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 التعریف ���
�محكمة ،"جم� القرطاس �لعلوم إالق�صادیة والت�اریة" �دولیة �علمیة � دور�ة �لية�تصدر�عن

�ال�سي�� �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �البو�رة ،العلوم �التطبیق ،جامعة �ب�شر��بحاث �والنظر�ة�ت�تم یة

�،التجار�ة،�ال�سو�قالعلوم�،�بالعلوم��قتصادية��صيلة،�ذات�القيمة�العلمية�املضافة،�ذات�العالقة�

�املالية �ال�شر�عات �العام، �والتامينات،�،وا��بائية�املالية �السياسات��البنوك �التنمو�ة، �س��اتيجيات

��قلي�� �املستوى �ع�� ��قتصادية �القاضايا ��قتصادي،���قتصادية، �التحول �سياسات والدول�ن،

�إقتصادية �نظر�ات �جديدة، �أ�اديمية �فكر�ة �ذو�قاعدة �عل�� �كتاب ��� �قراءة �تنمو�ة، �تجارب ���تم�، و��

�الدراسات� �ومراكز �البحثیة �املراكز �ف��ا �بما �التخصصات �مختلف �من �لأل�اديمي�ن ��بحاث ب�شر

  .ة�أو�املؤسسات��قتصادیةاملتخصصة�أو���ادیمیة،�ا���ات�الرسمية�ا���ومی

 العر�یة،��نجل��یة�والفر�سیة،�وتصدر�املجلة�سداسيا�: ت�شر�املجلة���بحاث�واملقاالت�باللغات�الثالث�

  .من�خالل�عدد�واحد��ل�سدا���،�يتضمن��قسام�باللغات�الثالث�العر�یة،��نجل��یة�والفر�سیة

  جم� القرطاس �لعلوم إالق�صادیة والت�اریة� �محكمةد، �دولیة �علمیة � ور�ة �العلوم�تصدر�عن �لية

قوم�برسم�سياس��ا�وتوج��ا�العل������ت���ال��و� ،�جامعة�البو�رة، �قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��

�للمجلة � �العلمية �ال�يئة �طرف �من �العل�� ��شراف �و�تم �العل��، �للبحث �الوط�� �إطار�املخطط بمعیة�،

  .و�یئة�تحر�ر�املجلة�ال�یئة�العلمیة��س�شار�ة،

 ع���املتا�عة�و�شراف��داري�للمجلة�والتكفل�،� �لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي�� قومت

  .بطبع�ا��وتوز�ع�ا،�بالت�سیق�مع�رئ�س�تحر�ر�املجلة����حدود��م�انيات�املتوفرة

 وابات�الوطنیة�والدولیةجاري��العمل�ع���تص�يف�املجلة�ضمن�عدد�من�قواعد�املعطیات�والب.  

 �،عمل�ع���أن�ت�ون�املجلة�معتمدة�لدى�العدید�من�املؤسسات�ا��امعیة�و��ادیمیة�الوطنیة�والدولیة�

   حیث�أن�ا�مقبولة����ال��قیات�العلمیة،�و�����ان�ا����ة�العلمیة

 املجلة�غ���تجار�ة�وال�تفرض�رسوم�ع���قبول�ال�شر�والطبع�والتحكیم .  

 صاحب� �ل�ل �و���ة��یحق � �املجلة �من �إلك��ونية ����ة �وع�� �ال�شر، �ش�ادة �ا��صول �م�شور، مقال

 .علما�أن�إدارة�املجلة�ال�تتحمل�مصار�ف�التوز�ع ورقیة�مجانا����حدود��م�انيات�املتاحة�للطبع،�

 املجلة�موجودة�ع���موقع���ن��نت�www.univ-bouira.dz  
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 ا��امعی� �للمؤسسات �مجا�ي، ��ش�ل �الدور�ة �العل���توزع ��عالم ��� �ومركز�البحث �الوطنیة �واملكتبة ة

و�سمح�لغ���ا�من�. والتق���وغ��ه�من�املؤسسات���ادیمیة�ومراكز�البحث�املتواجدة�ع���ال��اب�الوط��

 .الكیانات�املتواجدة�داخل�أو��خارج�الوطن�بتحمیل�ال�����الرقمیة�من�موقع�املجلة�ع�����ن��نت

 تصدر��� �أن �للمجلة �حدود����یمكن ��� �وذلك �البحثیة، �واملتطلبات �الظرف، �طبیعة �حسب �خاصة، أعدادا

 .إم�انیات�التحكیم،�كما�ت�شر��أعداد�خاصة�بأبحاث�املؤتمرات

  .ائم�ن�ع���املجلة����عمل�دائم�ودؤوب�لتعر�ف�ا�ع���قواعد�البيانات�العامليةقال

  رشوط ومعایري ال�رش يف ا��
 امل�شورة غ�� العلمية والدراسات باألبحاث�،"ٕالق�صادیة والت�اریةجم� القرطاس �لعلوم ا" ��تم�

��� من ��تخصص قبل �التجار�ة،�،قتصادية� علوم، � العلوم ��عمالالعلوم �إدارة املقاوالتية��،�دار�ة،

��عمال �ور�ادة �البنوك �املالية ،والتأمينات، �العلوم �ال� �العلوم ��قانونيةوكذا �الصلة  لقواعد وفقا ،ذات

 : �تية �شرال

  : ال�شر لغة

 و�نجل��ية والفر�سية العر�ية باللغة البحوث املجلة ت�شر. 

 :�تية للشروط اس�يفا��ا املقدمة البحوث �� �ش��ط: ال�شر شروط

 وأن�� �والنحو�ة، �العلمية ��خطاء �وا��لو�من �العلمية، �املن��ية �الدقة، �العلمية، ��صالة �املقال ��� يرا��

 .أخرى  ج�ات �� ال�شر �عدم كتا�ي وإقرار ع�دبت م��و�ة ت�ون 

 املجلة بموافقة إال آخر م�ان �� ت�شر ال أن. 

  : لل�شر املقدمة الورقة �سليم قواعد

 ال���كتب غ�� بلغة آخر وم��ص املقال ��ا كتب ال�� باللغة صفحة نصف يتجاوز  ال بم��ص البحث يرفق 

 .املقال ��ا

 وفق العلمية املادة تكتب � � Microsoft wordبرنامج �� � �16مقياس�Traditional Arabicو�خط للغة�،

� arialمع�خط،�14مقياس�times new romanبخط� فت�ون  �نجل��ية أو بالفر�سية املقاالت العر�ية،أما

 .ل��داول  10مقياس�

 واملراجع،�كما�أن� ال�وامش ف��ا بما صفحة 15 عن يقل ال وأن صفحة 22 املقال صفحات عدد يتعدى ال

 ..حاالت�واملراجع�ت�ون������اية�البحث� 

 مقاس� �ر�ع� ا���ات �ل ع�� سم2التالية� ال�وامش معA4.  

 صاحبھ،�كما�أنھ�يقبل�ع����ك���باحث�ن����املقالة�الواحدة�فقط عن ذاتية �س��ة البحث يرفق. 
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 � �ب��نامج �تكتب �الكر�م، �القرآن �من �آيات �وجود �حال ��al-Quranع�� �تث�يتھ �يتم �و�درج�الذي �الوورد، ��

 .�يات�تلقائيا

  : التحكيم

 افة� إجراء �عد ��ا�ي �ش�ل اعتماد�ا و�تم للتحكيم لل�شر املقدمة العلمية والبحوث �وراق �ل تخضع�

 .املحكمون  ��ا يو��� ال�� التعديالت

 الواردة ف�ار�  وت�ون  امل�شورة، و�حو��م أوراق�م محتو�ات عن املسؤولية وحد�م املؤلفون /املؤلف يتحمل 

 .ع��ا مسؤولية أية املجلة تتحمل وال آرا��م عن مع��ة ف��ا

 Revue.al-qartas@barid.com :   بر�د�املجلة ع�� املداخالت ترسل  :�لك��و�ي ال��يد

 ع���موقع��ن��نت املجلة�مدرجة� :www.bouira.dz  

  دلیل املؤلف
 أخالقيات�ال�شر:أوال

         ������� �مجلة ��صيلة�" والت�اریة �ق�صادیة� القرطاس �لعلوم جم"ت�شر �العلمية املقاالت

 .واملحكمة،���دف�توف���جودة�عالية�لقرا��ا�من�خالل��ل��ام�بمبادئ�مدونة�أخالقيات�ال�شر

�والباحث�ن�������� �للمؤلف�ن �املرشد ��ساس �ال�شر�و�� �أخالقيات ���نة �ضمن ��خالقية �املدونة تصنف

��خ �للسلوك؛�و�طراف �معاي���موحدة �لوضع �املجلة ��س�� �بحيث �باملجلة، ��شر�املقاالت ��� �املؤثرة رى

و�س�ر�املجلة�ع���أن�يقبل�ا��ميع�بقوان�ن�املدونة��خالقية�اتفاقا،�و�ذلك�ف���مل��مة�تماما�با��رص�

 :ع���تطبيق�ا����ظل�القبول�باملسؤولية�والوفاء�بالواجبات�واملسؤوليات�املسندة�ل�ل�طرف

 :مسؤولية�الناشر .1

 ي�ب���مراعاة�حقوق�الطبع�وحقوق��قتباس�من��عمال�العلمية�السابقة،��غرض�حفظ��:قرار�ال�شر

حقوق��خر�ن�عند��شر�املقاالت�باملجلة،�و�عت���رئ�س�التحر�ر�مسؤوال�عن�قرار�ال�شر�والطبع�و�س�ند����

�لل� �القانونية �باملتطلبات �والتقيد �املجلة �سياسة �إ�� �أو�ذلك �بال�ش����أو�القذف �يتعلق �فيما �خاصة شر،

�التحر�ر�أو� ��يئة �أعضاء �التحر�ر�اس�شارة �لرئ�س �يمكن �كما �أو�القرصنة، �ال�شر�والطبع �حقوق ان��اك

 .املراجع�ن����اتخاذ�القرار

 النظر�عن��:ال��ا�ة� ��غض �لل�شر، �مقدم �مقال ��ل �محتوى �تقييم �التحر�ر�ضمان �رئ�س �من يتطلب

 .عتقاد�الدي��،�املواطنة�أو��نتماء�السيا����للمؤلفا���س،��صل،�� 

 يجب�أن�ت�ون�املعلومات�ا��اصة�بمؤلفي�املقاالت�سر�ة�للغاية�وأن�يحافظ�عل��ا�من�قبل��ل��:السر�ة

���اص�الذين�يمك��م��طالع�عل��ا،�مثل�رئ�س�التحر�ر،�أعضاء��يئة�التحر�ر،�أو�أي�عضو�لھ�عالقة�

 .�طراف��خرى�املؤتمنة�حسب�ما�تتطلب�عملية�التحكيم�بالتحر�ر�وال�شر�و�ا��



 

 

6 

 الصر�حة� �غ����:املوافقة �باملقاالت �املتعلقة ��خر�ن �أبحاث �نتائج �من �أو��ستفادة �استخدام �يمكن ال

 .القابلة�لل�شر�بدون�تصر�ح�أو�إذن�خطي�من�مؤلف��ا

 :املحكم�مسؤولية  .2

 قرار�ال�شر� ��� �ا�:املسا�مة �رئ�س �املراجع، �مساعدة��ساعد �ال�شر�مع �اتخاذ �التحر�ر��� لتحر�ر�و�يئة

 .املؤلف����تحس�ن�املقال�وتصو�بھ�عند�الضرورة

 ع���املراجع�املبادرة�والسرعة����القيام�بتقييم�املقال�املوجھ�إليھ�ع����:سرعة�ا��دمة�والتقيد�باآلجال

ووجد�أن�موضوع�املقال�خارج�عن�����جال�املحددة،�و�عد��طالع��و���ع���املقال�ال��يد��لك��و�ي�

 .إرسال�رسالة�فور�ة�برفض�تحكيم�املقالنطاق�تخصصھ�يتم�

 يجب�أن�ت�ون��ل�معلومات�املقال�سر�ة�بال�سبة�للمراجع،�وأن��س���للمحافظة�ع���سر���ا��:السر�ة

�رئ�س� �طرف �من �ل�م �املرخص �باست�ناء �طرف �أي �مع �محتوا�ا �أو�مناقشة �عل��ا ��فصاح �يمكن وال

 .حر�رالت

 ع���املراجع�إثبات�مراجعتھ�وتقييم��بحاث�املوج�ة�إليھ�با�����و�دلة�املوضوعية،�وأن��:املوضوعية

 .يتجنب�التحكيم�ع���أساس�بيان�وج�ة�نظره�ال��صية،�الذوق�ال�����،�العنصري،�املذ����وغ��ه
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 ")*(ساسياتإعادة طرح اإلقتصاد السياسي والعودة لأل" ياسي في أزمتهاالقتصاد السِّ 

  محمد عادل زكي

Mohamed Adel Zaki  

 muhammadadel1972@gmail.com) مصر( يةاإلسكندر جامعة 

 31/12/2021: ال�شرتار�خ�      ؛�13/10/2021:  القبول تار�خ�      ؛��08/10/2021: تار�خ��ستالم�

  :مستخلص

ياسي، الَّذي ُميفصل حول القيمة جمموعة القوانني الَّيت تتيح منذ ثالمثائة عاًما تقريًبا وعلم االقتصاد السّ 

صر على أن يستخدم على الصعيد االجتماعي، يُ  اإلنتاج والتوزيع داخل النظام الرأمسايلّ فهم وتفسري عملييت 

بعد مئات السنني من كتابات اآلباء و يف هذا البحث، . ني يف قياس للقيمةقياًسا، ووحدة قياس، غري صحيحَ مِ 

ين يف ة القياس، السائدَ فرضية تسعى من أجل تصحيح املقياس، ووحدأقّدم ياسي، سني لعلم االقتصاد السّ املؤسّ 

 .حقل قانون القيمة

   .مقياس القيمة -القيمة - ياسيالسِّ  قتصاداال: الكلمات المفتاحية

  

