et des dizaines de pays, leurs responsables 

sont tentés de centraliser les décisions et d’informer, autant que 

possible, les stratégies et les pratique. En publicité, cela se traduit par 

la centralisation de l’achat d’espace, l’utilisation des mêmes créations 

que l’on traduit ensuite d’un pays  à l’autre. 

c) «  Globaliser » la communication des marques forte identité 

Des marques comme Chanel, Coca Cola, Marlboro…ont des 

identités très fortes. Elle seraient détruites si elles cherchaient à 

s’adapter à chaque marché. Tous les produits de luxe font la même 

communication dans tous les pays. La marque de luxe doit imposer sa 

personnalité. De même, qu’adviendrait-il de Mac Donald, marque 

complètement imprégnée d’Américanité si elle se vendait avec des 

produits, une distribution et une communication différents pour 

chaque pays. Madone ne change pas de look en traversant les 

frontières ! Sauf lorsqu’elle veut passer inaperçue. 

d) Les compromis entre la globalisation et la spécifier du 

marketing et de la communication. 

En dehors des cas précédents des marques à très forte identité qui 

réclament une politique uniforme, on ne peut pas être 

systématiquement pour ou contre la «  globalisation » . Une publicité 

uniforme sur tous les marché va à l’encontre d’un principe essentiel 

du marketing qui est l’adaptation aux spécificités des  consommateurs. 

A l’inverse, un excès de décentralisation et d’adaptation aux 

conditions locales est  source d’anarchie et de coûts prohibitifs. Le 

développement des marchés mondiaux automobiles, électrique de 

loisirs, habillement, alimentation…Mais, dans de nombreux cas, il 

faut adapter le produit et sa commercialisation aux réalités locales, 

pour des raisons culturelles ou simplement réglementaires. La formule 

du Coca Cola change pour certains pays et les hamburgers se font 
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avec de la viande de bœuf en France et de la viande de cheval au             

Pays –Bas. 

De plus en plus, les concepts marketing, les positionnements et les 

stratégies de communication sont universels. On tient compte ensuite 

des conditions de chaque  marché. D’une même copy stratégie, on fera 

une autre création et on délibéra une politique de relations publiques 

adaptée au contexte local.«  Think global, act local ». 

Conclusion :  

Durant la première moitié du XX siècle, la création d’un seule 

message publicitaire à diffuser pour l’ensemble de la planète 

représentait une aspiration de nombre d’annonceurs et de publicitaires 

plus qu’une solution effectivement pratiquée. Les premiers 

témoignages indiquent que souvent en Europe comme au Etat Unis , 

les exportateurs choisissaient une constatation des différences qui 

caractérisaient  la demande même à l’intérieur des marchées nationaux 

poussez à chercher des critères pour pouvoir regrouper les 

consommateurs dans des segments homogènes . Cette opération de 

segmentation a été effectuée suivant des critères qui allaient des 

simples variables démographiques aux facteurs géographiques, socio-

économiques , psychographies.   

L’analyse des opérations d’adaptation que nous avons effectuée 

dans l’analyse précédent, a fait ressortir la vérité des cas de figures et 

des combinaisons possibles. Les stratégies de publicité transnationale 

présentent des contours changeants et la diversité des formules est 

t'elle qu’établir une classification se révèle un exercice périlleux, tant 

elle abouti à tordre les réalité avec des risques de nivellement. 
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L’énurésie  et ses thérapies 

 

 

Résumé  
L’énurésie traduit selon un mode psychosomatique, des difficultés, que 

rencontre l’enfant, au cour de son développement. On lui attribuait une 

éthiopathogénie essentiellement physiologique, l’aspect psychologique 

est venu progressivement colorer la dimension somatique du trouble, 

grâce aux progrès considérables de la psychologie et aux différentes 

recherches effectuées ces dernières années, en particulier les études 

électro physiologiques du sommeil de l’enfant énurétique. 

   

 

   ملخص

التبوو "الالووي"ايكلا ووو نا  ووكا  وو ا وو و ا
 وو  يت حاث وورا توو"باا ووا بياا  اب  وويا

  "اال  شأاال ف"ا  ا "اث"ا   ه.ا يبقيا
ال "ضو الىووساس وييا و  لوو ب حاالبي وو ا

ل  وووووبعاالباووووويا  يال ف ووووو ا وووووأت اتوووووي" ب
ال وووووووو  يت الهضووووووووو "ا ا  وووووووو اابفضووووووووو"ا
الت وو "اال ووياا وو ا ألتىوو،اافبثوويرحا  وو ا

ألي وو ااالىووااالوو فيا وو اال وو  اااافأل وو" 
الي"ا وووووياااولوت"  و  ل ب ووووو الى ووووو اال ووووويا

 ال ف"اال  ي اب "ضاالتب ".

 

 

 A travers les siècles, l’énurésie 

a suscité la curiosité de nombreux 

médecins. Ils lui attribuaient une 

éthiopathogénie essentiellement 

physiologique, et s’intéressaient 

au trouble du seul point de vue 

symptomatique. 

L’aspect psychologique est venu 

progressivement colorer la 

dimension somatique du trouble, 

grâce aux progrès considérables de 

la psychologie et aux différentes 

recherches effectuées ces dernières 

années, en particulier les études 

électro physiologiques du sommeil 

de l’enfant énurétique.  

Littré donne la définition 

étymologique suivante : du grec 

Ev “dans”  et  oupov  “urine”  
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“l’énurésie est un terme de médecine et signifie écoulement 

involontaire d’urine...” L’incontinence et l’énurésie, bien que tout  fait 

différentes, dérivent toutes deux de la même étymologie. 

PICHON cité par DUCHE (1987) invite à “réserver le nom 

d’énurésie à ce que l’on appelle parfois incontinence “essentielle”. Il 

ne faut pas y faire rentrer les incontinences d’urine de nature 

symptomatique, ni celles qui ont une cause locale vraie, ni celles qui 

ont une cause neurologique”. 

AJURIAGUERRA (1997) quant à lui définit l’énurésie : “On 

appelle énurésie le manque de contrôle de l’émission d’urine diurne 

ou nocturne, apparemment involontaire, persistant ou apparaissant 

passé I’ âge où la maturité physiologique est acquise (à l’âge de 3 

ans)”.  

     Enfin Kreisler (1977) propose de définir l’énurésie : comme une 

miction incontrôlée persistant ou réapparaissant après l’âge de la 

maturité de la fonction, se produisant d’ordinaire durant le sommeil, 

de cours évolutif plus ou moins habituel, singulière par son 

déclenchement qui est inopiné et involontaire, mais normale dans son 

déroulement physiologique”. 

A la lumière de ces définitions, il semble que tous les auteurs soient 

d’accord sur les points suivants : 

    - l’énurésie est un trouble du comportement mictionnel sans 

lésion de l’appareil urinaire ; 

    - elle survient chez un enfant ayant acquis sa maturité 

physiologique ; 

    - la miction est normale sauf dans son déclenchement ; 

    - elle est involontaire et inconsciente. 

1) Classification 

On distingue deux sortes d’énurésie : 

  - L’énurésie primaire (primitive, congénitale persistante selon la 

terminologie classique)  

  -L’énurésie  secondaire (acquise)  

Dans le cas de l’énurésie primaire, I’ enfant n’a jamais cessé de 

se «  mouiller ». La cause principale peut être une certaine 

accoutumance anormale  à l’humidité. 

 Alors que dans le cas de L’énurésie secondaire l’enfant acquiert la 

propreté pendant un laps de temps plus ou moins grand - quelques 

mois, voire quelques années - puis recommence à mouiller son lit.  

Dans ce cas, les facteurs psychologiques traumatisants, d’ordre 
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affectif ayant favorisé ou déterminé la reprise, sont à considérer en 

premier plan. 

On retrouve du reste souvent les mêmes causes déclenchantes  à 

savoir mésentente familiale, foyer désuni, naissance d’un puiné, 

maladie de l’enfant... 

II est important également de faire la distinction entre I’ énurésie 

nocturne et l’énurésie diurne.  

 - l’énurésie nocturne est de loin la plus fréquente et survient 

pendant le sommeil et dans le lit.  

 - l’énurésie diurne, comme son nom l’indique, survient pendant la 

journée ; I’ enfant urine dans ses vêtements, il est éveillé, mais ne le 

fait pas pour autant volontairement.  

Dans les rares cas d’énurésie diurne isolée, nous rejoignons l’avis de 

certains auteurs dont DUCHE et LACASSIE qui contestent son 

existence et pensent qu’il s’agit simplement d’enfants réalisant trop 

tard leur besoin d’uriner : cas d’enfants n’osant pas demander  à sortir  

de la salle classe, ou d’enfants trop absorbés par leurs jeux ou encore 

cas survenant lors d’un éclat de rire ou d’une grande peur. 

Quant à  ceux qui soutiennent son existence, SOULE, BAKWIN, 

LAURET et HALLGREN ils la décrivent comme une miction 

involontaire, inconsciente (au moins lors de son déclenchement), 

incomplète, car souvent interrompue par  l’enfant, et qui survient le 

plus souvent lors d’un effort physique, d’une émotion ou encore d’un 

éclat de rire. 

SOULE (2003) donne la précision suivante : «  à partir du moment 

où il y a quelques gouttes dans le slip, l’enfant doit être considéré 

comme énurétique, car il utilise dans la journée des procédés qui sont 

des équivalents masturbatoires. II se procure certaines sensations soit 

par l’excitation urétrale soit par la rétention de l’urine, soit encore par 

I’ idée qu’iI va faire quelque chose de sale ou de répréhensible qui lui 

apportera un certain type de satisfaction. Cela engage de surcroît sa 

relation avec sa mère dans un domaine où il reste le maître absolu”. 

L’énurésie mixte : elle revêt les deux formes précédentes, c’est-à-

dire que l’enfant n’est propre ni de jour, ni de nuit.  

2) Importance du problème  

L’énurésie n’est pas grave en soi, car elle ne compromet pas le 

développement somatique de l’enfant .Elle est courante et finit 

souvent pas disparaître avec ou sans aide. Toutefois, elle n’en 
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constitue pas un sérieux handicap par ses répercussions sur la vie  et 

quotidienne de l’enfant, son équilibre affectif  et de sa socialisation. 

 En effet, l’énurésie  est la cause de nombreuses railleries, 

humiliations et de l’exclusion de l’enfant de séjours chez des parents 

ou amis, des colonies de vacances et des internats.  

L’intérêt et l’importance de l’étude de l’énurésie réside dans le fait 

que celle-ci est un symptôme exprimant les malaises «  à  la  jonction 

du psychologique et du somatique » SOULE (2003).  

  Elle vise selon  DE CLERCK (1966)  à résoudre par une 

transposition sur le plan physique, un conflit qui a surgit dans la vie 

affective  de l’individu. 

3) Diagnostic différentiel  
Quand on se trouve en face d’un enfant qui urine au lit ou dans ses 

vêtements, deux conduites extrêmes sont à éviter : 

       - celle de lui faire subir systématiquement toute une panoplie 

d’investigations urologiques, et autres, qui ne manqueraient pas de le 

traumatiser inutilement, créant une véritable hantise de l’infirmité 

urinaire et risquant de faire obstacle à une psychothérapie éventuelle.  

      - celle de le considérer d’emblée comme énurétique et de passer 

alors à côté d’un cas  rare heureusement  d’atteinte organique grave.  

Si le diagnostic de l’énurésie reste relativement aisé, il est, cependant, 

nécessaire de rappeler les cas  où se pose la difficulté d’un diagnostic 

différentiel : 

-L’incontinence  

     C’est une émission d’urine involontaire mais consciente, 

contrairement à l’énurésie qui est involontaire et inconsciente. 

L’incontinent ne ressent pas le besoin d’uriner et ne peut retenir ses 

urines qui s’écoulent malgré lui, malgré ses efforts conscients.  

Les incontinences traduisent toujours l’existence d’une lésion 

organique précise et proviennent :  

     - de troubles neuromusculaires, dont le diagnostic est évident au 

simple examen et empêche toute confusion possible avec l’énurésie  

            • affections congénitales Spina bifida, aplasie sacrée  

            • lésions acquises myélites, traumatismes médullaires ....  

    - de troubles urologiques ou rénaux, dont le diagnostic ne nécessite, 

dans la grande majorité des cas, que des investigations simples:  

            • d’origine anatomique (malformations congénitales) obstacles 

sous-vésicaux provoquant une rétention chronique puis une miction 
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par regorgement, abouchement ectopique d’un uretère surnuméraire, 

rétrécissement du méat … 

           • d’origine infectieuse ou irritative cystite aiguë ou chronique 

microbienne ou parasitaire, calcul de la vessie, urétro-trigonite chez la 

fillette.  

- La pollakiurie:  

L’enfant a des mictions fréquentes et peu abondantes. II a des 

envies urgentes d’uriner, ce qui l’empêche d’être propre. 

Si l’on peut craindre un trouble organique, toujours possible, Launay a 

montré néanmoins que “la plupart des pollakiuries qui coïncident avec 

une énurésie nocturne sont indépendantes de toute lésion organique ou 

métabolique, et ne peuvent se comprendre qu’en invoquant 

l’intervention du système nerveux (hyperexcitabilité neurovégétative, 

rôle de l’émotion, processus psychogènes avec facteurs obsessionnels 

à la base)”.  

Les polyuries  

    des diabètes sucrés et insipides, de diagnostics faciles.  