 مقدمة

لم، ال جيوز أبًدا تعريفه مبا خنلعه حنن عليه؛ فال يصح ِعلمي�ا أن حنّدد الِعلم حتديًدا مزاجي�ا؛ الِعلم، أي عِ      

الظرف التَّارخيي الَّذي َصاحب نشأة العلم حمل انشغالنا، وإمعان النظر يف الظَّواِهر وبالتايل ينبغي دائًما النظر إىل 

يت نشأ هذا العلم، أو ذاك، كي يُفسرها بالكشف عن القوانني املوضوعية احلاكمة هلا ابتداًء بنشأ�ا مرورًا الَّ 

فمع تكون . طبق متاًما على االقتَصاد السِّياسيتلك القواعد العامة للغاية والبسيطة جد�ا تن. بتطورها وانتهاًء بفنائها

ويف إطارهم أساتذة التحليل (الذهن الِعلمي، يف غرب أوروبا بصفٍة خاصة، سوف تقوم النُّخب الفكرية آنذاك 

كينيه، وتِرجو، وكانتيون، وبيت، ومسيث، وِسيسموندي، وبوردون، وِمْل، وساي، وريكاردو، ومالتس، : االقتصادي

بدراسة مجيع الظَّواِهر على الصعيد االجتماعي من خالل ) ينيور، ودستوت دي تراسي، وماركسورامساي، وسِ 

ذهن هدفه املركزي التعرُّف إىل القوانني املوضوعّية احلاكمة هلا بعيًدا عن تصورات القدماء الَّيت رفضها العقل النَّاقد، 

رًا حمتمًال، بل والزًما، كي يُفّسر ظواهر النشاط ومن مث أصبح ظهور االقتَصاد السِّياسي، كعلم اجتماعّي، أم

  . االقتصادي الطَّارئة على ا�تمع األورويب آنذاك
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فعندما تفجَّرت الثورة الصناعّية، يف غرب أوروبا، وتبلورت معها العشرات من الظواهر االجتماعّية اجلديدة،      

الَّيت حتكم أداء هذه الظواهر، بعد التحرُّر من الوصاية ومع �يُّؤ الذهن اجلمعي للكشف عن القوانني املوضوعّية 

الفكريّة الَّيت ضربت على القارة طيلة قرون من الظالم، ظهر علم االقتَصاد السِّياسي، كعلم اجتماعي، هدفه 

تَّوزيع، البحث عن القوانني املوضوعّية الَّيت حتكم تلك الظواهر وما تثريه من إشكالياٍت معقدة بشأن اإلنَتاِج َوال

واحتلت ظاهرة اإلمثان مكانًا مهم�ا يف حقل التحليل الفكري؛ فجميع قرارات اإلنَتاج، ومجيع تناُقضات التَّوزيع، 

ولكن، األمثان هي املظهر النقدي للقيمة؛ وبالتايل، أصبحت . إمنا ُ�يمن عليها، حباٍل أو بآخر، ظاهرة األمثان

اآلباء املؤّسسني لالقتَصاد السِّياسي يف دراستهم لقوانني اإلنَتاِج َوالتَّوزيع القيمة، والقيمة فقط، هي نقطة انطالق 

القيمة إًذا هي حمل انشغال االقتَصاد السِّياسي، فهي الظاهرة الَّيت تدور يف فلكها مجيع . على الصعيد االجتماعي

ياسي، وفًقا للظرف التَّارخيي ظواهر النشاط االقتصادي على الصعيد االجتماعي، ومن مث يصبح االقتَصاد السِّ 

وطبًقا إلنشغال مفكري العلم، هو علم قانون القيمة، أو هو العلم املنشغل بظواهر اإلنَتاج والتَّوزيع املتمفصلة 

  . حول قانون عام هو قانون القيمة

  :والواقع أن االقتصاد السِّياسي على هذا النحو من كونه علم قانون القيمة، مير بأزمتني     

صار علًما مهجورًا منذ مئيت سنة تقريًبا على الرغم من تشدُّق  االقتصاد السياسي هي أن :األوىلاألزمة 

بعض أساتذة اجلامعات واخلرباء به ليًال و�ارًا، ويف الغالب لن جتد لديهم سوى نظريات احلديني والكينزيني 

هذا كله يف إطار . ض واالستهالك والتدمري ال اخللقوالنقديني، اليت تبدأ وتنتهي حيث نظرية السُّوق والطلب والعر 

  ! اعتبارهم، بغرابة فائقة، علم االقتصاد السياسي خليطًا تندمج خالله السياسة باالقتصاد

فعلى الرغم من كون االقتصاد . نفسه علم االقتصاد السِّياسي أما األزمة الثانية فهي املرتبطة مبوضوع

السياسي كما ذكرت هو علم قانون القيمة، أو ذلك العلم املنشغل بظواهر اإلنَتاج والتَّوزيع املتمفصلة حول قانون 

ويف حبثي . فالقيمة نفسها، ومنذ ثالمثائة سنة على األقل، حتتاج إىل إعادة طرح ومراجعة. عام هو قانون القيمة

ل األزمة الثانية؛ حيث أنين عاجلت األزمة األوىل بالتفصيل يف الطبعة السَّادسة من كتايب نقد هذا سوف أتناو 

  1.ياسياالقتصاد السِّ 

  .مفهوم القيمة :المحور األول

وهي على هذا النحو مثل الوزن والطول . القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء، صفة، متّيزه وحتّدده    

وإذا كان للشيء . ذو وزن. قلنا أن للشيء وزنًا) مطرقة مثًال (فإذا كان للشيء ثقٌل ما . إخل... واحلجم واالرتفاع،

وإذا كان الشيء يشغل حيزًا ما . قلنا أن للشيء طوًال، ذو طول) مثل طريق أو قطعة نسيج(بُعٌد ما بني طرفَيه 

مودي من قاعدته إىل رأسه وإذا كان للشيء طوٌل ع. ؛ قلنا أن للشيء حجًما، ذو حجم)طاولة مثًال أو مقعد(

 املنتوج/ واألمر نفسه بالنسبة للقيمة؛ فالشيء. ؛ قلنا أن للشيء ارتفاًعا، ذو ارتفاع)مثل قاعة احملاضرات(

الَّذي  2
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، ومن مث حيتوي على قدٍر أو آخر من ذلك )ُحر، ُمسَتعَبد، ُمسخَّر، تعاقدي: أي�ا ما كان(يكون نتيجة العمل 

والقيمة على هذا النحو ال تعتمد يف  3 .ذي يتجسد يف هذا املنتوج، ُيصبح له قيمة، ذو قيمةا�هود اإلنساين والَّ 

وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ ال يصح يف العقل أن نقول أن الشيء بال قيمة ألننا ال نعرف بعد قدر 

مبجرد أن داخله هذا القدر أو  ذلك ألن القيمة، كخصيصة، تثبت للشيء 4 .ا�هود اإلنساين املبذول يف إنتاجه

ذاك من ا�هود اإلنساين، وال يكون قياس القيمة، أو تقديرها بكمية من شيء آخر، إال يف مرحلة تالية لثبوت 

وحينما تثبت . متاًما كما أن قياس الطول ال يكون إال تابًعا لثبوت خصيصة الُبعد بني طرَيف الشيء. القيمة ذا�ا

، فال يبقى أمامنا سوى )إخل... الوزن، والطول، واحلجم، واالرتفاع، والقيمة،(النَّاحية الكيفية  اخلصيصة ا�رَّدة من

التعرف إىل هذه اخلصيصة من النَّاحية الكمية امللموسة باستعمال املقياس ووحدة القياس املالئمني لطبيعة الشيء 

فمقياس الطول هو . خلصيصة املطلوب معرفتها كمي�اواملقياس هو األداة أو اآللة الَّيت �ا تقاس ا. املراد قياسه

. الشريط املقسَّم إىل سنتيمرتات أو املسطرة، وليس الُبعد بني طريف هذا الشيء، أما وحدة القياس فهي السنتيمرت

و مرتًا، فهذا يعين أننا استعملنا الشريط املقسَّم إىل سنتيمرتات أ 12وبالتايل حينما نقول أن طول قطعة النسيج 

  . املسطرة، كمقياس للطول، واستخدمنا السنتيمرت كوحدة قياس

   مذهب االقتصاد السياسي في قياس القيمة: المحور الثاني

بيد أن األمور على ما يبدو ال تسري بشأن مقياس ووحدة قياس القيمة على هذا النحو من الوضوح؛      

فاالقتصاد السياسي يعي أن القيمة هي جمهود إنساين متجسد يف املنتوج، ولكنه حينما يقيس هذا ا�هود فإمنا 

دون أن يقيس القيمة الَّيت يريد  أي. ا�هود دون أن يقيس ا�هود نفسه) خالله(يقيس الوقت الَّذي يبذل 

أن ما يُنَتج عادة يف يومي : "فقد رأى آدم مسيث. فضًال عن اخللط بني املقياس ووحدة القياس! باألساس قياسها

ثروة األمم، الكتاب ...". (عمل أو ساعتني من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة يف يوم عمل أو ساعة عمل

  ).األول، الفصل السادس

يسري ريكاردو يف نفس طريق مسيث، ولكنه يصل إىل مقياٍس خمتلف نوًعا ما، وهو الكمية الَوَسطية للعمل و      

األقرب للكمية الَوَسطي ... حيث ميكن للذهب أن يعترب سلعة تُنتج بأجزاء من الرأمسال:"املبذول يف إنتاج الذهب

... يدة بنفس املسافة من احلد األقصى للرأمسالاملوظَّفة يف إنتاج ُجل السلع فيمكن أن تكون هذه األجزاء بع

  ).املبادىء، الفصل األول، القسم السادس". (حبيث تشكل معدَّل وسطي

أما كارل ماركس فهو الَّذي يبلور الصيغة النهائية ملقياس القيمة ووحدة قياسها، ويقرر أن القيمة تُقاس بكمية      

 العمل

أن ذلك ... كيف سنقيس مقدار القيمة؟:"... العمل) خالله(يُبذل  ، وكمية العمل تُقاس بالوقت الَّذي5

أما كمية العمل فتقاس بطول العمل، بوقت العمل، ووقت العمل جيد ... سيكون بكمية ما تتضمنه من العمل

  ). رأس املال، الكتاب األول، الفصل األول...". (معايريه يف أجزاء حمدَّدة من الزمن كالساعة واليوم
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دقيقة فإمنا يعين أن ا�هود  30القتصاد السِّياسي، وفًقا ملذهبه على هذا النحو، حينما يقول أن القلم قيمته وا     

بيد أن هذا املذهب يف قياس القيمة وما يرتتب عليه، إمنا يتصادم  6 .دقيقة 30اإلنساين املتجسد يف القلم قيمته 

ذا�ا؛ إذ ال يصح علمي�ا القول بأن ا�هود اإلنساين املبذول مع أصول علم القياس، بل ويتعارض مع مفهوم القيمة 

وإن جاز القول بأن ا�هود اإلنساين . من الساعات) ع(من الدقائق أو ) ك(يف سبيل إنتاج الشيء يساوي  

 بل وحّىت حينما نقول أن ا�هود. من الدقائق أو الساعات) ع(أو ) ك(املبذول يف سبيل إنتاج الشيء مت خالل 

من الساعات، فال يعين ذلك أبًدا أننا قمنا بقياس هذا ) ع(من الدقائق أو مت خالل ) ك(اإلنساين بُذل خالل 

ا�هود اإلنساين؛ بل على العكس، ذلك يعين أننا عرفنا فحسب الوقت الَّذي أنفق خالله هذا ا�هود دون أن 

  ! القيمة، ولكن، دون أن نعرف مقدار القيمة نفسها) خالله(عرفنا الزمن الَّذي تكونت . نعرف قدر هذا ا�هود

وألن االقتصاد السِّياسي ميضي جمافًيا العلم حينما يؤكد، كمسلَّمة، َعْرب مئيت عاًما أن قيمة السلعة تُقاس      

إمَّا اإلقرار، : بالوقت املنَفق يف سبيل إنتاجها؛ فإنه بتلك املثابة يضعنا يف أزمٍة معرفية؛ إذ يتعني االختيار بني أمَرين

ِعلمي�ا، بأننا نستخدم مقياًسا خاطًئا للقيمة؛ ألننا نقيس اجلهد اإلنساين املتجّسد يف املنتوج باستعمال وحدة قياس 

وإمَّا االعرتاف صراحة بأن فهم ! كأننا حناول قياس الطول بالرخيرت، أو قياس االرتفاع باجلالون اإلجنليزي! الوقت

متجسد، مث يتعامل ) جهٌد إنساين(قيمة هو اخلطأ وحيتاج إىل مراجعة؛ ألنه يقول أن القيمة االقتصاد السِّياسي لل

  !منَفق) كزمنٍ (معها 

أما إذا كان املقياس . وعليه، فإذا كان فهم االقتصاد السِّياسي للقيمة صحيًحا، فيجب تصحيح املقياس     

  .اد النظر يف مفهوم القيمة نفسهصحيًحا، وبالتايل وحدة القياس أيًضا صحيحة؛ فيجب أن يُع

والواقع أن فهم االقتصاد السِّياسي للقيمة هو فهٌم صحيح؛ على األقل استناًدا إىل اجلذور اللغوية لكلمة      

Value
. الَّيت سوف يستخدمها، كمصطلح، للداللة على احتواء الشيء على قدٍر أو آخر من ا�هود اإلنساين 7

بإرجاع هذا اخللل الَّذي أصاب علم االقتصاد السِّياسي يف مقياس القيمة، ووحدة قياسها وإن أمكنا هنا االكتفاء 

ولذا، جلأ علم . بالتبع، إىل عدم تبلور علم القياس وختلُّف أجهزة القياس نفسها يف مرحلة نشأة االقتصاد السِّياسي

دة قياس الوقت، أي الزمن املنَفق يف االقتصاد السِّياسي إىل أقرِب وحدة قياٍس معروفة آنذاك، ووجدها يف وح

سبيل إنتاج الشيء، وأصبح من املستقر، خطًأ، القول بأن قيمة الشيء تُقاس بكمية العمل املنَفق يف سبيل 