4) Méthodes d’investigation 

  - pour les énurésies exclusivement nocturnes, le diagnostic 

d’énurésie est certain  

  - pour les énurésies à la fois diurnes et nocturnes, l’exclusion d’une 

anomalie organique repose sur des investigations simples et nullement 

traumatisantes :  

          1- exploration de la miction (que tout psychologue peut et doit  

réaliser surtout si I’ enfant n’est est pas orienté par un médecin, grâce 

à un interrogatoire minutieux de l’enfant et des parents,  

afin de savoir :  

 Si l’enfant ressent des douleurs au cours des mictions ; 

 Si le déclanchement mictionnel est difficile (impétuosité, effort 

de poussée) 

 Si le jet n’est pas direct (pas droit) 

 Si la miction n’est pas continue, trop lente (voire goutte à 

goutte) 

2- Un examen physique complet avec exploration attentive des 

organes génitaux externes 

3- Un examen cytobactériologique et chimique des urines.                     

Nous pensons que ces examens faciles permettent d’éliminer les 

affections organiques les plus courantes, et que les explorations 

plus poussées (urographie mictionnelle) sont, dans la grande 
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majorité des cas, injustifiées et surtout qu’elles ne sauraient être 

systématiques, compte tenu des risques de traumatisme chez 

l’enfant.                

5) Physiologie de la miction  

Il apparaît nécessaire dans cette étude sur l’énurésie de donner un 

petit aperçu sur la physiologie de la miction.  

L’évacuation de l’urine a lieu en cas de besoin, mais peut se faire 

aussi sur commande, ce qui est rare dans le monde animal.  

L’évacuation est intermittente grâce à deux systèmes  

          - de rétention de l’urine dans la vessie ; 

          - d’évacuation de l’urine. 

Le contrôle de la miction chez l’adulte est assurée la fois : 

        - par une musculature lisse involontaire vésico-urétrale innervée 

par des fibres végétatives, essentiellement parasympathiques  

        - et par une musculature striée volontaire (plancher pelvien) 

innervée par des fibres cérébrospinales des nerfs honteux internes.  

L’ensemble fonctionnant de manière coordonnée, est sous la tutelle de 

structures nerveuses supérieures encéphaliques. 

La rétention d’urine dans la vessie est assurée par deux muscles 

sphincters : 

       - le sphincter interne ou sphincter involontaire de la vessie 

qui ferme l’ostium interne de l’urètre  

        - le sphincter externe ou sphincter volontaire (plancher 

pelvien) qui ferme l’ostium externe de l’urètre.  

L’expulsion de l’urine s’effectue par la contraction réflexe de la 

vessie et le relâchement (ouverture) des sphincters de l’urètre.  

A un certain degré de remplissage de la vessie, la musculature 

lisse de la vessie (detrusor) distendue, subit une contraction réflexe 

(centre vésical dans la moelle sacrée et fibres nerveuses 

parasympathiques) qui provoque l’expulsion de l’urine. 

D’autres fibres musculaires lisses (du trigone vésical et du muscle 

rectoical) se contractent à leur tour, contribuant à l’ouverture de 

l’urètre .Enfin le sphincter involontaire se relâche, suivi du 

sphincter volontaire. 

Le relâchement (ouverture) volontaire du sphincter extérieur peut 

d’ailleurs provoquer la contraction du detrusor et l’expulsion de 

l’urine 
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Le contrôle supérieur de la miction est complexe : 

Plusieurs structures cérébrales (hypothalamus, rhinencéphale, 

noyaux sous-corticaux et surtout cortex) participent au contrôle de la 

miction. 

Le cerveau exerce surtout un effet inhibiteur sur l’acte mictionnel, et 

peut fermer plus intensément le sphincter volontaire de l’urètre 

)rétention volontaire de l’urine]  

L’encéphale est responsable du déclenchement volontaire de la 

miction; 

Enfin, de nombreux influx sensitifs, sensoriels, émotifs, 

psychologiques dans le cerveau, peuvent donc avoir une incidence sur 

l’acquisition du contrôle mictionnel. 

 

6) Acquisition du contrôle mictionnel et âge de la propreté  
L’observation courante nous apprend, que dans le meilleur des cas,  

la propreté diurne n’apparaît chez l’enfant qu’à partir de l’âge de 2 ans 

et la propreté nocturne quelques mois plus tard, généralement aux 

environs de 3 ans.  

On peut résumer l’acquisition du contrôle mictionnel en trois périodes  

a) la période du réflexe vésical involontaire : 

Jusqu’à l’âge de un an, la réplétion de la vessie déclenche 

automatiquement sa vidange par réflexe médullaire involontaire, 

inconscient, sans intervention des centres encéphaliques. 

Si la mise sur le pot, à cet âge, s’accompagne d’une miction, c’est par 

réflexe primaire, résultant du contact des fesses sur le pot, et non par 

réflexe conditionné associant mise sur le pot et miction.  

 

b) La période de maturation nerveuse  
      Entre 1 an et 2 ans, une nouvelle voie nerveuse devient 

progressivement fonctionnelle entre le centre vésical de la moelle 

sacrée et un centre nerveux supérieur cortical ALISON&MARTIN 

cité par FAVRE (1973) 

     Cette influence centrale permet à l’enfant la prise de conscience de 

son état de réplétion vésicale et lui donne la capacité de retenir 

volontairement sa miction, par inhibition du détrusor et contraction 

renforcée du sphincter strié 

     S’il peut retenir ses urines, par contre, il est encore incapable de 

déclencher volontairement sa miction, surtout si sa vessie n’est pas 

vraiment pleine FESSEL cité par SUTTER et DUCASSON(1967) 
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     Durant cette période le nourrisson peut alors tirer profit de la mise 

sur pot à laquelle il associera le déclanchement de la miction, par 

réflexe conditionnel 

     Pendant le sommeil, le besoin impérieux d’uriner réveille en 

général l’enfant, qui urine, puis très souvent exprime son désagrément 

par des cris et des pleurs FICHEUX (1973) 

c) La période d’achèvement du contrôle mictionnel 

La progression de l’enfant dans l’acquisition de la maîtrise 

mictionnelle est souvent irrégulière, car interférent avec celle-ci, bien 

d’autres acquisitions que l’enfant doit réaliser pour son 

développement : marche, langage, développement neurosensoriel, 

neuromoteur HIGGINS, WILLIAMS et NASH cités par SOULE 

(2003) 

 APPROCHES THERAPEUTIQUES PRINCIPES ET LIMITES  
Partant du principe qu’il n’y pas une énurésie  spécifique, mais des 

énurésies, beaucoup d’auteurs sont d’accord pour dire qu’il n’existe 

pas un traitement spécifique et universel de l’énurésie, mais des 

traitements propres à chaque enfant. 

Pour aboutir, ceux-ci doivent tenir compte de la personnalité de 

l’enfant, de son développement, de son âge, de son sexe de son 

tempérament et de son environnement familial. 