وحينما تبدو كمية العمل َعصيَّة على القياس يف مرحلة تبلور علم االقتصاد السِّياسي ُيضطر مؤّسسو العلم . إنتاجه

مبا يعين، يف ! هذا العمل) خالله(مية من العمل املبذول بواسطة وحدات من الزمن املنَفق إىل حتديد هذه الك

التحليل النهائي، اعتبار الوقت، الزمن، هو املقياس النهائي للقيمة؛ وهو ما ال يعين اخللط فحسب بني املقياس 

، وهذا هو األهم، طمس مفهوم بل يعين! وكالمها خطأ) إخل... الساعة، اليوم،(ووحدة القياس ) كمية العمل(

  !القيمة
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حسًنا، فلَندْع جانًبا، مؤقًتا، ما ذكرناه أعاله، ولنفرتض، مؤقًتا أيًضا، أننا على خطأ، ولنعترب بالتايل أن      

! ولنساير اآلن مؤسسي العلم يف مقياسهم! االقتصاد السِّياسي ُحمقٌّ يف استخدام كمية العمل لقياس القيمة

باء املؤسسني لعلم االقتصاد السِّياسي متفقون على أن القيمة تُقاس بكمية العمل وكمية العمل وسنالحظ أن اآل

فلقد رأى مسيث، . العمل، ولكنهم خمتلفون يف ماهية هذا العمل) خالله(تُقاس، كما ذكرنا، بالوقت الَّذي يبذل 

أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل املبذول يف الَّذي كان َخيلط بني القيمة والقيمة التباُدلية كما سنرى يف حينه، 

) ك(بكمية العمل املنَفق يف سبيل إنتاج السلعة ) م(أي أنه يقّيم السلعة . سبيل إنتاج السلعة األخرى املتباَدل �ا

ُدلية أن تقدير قيمة السلعة التبا: "نفسها) م(الَّيت تُبادل �ا، وليس بكمية العمل املنَفق يف سبيل إنتاج السلعة 

  ).ثروة األمم، الفصل اخلامس". (بكمية من سلعة أخرى يعد أمرًا طبيعي�ا

أما ريكاردو الَّذي حاول، ورمبا ادَّعى، تصحيح مسيث، فلقد ذهب إىل أن القيمة تتحدد بكمية العمل      

ذول يف سبيل إنتاج الذهب أما املقياس فهو، وكما ذكرنا، كمية العمل الَوَسطي املب. النسيب املنَفق يف إنتاج السلعة

  .الَّذي يعد بدوره سلعة بإمكا�ا أن تقوم بدور القيمة التباُدلية للسلع املختلفة

ويعود ماركس، يف �اية املطاف، إىل آدم مسيث إمنا دون أن يقيس قيمة السلعة بكمية العمل املنَفق يف سبيل      

رأس املال، املصدر ". (مية ما تتضمنه السلعة من العملبك: "إنتاج السلعة األخرى املتَبادل �ا، بل يقيسها

  ).نفسه

واآلن، فلنأخذ يف اعتبارنا اتفاق اآلباء املؤسسني واختالفهم على حنو ما بيَّنا أعاله، ولنطرح السُّؤال املهم      

أن املقياس، ومن مث وحدة  أي. الثبات: ما هي أهم خصائص املقياس؟ واإلجابة املباشرة والواضحة هي: اآليت

. إذ ال ميكن قياس القيمة مبقياس هو نفسه متغري. القياس، جيب أن يكونا ثابَتني حّىت ميكنهما القيام بوظيفتهما

وكمية العمل يف احلقيقة تعد منوذًجا واضًحا هلذا املقياس املتغري الَّذي ال ميكن االحتكام إليه لقياس القيمة؛ وذلك 

فطبيعة عمل حارس العقار ختتلف عن طبيعة : لف عن بعضها البعض من جهَيت املشقة والرباعةألن األعمال ختت

كما أن طبيعة . عمل البنَّاء من ناحية املشقة؛ ومن مث ختتلف ساعة عمل حارس العقار عن ساعة عمل البنَّاء

ق ختتلف عن طبيعة عمل اجلرَّاح من جهة الرباعة، ومن مث ختتلف ساعة  ق عن ساعة عمل عمل احلالَّ عمل احلالَّ

إجياد أي مقياس دقيق :"والواقع أن هذه املشكلة واجهت فعًال االقتصاد السِّياسي، وبعد أن اعرتف بأن. اجلرَّاح

ُيضطر إىل التسليم ). ثروة األمم، الكتاب األول، الفصل اخلامس". (للمشقة أو للرباعة ليس باألمر اهلني

  ). ثروة األمم، املصدر نفسه...". (أي مقياس دقيق، بل باملساومة والتوافق يف السوقالتباُدل ال يتوازن نتيجة :"بأن

وريكاردو يسري كالعادة يف طريق مسيث، ويوافق على مبدأ قدرة السُّوق على التسوية بني األعمال      

". اجلهد املبذول ومهارات العاملني وكثافة... إن تقدير نوع العمل يتم يف السوق بناء على الدقة:"املختلفة

  ).املبادىء، الفصل األول(
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أما ماركس ال�ذي جتاهل وجود أزمة حقيقية نتيجة اختالف األعمال من جهة الشدة والرباعة، وبدًال من أن      

أن النسب املختلفة اليت يتم �ا إرجاع :"يعيد النظر يف مقياس القيمة ووحدة قياسها، فلقد أكد هو أيًضا على

". ة من العمل إىل العمل البسيط كوحدة لقياسها حتددها عملية اجتماعية جتري من وراء ظهور املنتجنيأنواع خمتلف

 ).رأس املال، الكتاب األول، الفصل األول(

8  

والواقع أن السُّوق لن ُيسوى األمر كما ظن مؤسسو علمنا، بل أنه لن يبعدنا فحسب عن أصول العلم      

ضوعي احلاكم للظاهرة حمل البحث، بل ولسوف يزداد األمر تعقيًدا؛ فالسُّوق وهدف الكشف عن القانون املو 

، يف مكانٍ ) الضرورية اجتماعي�ا(تساوي ساعة عمل جنار ) الضرورية اجتماعي�ا(نفسه قد جيعل ساعة عمل حدَّاد 

ويف . آخر نٍ وهو نفسه الَّذي جيعل ساعة عمل احلدَّاد تلك تساوي عشرة أضعاف ساعة عمل النّجار يف مكا

ني مل خيربنا السُّوق وال علم االقتصاد السِّياسي عن سبب ذلك، أي مل خيربنا أحدمها أو كالمها عن سبب احلالتَ 

إن كّل ما بإمكا�ما فعله هو اإلشارة إىل الوضع . التساوي بني الّساعَتني، وال عن سبب االختالف بينهما

بلوغ القانون املوضوعي الَّذي حيكم نسب التباُدل الطبيعية بني ما هو آين، دون . التقلّبات اللحظية. الراهن

  . األعمال املختلفة

وبناًء عليه، ميكن القول بأن علم االقتصاد السِّياسي، وَعْرب قرَنني من الزمان على أقل تقدير، يستخدم مقياًسا      

مل ليس بإمكا�ا القيام بوظيفتها كمقياس وحينما يُدرك االقتصاد السِّياسي أن كمية الع. غري ثابت لقياس القيمة

للقيمة؛ ألن األعمال ختتلف عن بعضها من جهَيت الشدة والرباعة؛ نراه ُحييلنا إىل السُّوق، وهو ما يعين هجر العلم 

إمنا يعين . إمنا يعين الكف عن البحث عن القانون املوضوعي احلاكم للظاهرة حمل البحث. توقًفا عند ما هو ُمعًطى

فحينما يقف قانون . قانون القيمة عن بلوغ ضفاف الربهنة على صحته وحماولته تلمس وجوده من خارجهعجز 

  .القيمة عاجزًا دون تقدمي إجابة عن األسئلة الَّيت تطرح عليه فهذا يعين أنه قانون زائف وغري حقيقي

الفهم الصحيح للقيمة، وبالتايل  األمر الَّذي يوجب علينا تصحيح مقياس القيمة ووحدة قياسها ابتداًء من     

العلم املنشغل بظواهر منط اإلنتاج الرأمسايل املتمفصلة حول قانون , إعادة فهم أساسيات علم االقتصاد السِّياسي

  .القيمة

  نقد مقياس القيمة  :المحور الثالث

ب أن نؤكد، وقبل أن نقدم فرضيتنا بصدد تصحيح مقياس القيمة، وبالتبع تصحيح وحدة قياسها، جي     

وبوضوح تام، على أن االستناد إىل وجود فارق بني القيمة ومقياس القيمة، لتربير استخدام املقياس غري الصحيح، 

وتلك هي اُحلجة األزليَّة اجلاهزة الَّيت قد يواجهنا �ا البعض، ال جييز أبًدا استخدام املقياس اخلاطيء واإلصرار على 

علمي�ا، وال يستقيم يف العقل، حماولة استخدام الرتمومرت مثًال لقياس االرتفاع؛  فال جيوز. أنه املقياس الصحيح

ونفس احلكم . فاألول أداة تستخدم لقياس درجة احلرارة، والثاين هو الطول العمودي من قاعدة الشيء إىل رأسه
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املنزَّهة، أن نقول أن القيمة هي بالنسبة للقيمة فال يصح علمي�ا وال عقلي�ا، حىت ولو قيل لنا أن للمصطلح قدسيته 

هذا ) خالله(جمهوٌد إنساين متجّسد يف املنتوج مث نقيس هذا ا�هود املتجّسد بوحدة قياس الزمن الَّذي ينفق 

واحلقيقة العلمية هي أن ا�هود اإلنساين املبذول يف سبيل إنتاج الشيء، والَّذي يتجسد يف املنتوج، إمنا ! ا�هود

عر احلراري الَّذي هو وحدة قياس الطاقة احلرارية الَّيت حيتاجها ويكو�ا وينفقها اجلسم لكي يقوم، وأثناء يقدَّر بالسُّ 

إىل طاقة ميكانيكية ) الغذاء(القيام، بعمله، وذلك عن طريق استهالك املواد الغذائية، أي حتويل الطاقة الكيميائية 

وميكن استخداًما لوحدة القياس هذه، وهي وحدة . ه القيمةهذه الطاقة حينما تتجسد يف املنتوج تكسب). العمل(

، معرفة قدر الطاقة الَّيت يستقبلها اجلسم وكذا الطاقة الَّيت يُنفقها، أي قياس ما حيتاجه اجلسم يف 9قياس ثابتة

الطاقة تلك،  وكمية). ح. س(وسنرمز للسُّعر احلراري باحلرفني . الظروف املختلفة، وعند آداء أي نوع من األعمال

أما آلة القياس، الثابتة كذلك، . هي الَّيت مل يصل إليها علمنا حينما توقف عند قياس القيمة بوحدة قياس الوقت

وميكن بواسطتها قياس الطاقة احلرارية املنبعثة من اجلسم أثناء قيامه 10والَّيت تستخدم يف القياس فهي الكالورمييرت

األمام، فالعامل الَّذي ينتج القيمة، أي َمن يبذل ا�هود الَّذي يتجسَّد يف املنتوج،  دعونا نتقدم خطوة إىل. با�هود

الَّيت متده  11ولنبدأ باملواد الغذائية. إخل... حيتاج إىل وسائل معيشة ضرورية كاملواد الغذائية، وامللبس، واملسكن،

نفاق الفعلي للمجهود الَّذي يتم خالله حتويل الطاقة بالطاقة والَّيت متكنه من القيام بالعمل بعبارة أدق نبدأ من اإل

فوفًقا لعلوم الغذاء والفيزياء والكيمياء احليوية ووظائف األعضاء، صرنا نعرف، . الكيميائية إىل طاقة ميكانيكية

اإلنساين والَّيت وعلى حنٍو دقيق علمي�ا، كمية السُّعرات احلرارية الَّيت تستهلك أثناء بذل األنواع املختلفة من ا�هود 

) ح. س( 1400أن عامل البناء يستهلك ) أدناهاجلدولني : انظر(فها حنن صرنا نعرف . تتجسد بدورها يف املنتوج

والعامل يف مصنع احلديد وخالل نفس املدة ). ح. س( 1400ساعات، أي أن منتوجه يتجسد فيه  8أثناء 

) ح. س( 2400، واحلداد يستهلك )ح. س( 1900وبالتايل يتجسد يف منتوجه ) ح. س( 1900يستهلك  

سوف يتجسد يف ) ح. س( 1100، وعاملة املصنع الَّيت تستهلك )ح. س( 2400وبالتايل يتجسد يف منتوجه 

. س( 800ومن مث يتجسد يف اخلدمة الَّيت تؤديها ) ح. س( 800، أما املعلمة فتستهلك )ح. س( 1100منتوجها 

  .وهكذا). ح
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  )كجم  65(كمية استهالك الطاقة، بالسُّعر الحراري، الَّتي يبذلها رجل قياسي   : 01الجدول رقم 

  

  

 طبيعة احلركة

:                 مثل نشيط،

أعمال مكتبية، حمام، (

طبيب، حماسب، معلم، 

مهندس معماري، عامل 

 )يف متجر

: النشاط، مثل متوسط

عمال البناء، باستثناء (

األعمال الشاقة، معظم 

عمال الصناعة اخلفيفة، 

 )صيادو األمساك

: نشيط جداً، مثل

بعض األعمال (

الزراعية، النجار، 

األعمال غري املاهرة، 

عمال احلديد، عمال 

 )املناجم، الرياضيني

نشيط بصورة غري عادية، 

احلطاب، احلداد، : (مثل

 )جر العربات

 500 500 500 500 )ساعات 8( يف الفراش

 2400 1900 1400 1100 )ساعات 8( يف العمل

 1500 – 700 1500 -  700 1500 -  700 1500 -  700 )ساعات 8( خارج ساعات العمل

 4400 – 3600 3900 - 3100 3400 - 2600 3100 - 2300 )ساعات 24(  جمموع الطاقة املبذولة

 4000 3500 3000 2700 املبذولةكمية الطاقة  متوسط

Source:  Handbook on Human Nutritional Requirements, op, cit, p.70.  
Bennion, Introductory, op, cit. p.123, Camron, The Science, op, cit. pp. 6543-7654.                

  )كجم  55(كمية استهالك الطاقة، بالسُّعر الحراري، الَّتي تبذلها إمرأة قياسية   : 02الجدول رقم 

  

  

 طبيعة احلركة

األعمال : (نشيطة، مثل

املكتبية، معلمة، ربات 

املنزل، معظم املهن 

 )األخرى

: متوسطة النشاط، مثل

عامالت يف (

الصناعات اخلفيفة، 

عاملة املخازن أو 

 )املتجر

: نشيطة جداً، مثل

أعمال احلقل  بعض(

وبصفة خاصة أعمال 

 )الفالحة

نشيطة بصورة غري عادية، 

أعمال اإلنشاءات، : (مثل

 )رياضيات

 420 420 420 420 )ساعات 8(يف الفراش  

 1800 1400 1100 800 )ساعات 8(يف العمل    

 980 - 580   980 - 580  980 -  580 980 -  580 )ساعات 8(خارج ساعات العمل 

   3200 - 2800  2700 - 2400    2400 - 2000 2200 - 1800 )ساعات 24(الطاقة املبذولة جمموع 

 3000 2600 2200 2000 متوسط كمية الطاقة املبذولة

Source:Handbook on Human Nutritional Requirements, op, cit., p.70. 
Bennion, Introductory, op, cit. p.123, Camron, The Science, op, cit. pp. 6543-7654.                

معىن ما سبق، أن معرفتنا بقيمة القلم، وبالتبع معرفتنا بقيمة أي شيء، سلعة أو خدمة، يكون نتيجة 

هذه الطاقة  ) خالله(العمل، إمنا ترتبط مبعرفتنا بكمية الطاقة املبذولة يف سبيل إنتاجه، وليس بالزمن الَّذي تُبذل 

  .االقتصاد السياسي على ذلك طيلة قرنني من الزمانكما دأب علم 

ووفًقا للجدولني أعاله، كما نالحظ، مل يتم االعتداد مبا حيتاجه الفرد املنعزل من السُّعرات احلرارية؛ ألن      

قد ، )ح. س(إخل، فالفرد الَّذي حيتاج إىل قدر معّني من ... األفراد خيتلفون فيما بينهم من حيث الطول، والوزن،

ولذا، يتم االستناد إىل كمية السُّعرات احلرارية الضرورية، وسنرمز لذلك من اآلن . حيتاج غريه إىل أقل منه أو أكثر

يعمل، ويعيش كعامل، وجيدد : وهي الَّيت ُمتّكن العامل العادي من ثالثة أمور) ض.  ح. س(فصاعًدا باحلروف 

ايل، إمنا ًذا ال يتضمن فحسب ما يؤّمن للعامل احلياة لليوم التَّ فاألجر إ 12 .إنتاج طبقته على الصعيد االجتماعي

يتضمن أيًضا ما يؤّمن للجيش الصناعي املنتظر، ال االحتياطي فقط، أي أبناء الطبقة العاملة، احلياة حّىت ميكن 

  .الدفع �م إىل سوق العمل
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اد؛ على الرغم من أن احلدَّاد يستهلك وعليه، يكون من املفهوم مل يفوق أجر املهندس املعماري أجر احلدَّ      

فاألجر ال يتضمن ). ض. ح. س( 1100يف حني أن املهندس املعماري يستهلك فقط ) ض. ح. س( 2400

فحسب كمية السُّعرات احلرارية الضرورية اجتماعي�ا كي يعمل العامل، ويعيش كعامل، إمنا يتضمن أيًضا كمية 

اًدا ميكن الدفع �ما إىل سوق السُّعرات احلرارية الضرورية الَّيت  يتم إنفاقها كي يصبح املهندس مهندًسا واحلدَّاد حدَّ

أي أن الطبقة الرأمسالية تضمن باألجر، الَّذي تدفعه، أن خيلق العامل مثله، وبالتايل تضمن جتديد وجودها . العمل

  .االجتماعي بضمان وجود الطبقة العاملة نفسها

ية الطاقة الضرورية اجتماعي�ا بصدد املنِتج، العامل، يتم أيًضا االعتداد بكمية الطاقة وكما يتم االعتداد بكم     

 فحني التبادل، وفًقا لقانون القيمة. الضرورية اجتماعي�ا بشأن املنتوج، السلعة

، جيب أن نأخذ يف اعتبارنا الطاقة 13

وكذلك الطاقة املخَتزنة يف األدوات ) د يف املنتوجا�هود املباشر املتجسّ (املباشرة املبذولة يف سبيل إنتاج الشيء 

د ؛ فقيمة املعطف ال تتحدّ )ا�هود املخَتزن املتجّسد يف وسائل اإلنتاج(واملواد الَّيت استخدمت إلنتاج هذا الشيء 

وعليه، . جهبكمية الطاقة املباشرة املنَفقة يف إنتاجه فحسب، بل وكذلك بكمية الطاقة املخَتزنة يف مواد وأدوات إنتا

من ) ض. ح.س( 50من الطاقة احلية و) ض. ح.س( 100فحني التباُدل، تتساوى قيمة املعطف الَّذي تكلَّف 

من الطاقة ) ض. ح.س( 70من الطاقة احلية و) ض. ح.س( 80الطاقة املختزنة، مع قطعة النسيج الَّيت تكلَّفت 

   14.املختزنة

ساس كمية الطاقة الضرورية اجتماعي�ا وفًقا للفن اإلنتاجي واالعتداد بالطاقة الضرورية إمنا يتم على أ

مث ظهرت آلٌة جديدة أو ) ض. ح. س( 200من النسيج يتطلب ) ص(السائد، فلو افرتضنا إن إنتاج الكمية 

فقط، فسوف يتم، يف �اية املطاف، االعتداد بالقيمة ) ض. ح. س(  50تقنيٌة حديثة تتيح إنتاج نفس الكمية بـ 

من ) ص(لكل ) ض. ح. س( 50سيتم االعتداد بـ . عية اجلديدة الَّيت حتددت طبًقا للفن اإلنتاجي اجلديداالجتما

، )ض. ح. س( 200النسيج، وسيكون على َمن ظّل ينتج النسيج بنفس التقنية القدمية والَّيت تتطلب إنفاق 

وهو بالتايل حينما . مغبة تقصريه بعدم استخدامه الفن اإلنتاجي الَّذي أصبح سائًدا اجتماعي�ا سيكون عليه وحده

إمنا سيبادله مبنتج أنفق يف ) ض. ح. س( 200يذهب بنسيجه إىل السُّوق ملبادلته لن يبادله مبنتج أنفق يف إنتاجه 

  .فقط) ض. ح. س( 50سبيل إنتاجه 

  .ي موضوع القيمةف تحديدات جوهرية :المحور الرابع

وابتداًء من كون القيمة خصيصة تثبت للشيء مبجرد أنه نتيجة العمل اإلنساين يصبح القلم قيمة متجسدة،      

تطابق مثنه، أو قيمته التباُدلية، . سواء أكان نافًعا أم غري نافع، استعمله صانعه أم مل يستعمله، بادله أم مل يبادله

  :ولذلك يتعني أن يكون لدينا الوعي خبمسة أمور. طابقمع قيمته االجتماعية أم مل يت
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  .الفرق بين القيمة والقيمة التبادلية - أ

أمَّا . القيمة، وكما عرفنا، هي خصيصة يف املنتوج يكتسبها مبجرد احتواءه على كمية من ا�هود اإلنساين     

إخل، ... ، )د(، أو )ج(، أو )ب(منتوج آخر  وقد ُعّرب عنها بوحدات من) أ(القيمة التباُدلية فهي قيمة املنتوج 

) ض. ح. س( 120هذا التعبري قد يأيت على حنٍو منضبط وقد يأيت دون ذلك؛ فالسلعة الَّيت قيمتها االجتماعية 

أيًضا، وحينئذ نكون أمام القيمة ) ض. ح. س(  120قد تكون قيمتها التباُدلية سلعة أخرى قيمتها االجتماعية 

   15.كون قيمتها التباُدلية أقل من ذلك أو أكثر، وحينئذ نكون بصدد قيمة السُّوقوقد ت. احلقيقية

أن تُعرب عن قيمتها االجتماعية يف ) ض. ح. س( 100والَّيت حتتوي على ) أ(وعلى هذا النحو ميكن للسلعة      

) ج(من املنتوج  ، أو يف صورة وحدتني)ض. ح. س( 100حتتوي أيًضا على ) ب(صورة وحدة واحدة من املنتوج 

حتتوي كل وحدة منها ) د(وحدات من املنتوج  4، أو يف صورة )ض. ح. س( 50حتتوي كل وحدة منهما على

) ض. ح. س( 10 حتتوي كل وحدة منها على) هـ(وحدات من املنتوج  10، أو يف صورة )ض. ح. س( 25على 

لبعضها البعض طاملا تساوت  16تبادلية ، قيًما)هـ(و) د(و) ج(و) ب(و) أ: (وتصبح كل هذه األشياء. وهكذا

) ج(واملنتوج ) أ(، كما يتم التباُدل بني املنتوج 1:1بنسبة ) ب(واملنتوج ) أ(وعليه، يتم التبادل بني املنتوج . القيم

يف مجيع هذه العمليات من : فلنالحظ. 10: 1فيتم بنسبة ) هـ(واملنتوج ) أ(أما التبادل بني املنتوج . 2:  1بنسبة 

تباُدل، حّىت التباُدل بالتناسب بني قيم األشياء، ال ميكن أن جنري املبادلة إال ابتداًء من التعرُّف إىل القيمة ال

الَّذي ) د(واملنتوج ) ض. ح. س( 100الَّذي حيتوي على ) أ(االجتماعية للشيء، فلكي تتم املبادلة بني املنتوج 

أن نعرف كمية الطاقة الضرورية اجتماعي�ا والَّيت حيتوي ، فيتعني، وقبل كل شيء، )ض. ح. س( 25حيتوي على 

  . عليها كل منتوج من املنتوَجني املتبادلني

ياسي الَّذي ميفِصل حول القيمة ظواهَر منط اإلنتاج الرأمسايل، ال ينشغل واملثري لالنتباه حق�ا، أن االقتصاد السّ      

أن قيمة :"مسيثآدم لط بينها وبني القيمة التباُدلية؛ فقد رأى ويف أفضل األحوال خي ،بتحديد مفهوم القيمة ذا�ا

ثروة األمم، ". (فالعمل إًذا هو مقياس القيمة التباُدلية احلقيقي جلميع السلع. تساوي كمية العمل ...أي سلعة

  ).الكتاب األول، الفصل اخلامس

لسلع تتناسب طردي�ا مع كمية العمل القيمة التباُدلية ل:"وال ُخيالف ريكاردو مذهب مسيث، بل يرى أن     

  )املبادىء، الفصل األول...". (الداخل يف إنتاجها

أما ماركس، فقد كان، نسبًيا، أكثر عمًقا من أسالفه، حينما رأى أن القيمة تُعرب عن نفسها يف صورة القيمة      

حينما حتصل قيمتها على ... زدوجةوهي تكشف عن طبيعتها امل. وقيمة... السلع هي قيمة استعمالية: "التباُدلية

رأس املال، الفصل ". (خيتلف عن الشكل الطبيعي للسلعة، أي بالتحديد شكل القيمة التباُدلية... شكل خاص

  ) األول
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  الفرق بين شرط القيمة وشرط القدرة على المبادلة - ب

لو قام شخٌص ما يف لوزان ببذل أقصى جمهود وليس الضروري اجتماعي�ا فحسب يف سبيل ُصنع الَفِسيخ      

كصفة جمردة الحتواءه على قدر أو ) القيمة(مثًال، فلن يكون ملنتوجه فائدة اجتماعي�ا، ومع ذلك سيظل حمتفظًا بـ 

على ) كونه ذا قدرة(فحسب إىل مرحلة ) يمةأنه ذو ق(واملنتوج كي ينتقل من مرحلة . آخر من اجلهد اإلنساين

التباُدل أو على إشباع حاجٍة إنسانيٍة ما، فيشرتط أن يكون نافًعا اجتماعي�ا، فإن مل يكن نافًعا اجتماعي�ا فهو ال 

ومن مث فلن يكون الَفِسيخ يف لوزان، بال قيمة، إمنا . يفقد قيمته، إمنا فقط يفقد قدرته على التبادل واإلشباع

أّما شرط متتُّع . شرط القيمة إًذا هو العمل. سب ميسي بال قدرة على مواجهة عامل األشياء للتبادل أو لإلشباعفح

  .الشيء بالقدرة على اإلشباع أو التبادل فهو املنفعة االجتماعية

يف أن الشيء غري النافع هو شيء بال قيمة وأن العمل املبذول :"على العكس من ذلك يذهب ماركس إىل     

  ).رأس املال، الكتاب األول، الفصل األول". (إنتاجه غري نافًعا كذلك

أكثر عمًقا من أسالفه، أن ) وليس مطلًقا(واملفهوم من كالم ماركس، الَّذي قلنا منذ قليل أنه كان نسبي�ا      

: ب يرجع إىل أمَرينوالواقع أن هذا االضطرا! الشيء ميكن أن يكون دون قيمة يف مكان، وذا قيمٍة يف مكاٍن آخر

. عدم اهتمام االقتصاد السِّياسي بالقيمة ذا�ا واالنشغال بالقيمة التباُدلية، بل واعتبارمها أحيانًا أمرًا واحًدا: أوًال 

وابتداًء من هذا اخللط حتديًدا؛ جرَّد االقتصاد . اخللط بني شرط القيمة، وشرط القدرة على اإلشباع والتباُدل: ثانًيا

  17!الشيء غري النافع اجتماعي�ا ال من القدرة على اإلشباع والتباُدل فحسب، بل ومن القيمة نفسها السِّياسي

  الفرق بين القدرة على المبادلة والقيمة التبادلية - ج

وعلى الرغم من وضوح الفارق بني األمرَين، بل ورمبا انتفاء العالقة بينهما، فإن طرح األمر هنا وحتقيقه لن      