1 -PROPHYLAXIE  
II est incontestable que la prophylaxie joue un rôle important dans 

l’éducation et la santé de l’enfant. LITTLE cité par KREISLER(1977) 

résume bien l’intérêt d’une telle mesure :  

“Si les parents et en particulier les mères pouvaient recevoir d’un 

médecin compétent des conseils à la fois amicaux et éclairés, 

concernant l’éducation, et faire preuve de compréhension intelligente 

vis-à-vis des besoins de leurs enfants pour y répondre de façon 

affectueuse, on observerait rarement l’apparition d’une énurésie”.  

D’après DUCHE (1987), nombre d’énurésies dites congénitales ne 

sont en fait que de mauvaises habitudes imposées par le milieu, et le 

manque d’attention et de soins de la mère Il a été démontré que le 

nouveau-né exprimait son déplaisir, au contact de couches mouillées, 

par des cris. Une mère attentive, en s’efforçant de surprendre le 

moment de la miction de son enfant, peut lui éviter ainsi : 

1- une tolérance anormale à l’humidité, point de départ d’une 

éducation sphinctérienne difficile  
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2- une mise sur le pot à heure fixe et souvent en dehors de ses 

besoins.  

“La pendule est alors la plus grande ennemie de l’instinct” DOUMIC  

cité par DUCHE (1987). 

D’après cet auteur, l’éducation sphinctérienne ne doit pas être précoce, 

car sa réussite est fonction de la maturation neuro-anatomique et ne 

doit donc être commencée que lorsque la marche est assurée, en 

repérant l’envie de l’enfant qui se traduit pas un trémoussement ou les 

mains entre les jambes.  

Par ailleurs, l’éducation sphinctérienne doit commencer par 

l’éducation diurne. La propreté nocturne n’est acquise que quelques 

mois après l’apparition du contrôle mictionnel diurne. 

Cette éducation, pour réussir, doit se faire bien entendu dans une 

ambiance familiale saine et décontractée en évitant les attitudes 

extrêmes, laxistes ou coercitives.  

2 HYGIENE  

• Hygiène de vie  

Certains facteurs, tels que les mésententes parentales, les changements 

répétés du cadre de vie, les bruits... favorisent et entraînent chez 

l’enfant un état d’irritabilité, d’instabilité et d’énervement. Tous les 

auteurs sont d’accord sur : 

     - l’intérêt d’éviter de tels facteurs à l’enfant  

     - l’importance d’une vie calme, d’un sommeil suffisant et d’un 

contexte affectif constant.  

• Hygiène du coucher  

Sont à proscrire toutes les précautions “anti-fuites” telles que 

protection du slip, couches, langes, alèzes... qui contribuent à 

maintenir l’enfant dans une situation à la fois régressive et passive. 

D’après DUCHE  “un énurétique restera “enfermé dans sa 

maladie” tant qu’il sera langé”. Par ailleurs, beaucoup d’auteurs 

conseillent : 

     - de faire coucher l’enfant sans culotte de pyjama afin de lui 

éviter un contact humide prolongé des régions génitales  

     - de faire dormir l’enfant seul dans un lit.  

• Hygiène alimentaire  

      -L’élimination le soir d’aliments diurétiques tels que café, 

thé... fait l’unanimité de tous.  

      -Quant à la restriction liquidienne, les avis sont partagés.  

Certains auteurs, dont DUCHE sont en faveur d’une restriction des 
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liquides à partir de 16 h, que l’enfant est libre de suivre ou pas. 

Celle-ci impliquerait la responsabilisation de l’enfant et 

entraînerait sa participation active face à son trouble.  

Personnellement, nous pensons, comme beaucoup d’auteurs dont 

SOULE (2003) que la restriction n’empêche pas l’énurétique de 

mouiller son lit, alors qu’un enfant normal ayant bu une grande 

quantité d’eau, se lèvera la nuit pour uriner si besoin est.  

SOULE pense aussi qu’avec une telle méthode, on réconforte 

l’énurétique dans sa passivité, en le comparant à une “outre percée 

qui fuit à mesure qu’on la remplit”.  

Des régimes hyper salés, aussi nombreux que varies (sandwichs 

très sales, sel sous forme de cachet...) ont été préconisés par 

différents auteurs, et sont basés sur le principe de l’effet inhibiteur 

d’un excès de sel sur le volume des urines ; ils sont accompagnés 

d’une restriction hydrique à partir de la fin de l’après-midi. Ces 

régimes pénibles et mal acceptés par l’enfant, nous paraissent 

excessifs peu probants et /ou sans résultats durables.  

3 - EDUCATION MICTIONNELLE 

    • Cette éducation est basée sur des hypothèses - différentes 

selon les auteurs - d’immaturité fonctionnelle. Elle intéresse 

surtout les énurétiques diurnes ou mixtes et comporte deux 

principales méthodes : 

1°-DUCHE (1987) cite la technique de HILL qui vise à faire 

boire à l’enfant une grande quantité d’eau dans la journée .La 

rééducation consiste à demander  à l’enfant de retenir le plus 

possible ses urines, et a pour but de distendre la vessie  et 

d’accroitre sa capacité. 

2°-La deuxième méthode, utilisée par LAURET (1978) repose 

sur l’hypothèse de l’immaturité mictionnelle. Cette rééducation 

dont les principes sont opposés à la première, consiste à faire 

uriner l’enfant dans la journée, non quant il le désire mais à 

intervalles réguliers, imposés. L’enfant doit uriner dans un premier 

temps, toutes les ½ heures, puis toutes les 1 heures puis toutes les 

1heures1/2  ,2heures.D’autre part l’enfant est réveillé pendant la 

nuit, une fois, à heure fixe, la plus rapprochée du moment du 

mouillage .Le réveil de l’enfant doit bien sur être complet. 

     Il est important d’associer à cette rééducation une véritable 

gymnastique mictionnelle qui consiste à arrêter et à reprendre la 

miction au commandement. 
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    Ce traitement nécessite la coopération de l’enfant et celle de son 

entourage, dure 3 à 5 semaines et nécessite la présence de l’enfant 

dans sa famille. 

    Nous considérons ces méthodes contraignantes autant pour 

l’enfant que pour la mère et ne l’avons pas intégrée dans notre 

protocole thérapeutique. 

4-INFORMATION  ANATO MOPHYSIOLOGIQUE. 

Devant cette croyance de l’enfant à penser qu’il y a quelque chose 

de « cassé »dans son corps qui laisse passer l’urine malgré lui- 

croyance souvent entretenues par certaines mesures éducatives et 

certains traitements proposés- une information sur le 

fonctionnement urinaire simple et bien appropriée , contribue 

largement à démystifier de telles croyances , et permet de 

soustraire l’enfant à cette passivité contre laquelle il se sent 

impuissant et qu’il utilise toutefois comme excuse, qu’il prend 

bien soin de perpétuer. 