فحسب يف فض االشتباك بني املصطلحات، إمنا سيفيد كذلك يف فهم السبب األساسي، املتعلق بآدم  يفيدنا

مسيث، املسئول األّول، يف مشكلة خلط االقتصاد السِّياسي بأْسره، بني القيمة والقيمة التباُدلية من جهة، وبني 

أن كلمة قيمة حتمل معنيني خمتلفني؛ فهي : "القيمة التباُدلية والقدرة على التباُدل من جهة أخرى، فقد كتب مسيث

تُعرب أحيانًا عن منفعة مادة ما، وأحيانًا تُعرب عن القوة الشرائية اليت حيملها امتالك هذه املادة، األوىل ميكن 

  ).ثروة األمم، الكتاب األول، الفصل الرابع". (تسميتها القيمة االستعمالية، والثانية القيمة التباُدلية

. ن، قدرة القلم، ألنه نافع اجتماعي�ا، على املبادلة مبمحاة، ليست املمحاة الَّيت متثل القيمة التباُدلية للقلمولك     

. وقدرة املمحاة، أل�ا نافعة اجتماعي�ا، على املبادلة جبورب، ليست اجلورب الَّذي هو القيمة التباُدلية للممحاة

شباع، وشرطهما املنفعة االجتماعية، مها جمرد مرحلٍة يتعني أن مير �ا فالقدرة على املبادلة، وكذا القدرة على اإل

  . املنتوج كي يُعّرب عن نفسه فعلي�ا يف صورة وحداٍت من منتوج آخر، هذه الوحدات متثل قيمته التباُدلية
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قدرة على : بقدرتني وإذ كان نافًعا صار مزوًَّدا. الشيء على هذا النحو وطاملا كان نتيجة العمل ميسي ذا قيمة     

العمل هو شرط حتقُّق القيمة ا�رَّدة، : بعبارة أخرى. إشباع حاجٍة إنسانيٍة معينة، وقدرة على املبادلة بشيء آخر

أما املنفعة فهي شرط انتقال الشيء من مرحلة القيمة ا�رَّدة إىل مرحلة القدرة على التباُدل أو اإلشباع، وبالتايل 

  18.ي يقوم بدور القيمة التباُدلية ملنتوٍج آخريصبح الشيء صاحلًا ك

  الفرق بين الثروة والقيمة -د

أو / وجتد مصدرها يف الطبيعة و. هي جمموُع ما ميلكه ا�تمع من أشياء) الطبيعية أو االجتماعية(الثروة      

كيلو  3000فدان،  2000طن من احلديد،  1000: العمل اإلنساين، وتُقاس كمي�ا بوحدة القياس املناسبة، مثل

أما القيمة فهي، وكما . إخل... سيارة 4000من املاء، كعب ممرت  مليار 50واط سنوي�ا من اإلشعاع الشمسي، 

ومصدرها العمل، وتُقاس بالسُّعر احلراري . ذكرنا، خصيصة يف املنتوج يكتسبها لكونه نتيجة ا�هود اإلنساين

هذا النحو ال تَعاُرض بني الثروة والقيمة؛ فالشيء ميكن أن يكون قيمة وثروة يف نفس الوقت،  وعلى. الضروري

  : بيد أن عدم التعاُرض ذلك ال مينع ثالثة أمور. فالكوب قيمٌة متجّسدة وثروٌة اجتماعية

  . ا؛ ال تُعد ثروةأن يكون الشيء قيمة دون أن يكون ثروة؛ فاخلمر يف بلد ُحتّرمها؛ ومن مث ُ�ِدرها اجتماعي�  -

  إخل ... أن يكون الشيء ثروة دون أن يكون قيمة، كما ِهبات الطبيعة، مثل الطاقة الشمسية ومياه البحار -

 2000طن من احلديد تنتج بـ  1000أن تزيد الثروة وتنخفض القيمة يف نفس الوقت، فلو افرتضنا أن  -

. ، مث ظهر فن إنتاجي جديد يتيح إنتاج ضعف كمية احلديد بنفس كمية الطاقة الضرورية اجتماعي�ا)ض. ح.س(

طن، ويف نفس الوقت اخنفضت قيمة الطن الواحد  2000طن إىل  1000فهذا يعين أن الثروة زادت اجتماعي�ا من 

  .قات القانون العام للقيمة، وذلك ليس إال أحد تطبي)ض. ح.س( 1إىل ) ض. ح.س( 2من احلديد من 

  الفرق بين القيمة والثمن  -هـ

أي ) ض. ح.س( 50لو افرتضنا أن الثمن يُعربَّ عنه بوحدات من الذهب، وأن قيمة الوحدة الواحدة تساوي      

فقد يأيت الثمن معربًا على حنو منضبط عن القيمة ) ض. ح.س( 50يبذل يف سبيل إنتاج الوحدة الواحدة 

حينما تعرب عن ) ض. ح.س( 50الَّيت قيمتها االجتماعية ) أ(فالسلعة . للمنتوج، وقد يأيت دون ذلك االجتماعية

ت، مبظهر نقدي، عن قيمتها االجتماعية على / وحدة من الذهب 50نفسها يف صورة  النقود، فإ�ا تكون قد عربَّ

أما إذا ُعّرب عن . سميه الثمن االجتماعيهذا الثمن، املنضبط، املعّرب بدقة عن القيمة االجتماعية ن. حنو منضبط

  . النقود أكرب أو أقل من الثمن االجتماعي فسنكون أمام مثن السُّوق/ القيمة االجتماعية بوحداٍت من الذهب

  م القيمةنظّ مُ  :المحور الخامس

وُمنّظم القيمة . أساس من معرفتنا مباهية القيمة ومقياسها، وما تُقدَّر به، ميكننا التعرُّف إىل ُمنّظم القيمة وعلى     

هذا املنّظم، على صعيد القيمة، هو كمية الطاقة . هو الضابط للكميات املتبادلة. هو املتحكم يف قدر القيمة
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الطول، أي كّلما ازداد هذا البعد كّلما ازداد الطول، وكّلما فكما أن الُبعد بني طرَيف الشيء هو منظم . الضرورية

قّل هذا البعد كّلما قّل الطول، فهكذا القيمة؛ فكل زيادة يف كمية الطاقة الضرورية تؤّدي إىل زيادة يف القيمة، كما 

 أن كل اخنفاض يف كمية هذه الطاقة يؤّدي إىل اخنفاض يف القيمة

ة هي إًذا ، فكمية الطاقة كمنّظم للقيم19

بيد أن هذه الطاقة الضرورية والَّيت تُنظم القيمة ال تقتصر، وكما ذكرنا، فحسب على . الضابط واملتحكم يف القيمة

  20.الطاقة احلية، املباشرة، بل تشمل كذلك الطاقة الضرورية املخَتزنة يف مواد وأدوات العمل

  تطبيقات قانون القيمة  :المحور السادس

ين الوعي مباهية القيمة ومقياسها ووحدة قياسها، وُمنّظمها، على حنو ما بّينا أعاله، يتعني أن يف إطار تكو      

ندرك أن العامل حينما يذهب إىل مصنع الرأمسايل، وطبًقا لعقد العمل املربم بينه وبني الرأمسايل، ال يقوم ببيع عمله 

بيع قوة العمل هو سبب استمرار الرأمسالية كنظام والفارق بني بيع العمل و . لألخري، إمنا يقوم ببيع قوة عمله

اجتماعي؛ فالرأمسايل والعامل املأجور طبًقا للعالقة احلقوقية بينهما يلتزم كل منهما جتاه اآلخر بالتزام حمّدد، 

قّدم ويف املقابل يُ . الرأمسايل يلتزم بأن يدفع األجر للعامل لكي يعمل، ويظل على قيد احلياة، وُجيدد إنتاج طبقته

وكأن الرأمسايل يقول للعامل، وإعماًال ألحكام عقد . هذا العامل معادل أجره، باإلضافة إىل عمٍل زائد دون مقابل

ولكين لست جمربًا . نعم سأعطيك ما يسّد َرَمقك. إذا أردت أن تعيش، عليك أن تُقدم يل عمًال زائًدا:"العمل

ا ال أدفع عليه أجرًا، ويكون هذا هو املقابل الَّذي تؤديه يل نظري على ذلك إال إذا قدَّمت يل باملقابل عمًال زائدً 

هذه العالقة احلقوقية تعين، وباألساس، أن ". أين أجعلك باقًيا على قيد احلياة مبا أدفعه لك من هذا األجر

يت أنتجها، والفارق الرأمسايل يدفع للعامل ما جيعله قادرًا على إنتاج القيمة؛ ولكنه يف احلقيقة يأخذ منه القيمة الَّ 

  21.بني ما دفعه الرأمسايل للعامل وما حصل عليه فعًال، يستأثر هو به كقيمة زائدة

فلنفرتض أن ا�تمع يبدأ عملية اإلنتاج وحتت يده مليار ُسعٍر : ولتوضيح الفكرة نضرب المثل اآلتي

، ويستطيع )ض. ح.س( 1حرارّي ضرورّي ُعّرب عنها مبليار وحدة من الورق امللوَّن، وقد أُثبت بكل ورقة أ�ا متثل 

ائيٍة ما، أنفق احلامل ألي ورقة من هذه األوراق أن يتخّلى عنها وحيصل يف مقابلها على وحدٍة واحدة من مادٍة غذ

مليون  600مليون ورقٍة ملونة متثل  600واآلن، سوف يقوم الرأمسايل بتحويل ). ض. ح.س( 1يف سبيل إنتاجها 

مليون ورقٍة ملونة لشراء مواد  300: على النحو التايل) مواد عمل، وأدوات عمل(إىل وسائل إنتاج ) ض. ح.س(

. ح.س(مليون  300مليون ورقة ملونة متثل  300د اخلام واملساعدة العمل؛ إذ سيقوم الرأمسايل بإعطاء منتجي املوا

مليون ورقة ملونة األخرى  300ويأخذ منهم يف املقابل ما حيتاج إليه من مواد العمل، اخلام واملساعدة، أما الـ ) ض

خذ منهم يف فسوف يقوم الرأمسايل بإعطائها إىل منتجي أدوات العمل؛ ويأ) ض. ح. س(  مليون 300والَّيت متثل 

وبعد أن يكتمل لدى الرأمسايل ما حيتاج إليه من املواد واألدوات، يقوم بشراء قوة . املقابل ما حيتاج إليه من أدوات

يتعاقد مع الُعمال كي يقوموا بتحويل املواد من خالل األدوات إىل منتجات، ويدفع الرأمسايل هلؤالء الُعمال . العمل



  حممد عادل زكيحممد عادل زكي

22 

مليون ورقة ملونة  400والُعمال الَّذين حصلوا لِتّوهم على ). ض. ح.س(مليون  400مليون ورقة ملونة متثل  400

سوف يقومون بالعمل كي تعود املليار وحدة من الورق امللون إىل الرأمسايل إمنا يف صورة سلع قيمتها مكّونة من 

لية عند هذا احلد غري ولكن توقُّف العم). 400+300+300(قيمة قوة العمل، أي + قيمة األدوات + قيمة املواد 

جمٍد على اإلطالق بالنسبة للرأمسايل؛ فلقد أنفق الرأمسايل مليار وحدة يف صورة ورق ُملوَّن، ورجعت له نفس املليار 

ومن مث جيب أن يُنتج . وهي نتيجة لو كان الرأمسايل يقّدرها سلًفا ما كان ليتخذ قرار اإلنتاج. وحدة يف صورة سلع

والرأمسايل يعلم ذلك سلًفا، بل . ينتجون طاقًة زائدة. ة تفوق تلك القيمة الَّيت حصلوا عليهاالُعمال يف مصنعه قيم

فالعامل يستطيع بورقة ملونة واحدة، على سبيل . أن عقد العمل املربم مع العامل قائم باألساس على هذه احلقيقة

) ض. ح.س( 10مثًال، ولكنها متنحه ) ض. ح.س( 1املثال، أن يشرتي مادًة غذائيًة ما، بُذل يف سبيل إنتاجها 

فبافرتاض أن كل ورقة . ساعة 24ساعات، بل رمبا أمدَّته بالطاقة ملدة يوم كامل مؤّلف من  8متكنه من العمل ملدة 

مبثابة ) ض. ح.س( 10، وبافرتاض كذلك، وهو افرتاض للتبسيط بالطبع، أن الـ )ض. ح.س( 10ملونة تعطي

. ح.س(مليون  400فهذا يعين أن الُعمال تلّقوا من الرأمساليني . ي�ا قادرًا على العملاحلد األدىن لبقاء العامل ح

. ح.س(مليون  3600يف صورة منتجات، باإلضافة إىل ) ض. ح.س(مليون  400ولكنهم ردُّوا هلم نفس الـ ) ض

ساعات عمل، وخالل  8فالرأمسايل يعطي العامل الورقة امللونة مقابل . قيمة زائدة. يف صورة منتوج زائد) ض

هذا الفارق بني ما دفعه الرأمسايل وبني ما ) ض. ح.س( 10إمنا ) ض. ح.س( 1ال يبذل العامل  8الساعات الـ 

. والَّيت بدو�ا يُكفُّ الرأمسايل عن االستثمار، بل ويتوقف ا�تمع عن جتديد إنتاجه. حصل عليه هو القيمة الزائدة

 22.دخلت عملية اإلنتاج وجتسَّدت يف املنتوج بقدر ما اسُتهلك منها) العمل مواد العمل وأدوات(نالحظ هنا أن 

إخل، مجيعها ال ... وما يُقال بالنسبة لوسائل اإلنتاج يُقال بالنسبة للضرائب، والدعاية،. مليون وحدة 600أي 

  .تضيف إىل املنتوج قيمًة أكرب، وال أقل، من قيمتها

. ح.س( 1400حنن نعرف أن العامل الَّذي يعمل يف مصنع للصناعات اخلفيفة حيتاج إىل  :مثاٌل ثانٍ 

ساعات يف مصنع إلنتاج احلالوة الطحينية،  8، فلو افرتضنا أن هذا العامل يعمل يف يوم عمٍل مؤلَّف من )ض

فمعىن ذلك أن . ًباتقري) ض. ح.س( 500جرام، تُعطي كل واحدٍة منها  100قطعة، وزُن كل قطعٍة  1400ويُنتج 

 1400وحينما يقوم عامل البناء، الَّذي حيتاج إىل) ض. ح.س(كل قطعة من هذا املنَتج حتتوي على واحد 

، متكنه من العمل خالل يوم مؤلَّف )ض. ح.س( 1500قطع، فإنه حيصل على 3بشراء واستهالك ) ض. ح.س(

ولكن الرأمسايل مل يدفع للعامل قيمة عمل البنَّاء؛ مل . جساعات، يُنفقها أثناء البناء ومن مث تتجسد يف املنتو  8من 

 3الَّيت سوف يُنفقها عامل البناء، بل قام الرأمسايل فحسب بدفع قيمة الـ ) ض. ح.س( 1500الـ  يدفع الرأمسايل

وعليه، ). ض. ح.س( 1500الَّيت أنفقت يف سبيل إنتاج املادة الغذائية الَّيت بإمكا�ا إعطاء البنَّاء الـ ) ض. ح.س(
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، هذا الفارق، )ض. ح. س( 1500ولكنه سيحصل من البنَّاء على) ض. ح.س( 3فإن الرأمسايل سيقوم بدفع 

  .وكما ذكرنا، يستأثر به الرأمسايل كقيمة زائدة يقوم برتكيمها لتجديد اإلنتاج على نطاٍق متسع

لوَّن يف مثلنا أعاله، ومبثال آخر ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقد، الَّيت كانت الورق امل: مثال ثالث

بسيٍط للغاية، وواقعّي جد�ا، فإن عامل املصنع الَّذي يتناول عدة جرامات من حالوة الطحني وكسرة خبز ال 

ساعات وينتج مئات األضعاف من القيمة  8جنيهات ميكن أن يعمل لدى الرأمسايل ملدة  3تتجاوز قيمتهما 

والعامل عادًة، وألنه . االجتماعية حلالوة الطحني وكسرة اخلبز، والفارق يكون من نصيب الرأمسايل كقيمة زائدة

درجة من الطاقة الَّيت متكنه من العمل طوال ) أعلى(ما ميكن أن يعطيه ) أرخص(يؤجَّر وفًقا حلد الكفاف، يشرتي 

ذا، يـَُعد كلٌّ من اخلبز والفول والبطاطس والباذجنان، وبالتبع الزيوت رخيصة الثمن، من أهم أنواع يوم العمل؛ ول

الغذاء لدى الطبقة العاملة، إذ تتميز أمثان هذه السلع بالرخص النسيب، كما أ�ا تُعطي للعامل، بل وألسرته، أعلى 

البقاء على قيد احلياة من أجل إنتاج قيمة زائدة؛ الدرجات من السُّعرات احلرارية الَّيت متكنه، ومتكنهم، من 

متجّسدة يف منتوج زائد، يدفع �ا إىل خزائن الرأمسايل الَّذي بدوره يراكمها من أجل جتديد إنتاجه على نطاٍق 

  . متسع

من فإذا تغلغلنا يف عمق عملية اإلنتاج الرأمسايل، وقمنا بتحليل عالقات ُقوى اإلنتاج عند أعلى مستًوى      

الَّذي يتمثل يف (مستويات التجريد؛ فسنجد أن السلعة، وفًقا لألمثلة الثالثة أعاله، مل تصبح نتيجة العمل احلي 

العمل : فحسب، بل صارت نتيجة) الَّذي يتجسد يف مواد العمل وأدوات العمل(والعمل املخَتزن ) قوة العمل

الَّذي هو (العمل الزائد + األدوات بل ويف العمال أنفسهم العمل املختزن يف املواد و + احلي الَّذي يبذله العمال 

وبالتايل ُتصبح قيمة السلعة، كما يصبح ُمنظَّمها ووفًقا لقانون القيمة هو كمية ). عمٌل حيٌّ غري مدفوع األجر

ه الطاقة ، ومن مث؛ فكلَّما زادت هذ)احلي واملخَتزن والزائد(الطاقة الضرورية الكليَّة، مبعىن العمل االجتماعي 

  . الضرورية الكليَّة كلَّما زادت القيمة، وكلَّما اخنفضت تلك الطاقة كلَّما اخنفضت القيمة

العمل + العمل احلي(إىل ) العمل احلي(مها فقط يتطوران من . تكوين القيمة، وبالتبع ُمنظمها، ال يتغريان     

   23 )دالعمل الزائ+ العمل املخَتزن+ العمل احلي(مث إىل ) املخَتزن

  من القيمة المجرَّدة إلى الشكل الناضج للقيمة االجتماعية :المحور السابع

لقد أفرتضنا، يف مثلنا األول أعاله، أن رأمسالي�ا واحًدا فحسب هو املوجود يف السُّوق، وبالتايل يستحوذ مبفرده      

رأمساليني  3رأمساليني، بدخول  4أصبح به واألن نفرتض أن السُّوق . على كل القيمة الزائدة الَّيت ينتجها العمال

مهما تدفَّق إىل السُّوق املزيد واملزيد من : أي(ومع بقاء كتلة الربح احملددة حبجم الطلب الكّلي كما هي . ُجدد

فسوف يقتسم ) الرأمسالّيني ومهما ارتفع املعروض من السلعة املعنية، فلن يزيد ا�تمع من استهالكه منها

مليون وحدة، وذلك  900مليون وحدة، حبيث حيصل كل رأمسايل على  3600تلة الربح وقدرها الرأمساليون ك
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بشرٍط جوهري وهو أن الفن اإلنتاجي السَّائد يتيح، بل وجيرب الرأمسايل على، تغيري تركيب رأمساله اإلنتاجي من 

مليون  300مليون وحدة ملواد العمل و 300مليون وحدة لقوة العمل و 400أي ) 300+ 300+ 400(التوليفة 

مليون وحدة  75مليون وحدة لقوة العمل، و 100أي ) 75+ 75+ 100(وحدة ألدوات العمل، إىل التوليفة 

 مليون وحدة ألدوات العمل حبيث تستطيع التوليفة األخرية 75ملواد العمل، و

مليون  900أن جتين الربح وقدره  24

قيمة العمل املخَتزن ) + 100(توج الكّلي لكل رأمسايل مكونة من قيمة العمل احلي وحينئذ تصبح قيمة املن. وحدة

 1150(وهكذا خترج السلعة من مصنع الرأمسايل بقيمتها االجتماعية ) 900(قيمة العمل الزائد ) + 150(

  .تماعية، ويف السُّوق تبدأ رحلتها مع تقلبات األمثان ارتفاًعا واخنفاًضا حول هذه القيمة االج)وحدة

فلنفرتض اآلن أن رأمسالي�ا جديًدا، خامًسا، دخل السُّوق ولكن بتقنيٍة جديدة، ومن مث بتوليفٍة جديدة، ولتكن      

مليون وحدة،  720أي ) 5÷  3600(، فحينئٍذ سوف حيصد هذا الرأمسايل نصيبه من كتلة الربح )45+25+30(

طي ببذل أقل قيمة، يف حني أن املشروعات األربعة، بالتقنية القدمية ولكنه سيتفوق على أقرانه؛ ألنه جيين رحبه الَوسَ 

مليون وحدة؛ بفعل إعادة توزيع   720مليون وحدة إىل  900والتوليفة القدمية، جتين أرباحها، الَّيت ستنخفض من 

فاملشروع اخلامس، املنضم إىل السُّوق أخريًا، ينفق . مشروعات 4مشروعات بدًال من  5كتلة الربح اإلمجايل على 

مليون وحدة، ويف نفس الوقت يبيع سلعته وفًقا للقيمة االجتماعية وهي  720مليون وحدة وحيصل على  100

مليون وحدة نصيب كل مشروع  720+ مليون وحدة قيمة قوى اإلنتاج  250الَّيت تتكون من (مليون وحدة  970

مليون وحدة فحسب،  100مليون وحدة، ألنه ينفق  150قدره ) فرقي�ا(أي أنه جيين رًحبا إضافي�ا ) الربحيف كتلة 

يف حني أن كل مشروع من املشروعات األربعة ينفق . مليون وحدة 720مليون وحدة، وحيصل على  250وليس 

ًتا، إىل أن تنتقل تدرجيي�ا التقنية هذا الوضع سيظل قائًما، مؤق. مليون وحدة 720مليون وحدة، وحيصل على  250

اجلديدة وتوليفتها اجلديدة إىل مجيع املصانع حّىت تتساوى توليفات املشروعات اخلمسة وتصبح القيمة االجتماعية 

ومن مث تنخفض . مليون وحدة 820= ق ز  720+ م ع  30+ أ ع  25+ ق ع  45: مكونة من التوليفة

فلنالحظ إًذا أن ارتفاع . مليون وحدة فحسب 4100مليون وحدة إىل  4600ن م" املتداولة"القيمة االجتماعية 

يف إطاِر ضّخ ) كإمكانية(اإلنتاجية أّدى إىل اخنفاض القيمة االجتماعية، مع بقاء جين املزيد من األرباح اإلضافية 

  .مليون وحدٍة نقدية من ِقبل السلطات النقدية 4600

  ودمن القيمة إلى النق: المحور الثامن

فالعامل يف . ويف جمرى احلياة اليومية تتخذ هذه السُّعرات احلرارية مظهرًا مادي�ا يتجسم يف وحدات النقود     

ما استثنينا نظام الوجبات، إمنا يقبض عدًدا من الوحدات  ، إذ)ض. ح. س( 5الواقع ال يقبض من رب العمل 

وَمن حيمل هذه الوحدات، ذات القوة ). ض. ح. س(النقدية الَّيت تعّرب كل وحدٍة منها عن عدٍد حمدد من 

والَّيت ) إخل... اخلضروات، واللحوم،(الشرائية للسُّعرات احلرارية، بإمكانه أن يبادهلا مباشرة مع بائع املواد الغذائية 
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أو مبادلتها مع الطبيب يف سبيل احلصول على العالج، أو مع املعلم يف ). ض. ح. س(متدُّه بعدٍد معني من 

سبيل تعليم أبنائه، أو مع احملامي من أجل الدفاع عنه يف دعوى ما؛ إذ ال شك يف أن كال� من البائع والطبيب 

؛ كي يتمكنوا من البقاء على قيد )ض. ح. س(حمّدد من واملعلم واحملامي، وغريهم، مجيعهم حيتاجون إىل عدد 

، )ض. ح. س(وهؤالء أيًضا بدورهم حينما يتلقَّون هذه الوحدات النقدية املعربة عن عدٍد معني من . احلياة

ه يستطيعون أن حيصلوا بواسطتها مباشرة على السُّعرات الالزمة من بائع املواد الغذائية، أو مبادلتها مبا حيتاجون إلي

إخل؛ من أجل جتديد إنتاج أنفسهم وجتديد إنتاج ... هم أيًضا من أشياء أخرى، كامللبس، واملسكن، والعالج،

  . طبقتهم

  قياس القيمة في حقل الخدمات :المحور التاسع

طبيعة إذا فهمنا اخلطوط العريضة للقوانني املوضوعية احلاكمة لإلنتاج الرأمسايل، وفهمنا طبيعة العمل املأجور، و      

األجر نفسه، على حنو ما بيَّنا، فيتعني أن نذكر أننا منُد هذه القوانني املوضوعية لتشمل كل َمن ينتج قيمًة زائدة 

وعلى الرغم من تواُفق ما وصلنا إليه مع ما انتهى إليه علم االقتصاد . سواٌء أكان عامل املنجم، أم أستاذ اجلامعة

ائد، فإن االعتداد بالسُّعرات احلرارية كوحدة  قياس إمنا يفيدنا ال فحسب يف السِّياسي، حتديًدا بشأن العمل الزَّ 

املقارنة بني األعمال املختلفة من ناحية الشدة والرباعة، أو يف إجياد مقياس ثابت، ومن مث وحدة قياس ثابتة، 

فدائًما ما تقف صعوبة . الزائدةإمنا يفيدنا كذلك يف توسيع مفهوم العمل املنتج الَّذي يقوم بإنتاج القيمة . للقيمة

قياس ا�هود املتجسد يف قطاع اخلدمات عقبة َكُؤود أمام االقتصاد السِّياسي يف سبيل اعتبار العامل يف هذا 

القطاع منتًجا لقيمة زائدة، بل وإخراج العمل يف هذا القطاع من دائرة العمل املنتج باألساس؛ باالستناد إىل 

أما اُحلجة الثانية فهي أن ذلك العمل يفىن يف حلظة . ي أن هذا العمل ال يضيف قيمةاُحلجة األوىل ه: حجتني

وهناك نوع آخر من العمل ال . هناك نوع من العمل يضيف قيمة للمادة الَّيت يبذل فيها":فلقد كتب مسيث .أدائه

ولكن ال ... هو عمل غري منتجأما النوع الثاين ف. النوع األول نسميه عمًال منتًجا؛ ألنه ينتج قيمة. يضيف قيمة

) ز. ع. م. يقصد الفئة غري املنتجة مثل خدم املنازل، واحلكام، وقادة اجليش، إخل(جيب أن ننسى أن عمل هؤالء 

غري أن عمل ) ز. ع. يقصد الفئة املنتجة مثل الصناع واحلِرفيني، م(له قيمته، ويستحق التعويض مثل الفئة األوىل 

باملقابل ال ميكن . مادة معينة أو سلعة تباع ويظل ملدة من الزمن بعد أن ينتهي العملالصانع يثبت ويتحقق يف 

آدم مسيث، ثروة األمم، ...". (لعمل اخلدم أن يثبت ويتحقق يف أي مادة بل تفىن خدماته يف حلظة انتهاء أدائها

  25).الكتاب الثاين، الفصل الثالث

لتفرقة بني العمل املنتج والعمل غري املنتج هي تفرقة بني العمل املنتج االقتصاد الّسياسي إًذا كان يؤمن بأن ا     