De ce fait, il nous parait indispensable de donner à l’enfant une 

telle information, dont nous empruntons l’essentiel à 

SOULE(2003). 

Après avoir demandé à l’enfant, d’ou vient l’urine ou elle est 

retenue, etc.…, on lui fait dessiner comment il croit que ça 

fonctionne. Les réponses les plus diverses et les extraordinaires 

nous ont été données .C’est ainsi que Soraya  8 ans a dessiné au 

milieu de son abdomen un robinet qu’elle a immédiatement raturé. 

Interrogé sur le pourquoi de son geste, elle a rétorqué  que »c’est 

rien il est cassé »       

Nous demandons  à l’enfant s’il désire connaître le fonctionnement 

réel en prenant l’enfant à nos côtés, nous dessinons schématiquement, 

tout en les désignant simultanément sur le corps même de l’enfant , 

   - les reins en expliquant, selon l’âge de l’enfant, leur rôle, les 

fonctions du filtre rénal  

   - le rôle de  l’urètre où coule le goutte à goutte urinaire ; le trajet 

de 1’urine et l’orifice chez la fille et chez le garçon  

   - la vessie : son rôle de réservoir et sa distension progressive  

   - le sphincter : son rôle, sa fermeture, son relâchement au moment 

de la miction  

   - en nous référant au dessin, nous expliquons la relation sphincter-

cerveau.  

   - enfin, nous décrivons la lutte qui s’installe entre la vessie pleine 
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qui veut se vider et le sphincter qui résiste ; au moment où il est sur le 

point d’être vaincu, il “appelle” le cerveau. Celui –ci perçoit bien 

l’appel, mais ne répond pas ou plutôt préfère dire « je m’en moque, 

moi je dors”. Alors le sphincter, las de lutter, se résout à laisser passer 

l’urine qui inonde le lit.  

L’enfant à ce moment la se sent “découvert”   et justifie souvent son 

« non réveil »par un état de sommeil profond. C’est un moment tout 

indiqué pour  expliquer à l’enfant le sommeil, ses différentes phases, 

le moment de la miction et enfin l’utilité de la thérapeutique par le 

réveil nocturne.  

5- THERAPEUTIQUE PAR LE REVEIL NOCTURNE  
D’après SOULE, la problématique de l’énurétique, peut se résumer 

de la manière suivante : la nuit, le seuil d’excitation suscité par la 

réplétion de la vessie, n’atteint pas le seuil du réveil complet de 

l’énurétique.  

     Deux solutions par palier à cet inconvénient : 

- dans l’avenir immédiat, atteindre le seuil du réveil, en faisant 

intervenir des moyens externes (voix des parents, sonnerie...)  

- dans l’avenir, en mettant en place une rééducation ou un 

conditionnement, visant à rétablir la véritable hiérarchie des seuils.  

I) Réveil par les parents  

Réveiller un enfant pour le faire uriner est un des premiers réflexes 

qu’à la mère face a l’énurésie ; mais elle le fait souvent de façon mal 

appropriée. Le moment du réveil est souvent mal choisi et l’enfant 

urine presque toujours mal éveillé. Devant l’insuccès d’une telle 

tentative, le geste de la mère finit pas viser la protection de la literie 

plutôt qu’une rééducation quelconque.  

         Les auteurs sont unanimes sur le fait que, pour que le geste de la 

mère prenne une valeur de rééducation, il est nécessaire que : 

              - l’enfant soir réveillé a un moment précis, juste avant la 

miction, au moment ou le sommeil est redevenu léger ;  

              - l’enfant doit être complètement éveillé, et n’urine pas en 

somnambule. Ce moment propice correspond à une phase de sommeil 

léger, c’est -à dire environ 1 heure 30 après l’endormissement ou 3 

heures après la dernière miction volontaire.  

Deux moyens permettent de repérer !e moment favorable  

- lors de l’apparition de mouvements envahissant tout le corps, 

étirement, respiration accélérée...  
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- test thermique de DUCHE(1987)  qui consiste à plonger la main de 

l’enfant dans l’eau froide. 

      • si l’enfant ne réagit pas, il est alors dans un stade de sommeil 

profond ; inutile de le réveiller  

      • si l’enfant retire brusquement sa main, le test est concluant. 

L’enfant est facile à réveiller et urinera complètement éveillé. La 

preuve de son total éveil, est le souvenir qu’il garde ou non de cette 

miction le lendemain. Le test dermique est facilement adopté par les 

mères et souvent confié au grand frère ou à la grande sœur qui y 

trouve souvent un aspect ludique. C’est ainsi que presque la totalité de 

notre échantillon a adopté le principe, pour le laisser tomber après 

quelques essais, ne  « tombant »pas toujours sur le moment propice. 

Cas de Moncef, Amel, Rachid… 

Cette méthode permet un conditionnement et une rééducation. 

L’intervention des parents, pour être efficace, doit se faire par le 

parent qui n’a pas une attitude de complicité avec l’enfant, et peut-être 

remplacée après quelques temps par la sonnerie d’un réveil. 

2) réveil par un avertisseur sonore  

Parmi les nombreux moyens visant à réveiller l’enfant au moment de 

sa miction, nous citerons :  

- le clamp à incontinence de Campbell, qui consiste à fermer le 

prépuce de l’enfant, qui se gonfle au moment de a miction et entraîne 

le réveil.  

- le compresseur de la prostate, de Trousseau, qui agit sur le col de la 

vessie  

- la pelote périnéale de Sicard et Paraf, qui exerce une pression sur 

l’urètre.  

     Ces moyens peu sympathiques rapportés par DUCHE (1987) sont 

efficacement remplacés actuellement par des avertisseurs sonores 

électriques qui bien que nombreux se basent tous sur le même principe 

et ne diffèrent que par de simples détails. Ce principe vise à réveiller 

l’enfant par un système de sonnerie, déclenché par l’urine, qui vient 

fermer le circuit électrique du matelas sur lequel il est couché. On 

obtient ainsi le réveil au moment où il devrait arriver naturellement. 

Parmi notre population étudiée, nous n’avons pas rencontré de 

familles utilisant ou connaissant ce dispositif. Cependant certaines, 

intéressées par le produit souhaitaient l’acquérir et nous demandaient 

de leur fournir des détails tels le prix, l’endroit ou le trouve…      
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 a) présentation d’un modèle  
Le succès thérapeutique du procédé a depuis 1904 suscité l’intérêt de 

plusieurs auteurs, qui ont largement contribué à son perfectionnement 

aux cours des dernières années.  

 Nous allons présenter un modèle actuel basé sur celui de Genouville 

1908 et utilisé par SOULE, M (1973) : 

   - deux toiles métalliques carrées de 60 cm de côté. Un tissu isolant 

sépare ces deux électrodes. Le tout glissé dans une taie d’oreiller 

usagée et place sous le corps de l’enfant  

   - un boîtier contenant la pile et la sonnerie  

   - deux fils relient les toiles au boîtier.  

b) fonctionnement  
Au cours de la nuit, lorsque 1’enfant commence une miction, celle-ci 

va aussi tôt mouiller le tissu isolant, qui va ainsi devenir conducteur. 