ومن مث فإن عمل النجَّار، على سبيل املثال، يُعد عمًال ُمنتًجا، . للثروة املادية والعمل غري املنتج هلذه الثروة املادية

رقة جعلت جون ستيوارت ِمْل وتلك املفا! ولكن عمله يف سبيل اكتساب مهارات النجارة ال يُعد عمًال منتًجا
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أقام أفكارًا كربى على مفاهيم رخوة ابتداًء من :"يعيد النظر يف املصطلح، مربزًا خطأ االقتصاد السِّياسي حينما

  26".تصنيفات تعسفية

مل وبالتايل اعترب ِمْل العمل املبذول يف سبيل اكتساب املهارات املمكنة من إنتاج الثروة املادية من قبيل الع     

ولكن، تلك اإلضافة الَّيت قّدمها ِمْل ميكن، يف تصوري، أن تفضي إىل نتائج غري مألوفة، أل�ا سوف تؤّدي . املنتج

إىل اعتبار العمل الَّذي يقوم به الشخص من أجل تعلُّم اهلندسة املعمارية من قبيل العمل املنتج، ولكن العمل 

ولذلك، . وهي تفرقة ال تستند إىل أي مربّر ِعلمي! يُعد كذلكالَّذي يقوم به الشخص من أجل تعلُّم الطب ال 

أذهب إىل اعتبار العمل ُمنتًجا إذا كان من شأنه أن يزيد القيمة يف حقلي اإلنتاج املادي واخلدمي، واعترب ازدياد 

تربه عمًال أما العمل الَّذي ال يُسهم يف خلق القيمة وزياد�ا فال اع) العمل املنتج(القيمة شرط حتقق مصطلح 

 .منتًجا، إمنا هو حمض جمهود إنساين

. العمل املنتج إًذا هو كل جمهود إنساين يزيد القيمة يف حقلي اإلنتاج 27

الَّذي يعمل يف إحدى املؤسسات بأجر، يعد عامًال منتًجا كما العامل الَّذي يعمل يف مصنع للحديد  فالطبيب

فالرأمسايل، صاحب املؤّسسة أو املصنع، يشرتي قوة عمل، ال . اإلثنان مأجوران ويُنتجان قيمًة زائدة. والصلب

أو الشهر يدفع هلما األجر بغض النظر عن عمل، الطبيب أو العامل ويوفر هلما وسائل اإلنتاج ويف �اية اليوم 

وهنا َتربُز األمهية العملية، ال األمهية العلمّية فحسب، . احلاالت الَّيت عاجلها الطبيب، واملنتجات الَّيت أجنزها العامل

يب الطب(الستخدام السُّعرات احلرارية كوحدة قياس ثابتة يف أ�ا متكنا من معرفة قيمة كل عمل يف قطاع اخلدمات 

وبالتايل معرفة مقدار القيمة الزائدة املنَتجة سنوي�ا داخل ) عامل املصنع(، كما يف قطاع السلع املادية )املأجور

  .االقتصاد القومي

 :خاتمة

، رفضُت قياس القيمة، الَّيت خيلقها لعلم االقتصاد السياسي بعد مئيت سنة تقريًبا من كتابات اآلباء املؤسسني     

. ووصلت إىل قياسها بكمية الطاقة الضرورية اجتماعي�ا. العمل وتسكن جسد املنتوج، بعدد ساعات العمل

ولكن، . فاالقتصاد السياسي منذ مسيث، مرورًا بريكاردو، وانتهاًء مباركس، يقيس قيمة املنتوج بعدد ساعات العمل

َعرفنا . ثالث ساعات) خالل(ا، قيمته مثًال ثالث ساعات، فإننا نكون َعرفنا أنه أُنتج حينما نقول إن منتوًجا م

األمر الَّذي أثار فضويل املعريف حّىت وصلت إىل ! ولكن مل نعرف بعد قدر قيمته). خالله(الوقت الَّذي ُأجنز 

هذا . ، املقياس الصحيح للقيمةفرضية قّدمتها على أساس أ�ا متثل، وألول مرة يف تاريخ علم االقتصاد السياسي

املقياس هو كمية الطاقة الضرورية اجتماعي�ا املبذولة يف سبيل إنتاج املنتوج، ووحدة قياسها السُّعر احلراري 

وهو األمر الَّذي صار ميكننا اآلن من قياس قيم مجيع املنتجات الَّيت تُنتجها األعمال كافة؛ فأصبح . الضروري

السلع واخلدمات الَّيت يُنتجها العمل اإلنساين، وذلك بعد أن كان االقتصاد السياسي  يمةمبقدورنا اآلن قياس ق

يـََتحاشى مناقشة إنتاجية العمل يف قطاع اخلدمات ويـََتالَىف ُمعاجلة إنتاج القيمة داخله؛ لعدم وصوله إىل مقياٍس 
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ىل هذا املقياس الصحيح إمنا يعين، وعلى ووصول علم االقتصاد السياسي إ. ثابت ملعرفة قدر القيمة يف هذا القطاع

يعين إعادة االعتبار للقانون العام الَّذي حيكم ظواهر النشاط االقتصادي . الفور، إعادة االعتبار إىل قانون القيمة

على الصعيد االجتماعي، وبالتايل يعيد تقدمي العلم نفسه كعلم منشغل بالقوانني املوضوعية احلاكمة لظواهر 

فاآلباٌء املؤّسسون، مسيث . الظواهر املتمفصلة حول هذا القانون العام، قانون القيمة. لتوزيع يف ا�تمعاإلنتاج وا

وريكاردو وماركس بصفٍة خاصة، حينما أعياهم أمر هذا املقياس الثَّابت واملنضبط أحالوا االقتصاد السياسي بأْسره 

يف نفس تلك اللحظة التارخييَّة فُتح الباب على ! املتبادلةإىل السوق متلمسني منه احللول ملشكلة قياس قيم السلع 

ِمْصرَاعْيه أمام سيٍل جارف من األفكار السطحيَّة والرؤى اخلطيَّة الَّيت تباعدت عن العلم والقوانني املوضوعيَّة الَّيت 

جهود اآلباء نشأ العلم كي يكشف عنها، واستبدلت ذلك كله بنظراٍت ذاتية ذات مفاهيم انطباعيَّة حطَّمت 

املؤّسسني وأقامت القطيعة املعرفية معهم بدًال من استكمال أعماهلم اخلّالقة؛ فتجرع الطلبة، الضحايا، يف 

اجلامعات، بصفٍة خاصة يف عاملنا العريب، علقم النظريات الَّيت متَّ تقدميها هلم، على أساٍس من كو�ا العلم 

رغم من فشل تلك النظريات الفادح ال يف تقدمي احللول لألزمات االقتصادي الوحيد الصحيح تارخيي�ا، على ال

  !    املتتالية للنظام االقتصادي بل فشلها املدوي يف جمرد شرح وتفسري تلك األزمات
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  اإلحاالت والهوامش

  

وهو مشروع سلسلة مقاالت ملفكرين ، من وضع احملرر )ساسياتإعادة طرح اإلقتصاد السياسي والعودة لأل( العنوان الفرعي(*)  

  .إقتصاديني، يهدف إلعادة بعث علم اإلقتصاد السياسي

  .385-370، ص)2021دار املقدمة، : تونس( 6، طحممد عادل زكي، نقد االقتصاد السياسي: انظر) 1(

والشيء، على هذا . الشيء هو كل موجود ثابت متحقق يصح أن يتصور وخيرب عنه سواء أكان حسي�ا مادي�ا أم معنوي�ا متخيًال ) 2(

ونفرق هنا بني املنتوج، الذي يكون من . وما ننشغل به هو الشيء الَّذي يكون نتيجة العمل ويسمى املنتوج. النحو، أعم من املنتوج

/ وسوف نستعمل مصطلح املنتوج. للربح. للبيع. للتبادل. ر، والسلعة، الَّيت هي منتوج مت إعداده للطرح يف السُّوقأجل اإلشباع املباش

  .املنتج، على األقل يف املراحل املنهجية األوىل من أحباثنا بغية احلفاظ على مستوى التجريد الَّذي نستخدمه

د يف املنتوج كقيمة، وبني عملية البذل الفعلي هلذا ا�هود كعملية قد يتم من على أن نفرق بني ا�هود اإلنساين الَّذي يتجس) 3(

  . خالهلا خلق القيمة، أو ال يتم، فعمل البائع يف املتجر على سبيل املثال ال خيلق قيمة

فاحلكم على الشيء بأنه ذو قيمة شبيه :"، بني القيمة وتقدير القيمة، حني يكتب)1991 -1901(وايف  علي. خيلط د) 4(

". باحلكم عليه بأنه صغري أو كبري أو خفيف أو ثقيل؛ ألن احلكم عليه بواحد من هذه األوصاف يتطلب املوازنة بينه وبني شيء آخر

والواقع هو أننا مل نكن . 11، ص)1946دار إحياء الكتب العربية، : قاهرةال(علي عبد الواحد وايف، االقتصاد السياسي : انظر

وكذلك القيمة؛ إذ ال يكون قياس القيمة وبالتايل تقديرها، . لنقدر الثقل كما سنرى باملنت، إذ مل يثبت الثقل نفسه ابتداء كخصيصة

  .     مة ذا�ا ابتداءً وايف، إال يف مرحلة تالية لتحقق خصيصة القي. كما يقول د) وموازنتها(بل 

وحينما يقول ماركس أن القيمة تقاس بكمية . حىت ذلك غري صحيح؛ ألن القيمة يف جوهرها هي كمية عمل متجسد يف املنتوج) 5(

  ! وهو قوٌل ال معىن له! أو أن كمية العمل املتجسد تُقاس بكمية العمل املتجسد! أن القيمة تقاس بالقيمة: العمل، فكأمنا يقول

وكأن علم االقتصاد السياسي يعتنق نفس تصورات جدنا األول يف الزمن البدائي الذي مل يستطع ذهنه الذهاب أبعد من  )6(

استخدام طول يوم العمل لتقدير جمهوده وقياس قيمة منتوجه، فهو يقيس قيمة صيده بالوقت الذي أنفقه يف قنص الطريدة باإلضافة 

لصيد، اَحلربة مثًال؛ مث يبادل صيده على هذا النحو، مبنتوج آخر أنفق يف سبيل إنتاجه نفس إىل الوقت الذي أنفقه يف صنع أداة ا

  . الوقت

  :القوة، اإلقدام، الصالبة، انظر: وتعين Valeo، يف اللغة الالتينية Valueاألصل الّلغوي لكلمة ) 7(
Oxford Latin Dictionary (Oxford: Oxford University press, 1996).p.796-8.  

: انظر. وتعين قوي، سيد، رب، إله Paalويف الّلغة الكنعانية . وتعين قوي، ثور، دراهم، مثن، قيمة Peluويف اللغة األكدية القدمية 

، )2005الدار العربية للموسوعات، : بريوت(اآلشورية، تارخيها وتدوينها وقواعدها  -البابلية: عامر سليمان، اللغة األكدية

أن الكلمة تدل، ضمن ما تدل، على القوة البدنية واملعنوية، والصمود وبذل اجلهد : أوهلما: ن نالحظ هنا أمرينوميكننا أ. 359ص

يف  Valueيتم اخللط بني القيمة والثمن، ويتأكد هذا اخللط يف اللغات األوروبية احلديثة؛ إذ تعين : ثانيهما. يف سبيل أمر شريف

الثروة، وإن كان املعىن أكثر وضوًحا، يف مرحلة متقدمة تارخيي�ا، يف قاموس أكسفورد، . يمة، الثمنالق: يف الفرنسيةValeur اإلجنليزية و

  :للمزيد من التفصيل، انظر. وتأثرًا بآدم مسيث؛ حيث اإلشارة إىل عنصري املنفعة واملبادلة، وقدرة السلع على شراء بعضها البعض
Clifton & Laughlin, Nouveau Dictionnaire (Paris: Librairie Grainer présures1904), p.626.Jean-Paul Colin, 
Dictionnaire Des Difficultés du Française (Paris: Les Usuels du Robert, 1977), p.775. H. W. Fowler & F. 
Fowler, The Concise Oxford Dictionary of current English (Oxford: Oxford University press, 1939), p.1361. 
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بعه، فما : أن يدفع الرجل إىل الرجل الثوب فيقومه بثالثني درمهًا مثن يقول:"أما علماء اللغة العربية وفقهاء األصول، فالقيمة لديهم

: وتبري (ابن منظور، لسان العرب : انظر". والقيم، وأصله الواو ألنه يقوم مقام الشيء، والقيمة مثن الشي بالتقومي... زاد فهو لك،

املطبعة : بريوت(فاكهة البستان : ، ونقل عنه البستاين، انظر402، ص5، ج)1994دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

وميكننا ابتداء من كالم ابن منظور أن جند اتفاقًا بني القدماء من الفقهاء املسلمني على اخللط . 1312، ص)1930األمريكانية،

ما يقدر به :"وبني القيمة ومقياس القيمة من ناحية أخرى، فقد أمجعوا  تقريًبا على أن القيمة هي بني القيمة والثمن، من ناحية،

، شرح الزرقاين )7/437(، فتح القدير )4/51(، بدائع الصنائع )3/248(شرح احمللى : انظر". الشيء حسب سعره يف السوق

ح الفنون، تعريف يبدو ظاهري�ا أنه يفّرق، بوعي، بني القيمة يف كشاف اصطال) القرن الثامن عشر(وللتهانوي احلنفي ). 6/208(

والثمن، ولكنه يف التحليل النهائي خيلط بني عدة مصطلحات، فهو خيلط أوًال بني الثمن االتفاقي والثمن اجلاري، مث خيلط، ثانًيا، 

فالقيمة ما قوم به . بالبيع وإن مل يقوم به الثمن بفتحتني، هو ما يلزم:"بني الثمن اجلاري والقيمة، فقد كتب يف اصطالح الفنون

واحلاصل أن ما يقدره العاقدان، بكونه عوًضا . مقوم، والثمن قد يكون مساويًا للقيمة، وقد يكون زائًدا منه، وقد يكون ناقًصا عنه