Le circuit électrique se ferme et provoque la sonnerie. L’enfant se 

réveille, sa miction est interrompue. II se lève, débranche les fils du 

boîtier pour arrêter la sonnerie et va continuer sa miction dans les 

toilettes. Dans un deuxième temps, il change  la taie humide, contre 

une taie sèche, et remet l’appareil en état de marche.  

c) action recherchée  
SOULE, M.SOULE, N.(2003) écrit : “Il est indéniable qu’il s’agit 

d’un véritable réflexe conditionné, «car une fois le réflexe acquis, si la 

sonnerie est supprimée, on observe un déconditionnement progressif 

puis un reconditionnement rapide si celle-ci est établie.  

DUCHE (1987), quant lui pense qu’on ne peut pas parler ici de réflexe 

conditionné, car il faudrait pour cela que les stimuli n°I et n°2 

(pression intra vésicale et sonnerie) soient simultanés, or ici, la 

sonnerie retentit après la miction. Le processus, pour cet auteur est 

plus complexe qu’un conditionnement. 

d) conseils d’utilisation  

Le succès d’une telle méthode est étroitement lie au respect des  

recommandations données lors de sa prescription  

   - l’enfant doit uriner avant de se coucher  

   - il doit être suffisamment grand pour comprendre le fonctionnement 

de l’appareil  

- l’enfant doit dormir avec seulement sa veste de pyjama,  

les fesses flues, reposant sur les électrodes afin d’éviter :  

• un cataplasme humide au niveau des zones ano-génitales  
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• que la culotte ou le pyjama ne s’interposent pas, retardant par leur 

imbibition, le déclenchement de a sonnerie.  

   - l’enfant doit comprendre que ce traitement n’intéresse que lui ; il 

devra par conséquent s’occuper lui-même de mettre en marche 

1’appareil, de le débrancher …Les parents interviendront dans un 

premier temps, uniquement pour familiariser l’enfant avec l’emploi de 

l’appareil.  

   - quand la sonnerie retentit, au début de la miction, l’enfant se lève, 

débranche les fils et va uriner. Les enfants jeunes sont aides par un 

parent au début du traitement. 

   - la taie doit être changée ou retournée  

   - la date, l’heure et la dimension de la tache sont notés par écrit par 

l’enfant lui-même  

   - aucune récompense ne doit être donnée à I’ enfant.  

e) indications  

Le succès d’une telle entreprise dépend essentiellement du 

comportement de l’enfant et de sa famille. Pour cela, le thérapeute 

n’insistera jamais assez sur les points suivants : 

- l’avantage de la disparition du symptôme  

   - la nécessité d’une participation active de l’enfant dont dépend sa 

guérison qui signifie “indépendance”  

   - le respect de l’autonomie de l’enfant par ses parents, qui ne doivent 

intervenir que sur sa demande.  

f) résultats  
• efficacité du procédé : 

Sans rapporter les résultats obtenus par les différents auteurs, nous 

dirons seulement que pour la plupart, ils sont positifs.  

• éléments de bon pronostic  
    - le désir qu’à l’enfant de vouloir guérir  

    - la rapidité de son réveil à la sonnerie  

    - sa prise en charge par lui-même, (change son linge, met et remet 

l’appareil en marche...). 

• Éléments de mauvais pronostic  

     - mauvaise volonté inconsciente traduite par  

              • I’ oubli d’installer ou de réinstaller l’appareil  

              • oubli de noter les résultats ou le fait mal 

              • difficulté de se réveiller rapidement  
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  •durée du traitement 

D’après  SOULE, le délai de guérison peut être relativement court. 

Parfois l’appareil n’est utilisé qu’une ou deux fois : l’enfant est guéri. 

Dans d’autres cas, il faut attendre plusieurs semaines. La majorité des 

auteurs sont d’accord pour dire que la durée du traitement varie 

généralement de 1 semaine à 4 mois.  

 

6- THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE  
Des médicaments, les plus divers, ont été proposés visant à  lutter 

contre telle ou telle cause à I’ origine du trouble.  

I) Action sur l’hypertonie vésicale  

Parmi les médications agissant sur l’hypertonie vésicale, citons les 

deux couramment utilisés, rapportés par DUCHE(1987) 

-l’atropine administrée par Bretonneau et Trousseau sous forme de 

belladone, à raison d’une goutte par année d’âge, 3 fois par jour, a 

pour but de lutter contre l’hypertonie vésicale. La reprise du 

traitement après la rechute, soldée généralement par un échec, permet 

de s’interroger sur l’efficacité du produit.  

-La clomipramine (anafranil) et l’amitryptiline (laroxyl) ont une action 

similaire à l’imipramine.  

Cette médication, loin d’être anodine, doit être administrée avec 

précaution. Dans les résultats positifs enregistrés, il faut prendre en 

considération le pourcentage élevé de guérisons obtenu du seul effet 

placebo.  

 Action des thymoanaleptiques  

La gardénal a été proposé à la dose de 1 cg par année d’âge. Les 

résultats sont considérés comme plutôt négatifs, car il a été remarqué 

que ce médicament entraîne quelquefois chez les enfants une grande 

nervosité.  

SOULE, M. SOULE, N. (2003) préconise son remplacement par 

l’atarax, équanil, valium... Cette médication est indiquée aux 

énurétiques anxieux, s’agitant la nuit et sujets aux cauchemars.  

Le maxiton est proposé aux enfants dont le sommeil est “très lourd’, 

aux doses de 5 mg par jour au dessous de 5 ans. Pour les plus âgés, on 

donnera I mg de plus par an et par jour.  

Le traitement entraîne quelquefois une instabilité et une irritabilité 

diurne.  

L’imipramine a un effet antidépresseur, elle agit : 
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1. sur la profondeur du sommeil en stimulant le système nerveux  

2. Sur l’appareil mictionnel.  

Par ses propriétés anti cholinergiques, elle relâcherait le détrusor de la 

vessie, augmenterait la capacité vésicale et la tonicité du sphincter. 

Elle agirait également sur l’équilibre général de la personnalité de 

l’enfant, lui permettant une meilleure adaptation avec l’entourage.  

Les effets secondaires sont : agitation, insomnie, irritabilité, nausée, 

vomissement, constipation...  

On trouve l’imipramine dans le commerce, sous le nom de tofranil et 

est proposée par dose de 10 a 30 mg par jour après 9 ans, 20 a 50 mg 

après 12 ans, deux fois par jour.  

 • BROSIG, utilise avec succès le buscopan à raison de 1 à 4 

comprimés  

par jour en fonction de l’âge et de l’intensité du symptôme.  

7- PSYCHOTHERAPIE  
Le problème de l’enfant énurétique, ne peut être abordé du seul point 

de vue symptomatique, mais d’une manière plus globale et plus 

complète. La conduite psychothérapeutique multiforme répond à cette 

prérogative, dans la mesure où elle prend en considération l’enfant, 

son trouble, ses conflits conscients et inconscients et enfin sa 

problématique familiale.  

Le thérapeute qui sait écouter et prendre en considération le problème 

psychologique que pose conjointement l’énurétique et sa famille, 

dédramatiser une situation conflictuelle et donner des conseils 

judicieux, réalise une bonne psychothérapie.  

Pour mieux comprendre la démarche d’une telle méthode, nous 

verrons 

      - les principes de base de la psychothérapie de soutien  

- la psychothérapie de suggestion  

- la psychothérapie invigorative  

- la psychothérapie analytique  

- la psychanalyse  

- le psychodrame. 

1) Principes de base de la psychothérapie de soutien  

Notre approche thérapeutique est inspirée par l’apport considérable  de 

plusieurs auteurs dans le domaine, dont BERGE, A(1976).  

C’est ainsi que nous pensons à juste titre que le traitement de l’enfant 

énurétique nécessite un entretien minutieux et prolongé avec lui et ses 

parents. Il est important d’obtenir une coopération effective de la part 
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de ces derniers et les associer de manière intelligente aux mesures 

thérapeutiques proposées à l’enfant.  

Pour ce faire, il est nécessaire de modifier certaines attitudes 

éducatives maladroites : punitions, humiliations, surprotection...  

- éliminer de la vie quotidienne de l’enfant, tout excitant érotique 

direct ou indirect : partage de la chambre des parents ou du lit, toilette 

faite par quelqu’un d’autre ,supprimer le facteur d’irritation, de 

macérations locales : linge, couche...  

- inciter les parents à offrir des compensations d’ordre affectif à 

l’enfant, valoriser et encourager ses initiatives personnelles, le 

considérer avec plus d’égard en le faisant participer concrètement à la 

vie quotidienne de la famille.  

Du côté de l’enfant : 

- dépister les bénéfices secondaires et permettre de les dépasser par 

des conseils judicieux à l’enfant et à son entourage .Il faut apprendre à 

l’enfant à se passer de l’aide de ses parents pour changer ses draps et 

dans certains cas les laver, et surtout insister sur l’intérêt d’une telle 

indépendance, sans pour autant que cela devienne une corvée infligée 

à l’enfant en guise de punition.  

-susciter le désir de guérir et le renforcer en mettant en évidence les 

avantages de la guérison. Lui donner confiance en soi, en expliquant à 

l’enfant les privilèges de ne plus être traité en bébé ; qu’en grandissant 

il est loin de perdre ses droits à l’amour parental mais qu’il sera aimé 

d’une autre manière. 

- apaiser son sentiment de culpabilité en jouant le rôle d’un “surmoi” 

raisonnable”. Le psychothérapeute abordera objectivement, sans 

angoisse ni colère, n’importe quel sujet en insistant sur le caractère 

involontaire et inconscient du symptôme.  

- atténuer le sentiment d’infériorité et la peur de castration surtout si 

cette dernière est encore consciente et entretenue maladroitement par 

des attitudes menaçantes de l’entourage.  

- enfin, canaliser les manifestations agressives et ambitieuses de 

l’énurétique vers des activités créatives dont il pourra tirer satisfaction 

: activités artistiques et sportives danse, sport... sont tout indiquées.  

Cette psychothérapie, associée à une thérapeutique par le réveil 

nocturne, une rééducation mictionnelle et une information 

anatomophysiologique, donne, dans la majorité des cas, des résultats 

tout à fait satisfaisants. 
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2) La psychothérapie de suggestion  
Un passage d’ A. BERGE  résume admirablement bien cette attitude 

psychothérapeutique : 

“Lorsqu’un homme a son “docteur”, il a besoin de croire et de 

proclamer que c’est le meilleur du monde, et il trouve dans cette 

croyance quelque chose qui le réconforte et le grandit lui-même en le 

mettant au-dessus des menaces du destin. Dès l’instant qu’un lien de 

ce genre s’est établi, on voit tout l’avantage “narcissique” que le 

malade peut tirer du succès de sa cure”.  

La prescription médicamenteuse comme support à la suggestion parait 

inutile pour certains auteurs, et nécessaire pour d’autres .Elle peut être 

également étayée par des procédés suivants : 

- la tenue d’un calendrier où sont notées les nuits sèches et celles 

mouillées 

- la mesure de la tâche  

- la prescription d’une rééducation mictionnelle du jour en 

développant une certaine valorisation de la maîtrise mictionnelle.  

- l’utilisation de l’avertisseur sonore, procurant à I’ enfant une certaine 

autonomie.  

3) La psychothérapie invigorative  
Son utilisation est contestée par beaucoup, car elle fait appel la crainte 

et à la peur ; et peut mettre en cause l’équilibre affectif de l’enfant.  

SOULE, M., SOULE, N. (2003)  a remarqué de nombreux cas 

d’énurétiques, guéris spontanément entre la date de prise du rendez-

vous, et le jour de la consultation. Ceux-ci présentaient quand même, 

malgré la disparition du symptôme énurétique, divers troubles : peur, 

anxiété, phobie, hyperémotivité... 

4) La psychothérapie analytique  
Elle permet de rechercher et de mettre à jour  s’il y a lieu, le 

traumatisme initial. Elle dévoile à l’enfant le lien qui unit ce 

traumatisme au symptôme et tente de lui faire accepter les vérités, non 

sans les présenter sous le meilleur aspect.  

Elle met à découvert les mécanismes de défense mis en œuvre par le 

MOI pour lutter contre l’angoisse et permet au MOI de se libérer des 

entraves qui gênent son action volontaire et sa maturation.  

Cette restructuration dynamique de la personnalité de l’enfant amène 

la disparition du symptôme ou sinon sa diminution.  
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C’est une psychothérapie relativement courte, la personnalité de 

l’enfant étant moins bien structurée que celle de l’adulte et les racines 

des problèmes en cause moins profondes.  

5) La psychanalyse infantile  
Son indication pour énurésie est exceptionnelle, et se fait dans le cas 

où le symptôme est associé à une atteinte grave de la personnalité de 

l’enfant, s’inscrivant dans un contexte névrotique ou prépsychotique.   

6) La psychothérapie de groupe 

Cette méthode s’adresse à des enfants à partir de 6 ans et nous 

sommes tout a fait d’accord avec DILAIN(1974) pour dire que 

pendant cette période la vie affective de l’enfant est dominée par la 

scolarisation et par conséquent par l’intégration à la vie de groupe 

avec tout ce que celle-ci implique :compétition scolaire, rivalité, 

socialisation  

Le groupe fait donc partie intégrante de la vie de I’ enfant et celui-ci 

attache beaucoup d’importance à tout ce qui lui vient de ses “copains’. 

C’est là que la thérapie de groupe est intéressante car : 

- le groupe développe un sentiment de sécurité ; il fait sortir l’enfant 

de son isolement. L’enfant comprend qu’il n’est pas le seul à souffrir 

d’un tel handicap, qu’il prend souvent soin de cacher à ses camarades. 

Cette forme de solidarité redonne souvent à l’enfant confiance en lui, 

et lui permet de se sentir plus fort, pour affronter les différents 

inconvénients qui découlent de sa situation d’énurétique.  

- le groupe permet de démystifier et dédramatiser le symptôme qui 

n’apparaît plus comme une maladie mystérieuse et honteuse, 

puisqu’on “peut” en parler avec les autres.  

- le groupe peut également favoriser la guérison par un phénomène 

d’imitation.  

7)  Le psychodrame  
Cette méthode mise au point et utilisée par SOULE & collaborateurs  

 a pour but de bouleverser la passivité de I’ enfant et de susciter la 

réorganisation dynamique de sa personne. 

Cette psycho dramatisation peut prendre divers aspects :  

   a) attitude psychodramatique  

Il est nécessaire d’établir avec l’enfant une relation directe, de parler 

objectivement avec lui de son appareil urinaire, de ses mictions, de 

son urine.  

Le déculpabiliser en abordant le sujet avec franchise lui évitant ainsi 

toute inquiétude et enfin refuser de se “situer dans une perspective de 
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maladie  médicale, de traitement imposé et d’intervention des 

parents”.  

   b) informations anatomophysiologiques  

Le thérapeute fait en sorte que l’attitude psychodramatique décrite 

plus haut, prenne l’aspect d’un véritable jeu où l’enfant devient 

l’observateur des phénomènes dont il est à la fois le terrain et l’enjeu.  

L’enfant est placé  aux côtés du thérapeute, face à la feuille sur 

laquelle ce dernier reproduit le dessin en le personnalisant. Il parlera 

donc du rein de A., de la vessie de A. et de A., pour designer les 

centres supérieurs.  

Durant les explications, l’enfant est tenu par le bras. Ce contact 

permet de percevoir les réactions tonico-émotionnelles et de déceler 

les gènes éventuelles. Ce contact est renforcé quand le thérapeute, 

situe directement sur l’enfant, l’emplacement de ses organes, et 

lorsqu’il sert l’index de l’enfant pour symboliser le rôle du sphincter 

urétral.  

Face à ces explications, l’enfant est à la fois gêné, contraint, amusé, et 

enfin détendu notamment au moment où le thérapeute fait prononcer à 

A. la phrase : “Je m’en moque, moi je dors..”  

  c) dramatisation des  instances topiques  

Deux techniques sont utilisées. La première est destinée aux jeunes 

enfants de moins de 10 ans, la deuxième, pour les plus grands.  

 - Avec les jeunes enfants  

     -Premier temps :  

L’enfant joue le rôle de l’urine qui veut passer. Le médecin joue le 

rôle du sphincter qui refuse le passage de l’urine. En raison de 

l’inégalité des forces physiques des deux protagonistes, la lutte est 

remportée par le médecin.  

     - Deuxième temps  

Renversement des rôles. L’enfant joue le sphincter, le médecin l’urine, 

qui veut passer. L’enfant s’attend à être vaincu tout comme la fois 

précédente, mais le médecin n’utilise pas sa force et se fait tentateur 

“laisse moi passer, personne n’en saura rien. Regarde A., tu peux 

l’appeler, il dort, et il s’en moque, laisse moi donc passer”.  

Puis le médecin va plus loin dans la tentation : “Laisse moi passer, tu 

verras c’est doux, c’est chaud, c’est agréable, et de toutes les façons 

maman te nettoiera demain. Personne ne t’en voudra puisque tu dors”.  

L’enfant atteint par son point faible, laisse passer le médecin, puis se 
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reprend, mais trop tard ; fait le geste de celui qui a commis une erreur 

par inattention et rougit.  

Il est des lors facile de faire comprendre à l’enfant que cela doit se 

passer ainsi pendant la nuit, en se laissant berner comme par une voix 

connue.  

   -Troisième temps  

L’enfant joue son propre rôle, en train de dormir sur le divan. Le 

médecin jouant l’urine, réitère son discours tentateur ; mais au 

moment où il  dit “tu vois, A. dors, il s’en moque”, souvent l’enfant 

réagit, se lève, prend part au jeu et met ainsi fin à cette scène en miroir 

qui exprime trop la réalité.  

-Avec les enfants plus grands  
SOULE  utilise soit le psychodrame individuel, soit le psychodrame 

avec plusieurs enfants.  

Le conducteur de jeu utilise tous les procédés du psychodrame : jeux 

en miroir, renversement de rôle, jeux symétriques...  

Les scènes proposées sont toujours en rapport avec l’énurésie : le 

réveil de l’énurétique qui a mouillé son lit, la réaction de ses parents 

face au pipi, son sommeil...  

La réaction de chaque participant est pleine d’enseignement et permet 

au thérapeute d’expliquer plus facilement à chacun la signification de 

son symptôme, de son sommeil et de son attitude en général.  

L’auteur a constaté que ces psychodrames permettent d’apprendre sur 

l’enfant beaucoup plus de choses que ne pourrait le faire un entretien 

aussi poussé soit-il. 

d) le psychodrame analytique  
Son utilisation est limitée aux seuls cas où l’énurésie de l’enfant n’est  

qu’un symptôme parmi d’autres plus graves, relevant d’une structure 

pathologique complexe.  

CONCLUSION 

Pour conclure, nous dirons que l’énurésie est un trouble mineur qui 

s’inscrit dans le développement normal de l’enfant. Cependant  dans 

certains cas, son incidence sur le vécu de l’enfant et sur celui de sa 

famille prend une dimension  malencontreuse. 

D’un autre côté et au vu des différents cas de notre étude et de leurs 

diversités, nous adhérons pleinement à l’idée défendue par plusieurs 

auteurs qui soutient qu’il n’y a pas une énurésie spécifique, mais des 

énurésies aussi spécifiques que variées. Par conséquent, et à partir des 

cas rencontrés nous pouvons dire qu’il y a autant d’enfants 



 El-Tawassol n°24 Juin 2009 
 

  

énurétiques [avec une histoire personnelle, une famille propre, un 

environnement et des conditions particuliers ] qu’il y a de types 

d’énurésie et qu’il ne pouvait donc exister un traitement spécifique de 

l’énurésie. C’est ce qui explique que nous n’avons pas opté pour une 

approche thérapeutique unique. 

De ce fait, et comme nous l’avons démontré précédemment, nos 

approches thérapeutiques étaient diverses, utilisant des moyens à la 

fois variés, singuliers et propre à chaque enfant.                              
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