التهانوي : انظر". م، يسمى قيمةللمبيع، يف عقد البيع يسمى مثًنا، وما قدَّره أهل السُّوق وقرروه فيما بينهم، ورّوجوه يف معامال�

بيد . 240، ص1، ج)1988دار الكتب العلمية، : بريوت(احلنفي، كشاف اصطالح الفنون، وضع حواشيه أمحد حسن بسبح 

، يف حاشيته بني القيمة والثمن؛ وكأن التفرقة بني القيمة )1863-1784(أننا يف مرحلة متقدمة تارخيي�ا جند تفرقة لدى ابن عابدين 

:" ظهرها النقدي، الذي يُطلق عليه الثمن، صارت ضرورة تارخيية ملحة، فلقد كتب الشاطيب، إمنا مع اخللط بني القيمة ومقياسهاوم

ال الثمن هو ما تراضى عليه املتعاقدان سواء أزاد على القيمة، أو نقص، وأما القيمة فهي ما قوم به الشيء مبنزلة املعيار من غري زيادة و 

، وقد أخذ صاحب مرشد احلريان، حرفي�ا، بتعريف ابن عابدين يف رد احملتار يف )4/51(رد احملتار على الدر املختار: انظر". نقصان

. 51، ص)1891املطبعة الكربى األمريية،: القاهرة(حممد قدري، مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان : انظر. 320املادة 

تثنائية، خالل هذا التاريخ من اخللط، لن يتمكن من حتليل ظاهرة القيمة إال حينما يتحرر ونالحظ أن العقل العريب، ويف حلظات اس

ال بد من األعمال اإلنسانية يف كل مكسوب أو متمول، ألنه إن كان عمًال بنفسه :"من سلطة الذهن الفقهي، فلدى ابن خلدون

وإال مل حيصل ومل يقع به ... بد فيه من العمل اإلنساين مثل الصنائع فظاهر وإن كان من مقتىن احليوان والنبات واملعدن فال

مث يرى أن األشياء تنتج ابتداًء من احتياج الناس إليها أي أنه يعتد حبال أو بآخر ". ، فإن كثرت األعمال كثرت قيمها...انتفاع

ىل ضفاف ما سوف ُيصطلح على تسميته ويكاد يصل إ". أن الصنائع إمنا تستجد إذا احتيج إليها وكثر طلبها:"باملنفعة كشرط للقيمة

. صاحب اجلاه خمدوم باألعمال، فالناس معينون له بأعماهلم يف مجيع حاجاته:"حينما ذهب إىل أن). القيمة الزائدة(فيما بعد 

 فتحصل قيم تلك األعمال كلها من كسبه ومجيع معاشاته، أن تبذل فيه األعواض من العمل، يستعمل فيها الناس من غري عوض؛

أن النقود اليت :"وعند املقريزي. ابن خلدون، املقدمة، الفصل اخلامس: للمزيد من التفصيل، انظر". فتتوفر قيم تلك األعمال عليه

مطبعة : القاهرة(املقريزي، شذور العقود يف ذكر النقود، حتقيق حممد عبد الستار: انظر". تكون أمثانًا للمبيعات وقيًما لألعمال

أن اهللا تعاىل خلق حجري الذهب والفضة من املعدنيات قيمة ):"1491 -1427(ولدى ابن األزرق . 157، ص)1990األمانة،

دار السالم للطباعة والنشر، : القاهرة(ابن األزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق علي سامي النشار : انظر". مجيع املتموالت

أن الكسب هو قيمة األعمال اإلنسانية، أما بالصانع :"األزرق أيًضاوعلى مذهب ابن خلدون يرى ابن . 717، ص 2، ج)2008

فظاهر، وأما ما ينضم لبعضها كاخلشب مع النجارة والغزل مع احلياكة، فالعمل فيه أكثر فقيمته أزيد، وأما بغريها، فال بد يف قيمته 

ت يف األقطار اليت ال خطر لعالج الفلح فيها، خلفة نعم، رمبا خيفى مالحظته، كما يف أسعار األقوا. من قيمة العمل الذي به حصوله

  ).2/717(ابن األزرق، بدائع السلك : انظر". مؤونته، فال يشعر �ا إال القليل من أهل الفلح
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فساعة واحدة من عمل : إن آلية السُّوق العفوية تتيح إمكانية قيام عالقات جديدة:"�ج ماركس، كتب جارودي نفس وعلى) 8(

روجيه جارودي، كارل ماركس، ترمجة جورج : انظر". ستعادل عمل ساعة ونصف ساعة من عمل احلائك وهكذا دواليكامليكانيكي 

ولكننا هنا أيًضا، وألننا ابتعدنا عن العلم، ال نعرف على أي أساس قامت آلية . 209، ص)1970دار اآلداب، : بريوت(طرابيشي 

  !يكي بساعة ونصف من عمل احلائكالسُّوق العفوية تلك مبعادلة ساعة عمل امليكان

) القوة(وعليه، فإن الطاقة هي القدرة . حينما حيول اجلسم الغذاء إىل حركة تتولد حرارة، طاقة، وحدة قياسها هي السُّعر احلراري) 9(

الغذائي للعناصر اليت متكن اجلسم من القيام بالعمليات اليت حتافظ على حياته، وهي ليست عنصرًا غذائي�ا بل هي نتاج التمثيل 

درجة مئوية، أما السُّعر الكبري،  1جرام من املاء  1وعلمي�ا يُعرف السُّعر احلراري بأنه كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة . الغذائية

  . درجة مئوية 1كجم ماء مبقدار   1فهو كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

)10 (Calorimeter وميكن . عديدة، ويتم استخدامه لقياس كمية احلرارة الناجتة عن التفاعالت الكيميائية وهو جهاز له أنواع

  :انظر. للقاريء أن جيد التفاصيل العلمية الدقيقة يف املؤلفات اليت تتناول مبادىء علوم الغذاء، والطبيعة، والكيمياء
Marion Bennion, Introductory Foods, 7 edition (New York: Macmillan Publishing Co, 1974), pp.123 Ff. 
Allan Camron and Yvonne Collymore, The Science of Food and Cooking (London: Edward Arnold, 1979), 
pp. 6543-7654. Robert Weber, Heat and Temperature Measurement (New York: Prentice-Hall, Inc, 1950), 
Chapter10, Calorimetry. pp.171-89. D. Fenna, Elsevier`s Encyclopedic Dictonary of measures (Amsterdam: 
Elsevier Science B.V., 1998), p.72. Handbook on Human Nutritional Requirements (Geneva: W.H.O, 1974).  

ال، وصبحي سامل بسيوين، مراجعة سعد ، ترمجة واصل حممد أبو الع2جون نيكرسون، لويس رونسيفايل، أسس علم التغذية، ط

 2إيزيس نوار، الغذاء والتغذية، ط. 243-213، ص)1990الدار العربية للنشر والتوزيع،: القاهرة(الدين حممد مليحي 

، ترمجة شاكر خليل 8المب، غذاؤك املثايل يف نظر طبيب، ط . ه. 317-285، ص)2004دار املعرفة اجلامعية، : االسكندرية(

وانظر كذلك العمل املوسوعي، والذي مل تزل أحباثه حتتفظ بقيمتها . 38-28، ص)ت. دار الشرق األوسط، د: وتبري (نصار 

  :العلمية الرَّائدة على الرغم من تارخيها املبكر
Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry, Papers presented at Symposium held in 
New York City, November, 1939, under the auspices Of the American Institute of Physics (New York: 
Reinhold Publishing Corporation, 1941), Chapter 6, Temperature and its Regulation in Man.pp.525-75. 

 .نتقدم يف التحليل سوف نتعرف إىل العالقة بني وحدة قياس القيمة وباقي وسائل املعيشة الضرورية عندما) 11(

  :انظر". تتعني قيمة األجرة اليومية املتوسطة مبا حيتاج إليه العامل من أجل العيش والعمل والتكاثر) "12(
William Petty, The Political Anatomy of Ireland with the Establishment for that Kingdom and Verbum 
Sapienti (Shannon: Irish University Press, 1970), p.86.  

أن طبقة العمال جتدد إنتاج نفسها بنفسها من خالل أحد أجزاء أجرها؛ وهي، على هذا النحو، حتقق بنفسها : أوًال : ومعىن ذلك

على الرغم . مال هو الَّذي يضمن بقاء واستمرار طبقة مالكي وسائل اإلنتاجفوجود طبقة الع. شرط بقاء واستمرار الطبقة الرأمسالية

أن  : ثانًيا!. إًذا من التناقض بني العامل املأجور والرأمسال، فإن األول يقوم بنفسه بتجديد إنتاج نفسه يف سبيل بقاء واستمرار الثاين

فقد تكفلت األخرية باإلنفاق على األوىل، عرب . طبقة الرأمساليةكل جيل من طبقة العمال، باملفهوم العام للعامل، يولد مديًنا لل

 األجر املدفوع إىل اجليل القدمي من الطبقة، حىت مت اكتمال اجليل اجلديد وصار باإلمكان الدفع به إىل سوق العمل حمال� للجيل القدمي

ملختزن بداخلها حمدًدا لنفقة إنتاج بديلها الَّذي سوف فالرأمسالية حينما تعطي للطبقة احلالية أجرها، تتخذ من العمل ا. من طبقته

اعي حيل حملها يف إنتاج القيمة الزائدة؛ وبالتايل جتد الرأمسالية من مصلحتها اإلبقاء على الطبقة الَّيت تستمد من بقائها وجودها االجتم

 .  عه هلاكطبقة مسيطرة، بضمان جتديدها املستمر لنفسها بأحد أجزاء األجر الَّذي تقوم بدف
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عندما نقول التبادل وفًقا لقانون القيمة، يتعني أن يكون مفهوًما، كما أكد ماركس ومن قبله مسيث، أنه افرتاض ال يعين سوى ) 13(

 فمن املهم هنا التأكيد على أن قانون القيمة ال يوجب إمتام التباُدل على. أن القيمة هي مركز اجلاذبية الَّذي تدور حوله أمثان السلعة

حنو منضبط، فهو ال حيقق دوًما تباُدل السلع بقيمها االجتماعية، هو يكشف عن مركز اجلذب وال يربز تأثريه بقوة إال على فرتات 

ا   .زمنية طويلة، ورمبا طويلة جد�

أن مكونات املنتوج  وسنعرف. هذان النوعان من الطاقة، أي املباشرة واملخَتزنة، مها يف الواقع طاقة متجسدة يف املنتوج النهائي) 14(

ومن األنواع الثالثة ستتكون . ال تقتصر على الطاقة املباشرة واملخَتزنة، إذ سيظهر يف مرحلة تالية فكري�ا ما يسمى بالطاقة الزائدة

  . القيمة االجتماعية

ق لقيمته االجتماعية، فلو متت مبادلة نقصد بقيمة السُّوق، كما هو باملنت، القيمة التبادلية للمنتوج الَّيت تأيت على حنو غري دقي) 15(

) ع(، فإن القيمة االجتماعية للمنتوج )ض. ح. س( 300استلزم ) ك(، مبنتوج آخر)ض. ح. س( 200الَّذي استلزم ) ع(املنتوج 

وعلى هذا النحو خيتلف مفهوم قيمة السُّوق ). ض. ح. س( 300، أما قيمته يف السُّوق فستكون )ض. ح. س( 200ستكون 

ماركس، رأس املال، : انظر! عن املفهوم، غري الدقيق، الَّذي سيقدمه ماركس، ويقصد به، يف حتليله النهائي، القيمة االجتماعية لدينا

  .الكتاب الثالث، الفصل العاشر

يساوي  إذ قلت إن هذا الشيء ذو قيمة، كان معىن ذلك أنه :"علي وايف بني القيمة والقيمة التباُدلية، حني يكتب. خيلط د) 16(

". فالعالقات الَّيت أراعيها يف احلكم على الشيء بأنه ذو قيمة هي عالقة تربط ذلك الشيء بشيء آخر... كذا من األشياء األخرى

  .الَّيت يف النص، ليست القيمة، إمنا هي القيمة التبادلية] كذا[والواقع أن . 11وايف، االقتصاد السياسي، ص: انظر

وهذه ... خصيصة اجتماعية يف السلعة جتعلها حمال� للمبادلة:"حممد دويدار للقيمة بأ�ا. أستاذنا دولذا؛ ال نأخذ بتعريف ) 17(

هذه اخلصيصة املشرتكة جتعلها قابلة للتبادل فيما بينها ... اخلصيصة املشرتكة تتمثل يف أ�ا كلها نتيجة العمل العمل االجتماعي ا�رد

دار الفتح للطباعة والنشر، : اإلسكندرية(حممد دويدار، مبادىء االقتصاد السياسي : بتصرف يسري". رغم اختالف قيم استعماهلا

فالتعريف على هذا النحو خيلط بني القيمة ا�ردة، وبني شرط قدرة السلعة على املبادلة أو اإلشباع؛ فمدى . 211، ص)2016

العمل االجتماعي ا�رد املبذول يف إنتاجها، وهو املقصود بعبارة  منفعة السلعة هي الَّيت جتعل منها حمال� للمبادلة أو اإلشباع، وليس

أما شرط املبادلة أو اإلشباع، أي الشرط الَّذي حيدد هل للسلعة قدرة . ، فشرط القيمة هو العمل]خصيصة اجتماعية يف السلعة[

  . على التبادل بسلعة أخرى أو إشباع حاجة إنسانية معينة أم ال، فهو مدى منفعتها

ميكن أن يكون للشيء قيمة جمردة، ولكنه يفتقد القدرة على اإلشباع والتبادل، وذلك يف حالة : أوًال : يتعني هنا الوعي بأمرَين) 18(

ميكن أن يكون الشيء بال قيمة ومع : ثانًيا. ولقد ذكرنا أعاله أنه يفقد قدرته على اإلشباع، وال يفقد قيمته. عدم نفعه اجتماعي�ا

  .على اإلشباع، كما اهلواء ومياه األ�ار وأشجار الغاباتذلك ميلك قدرة 

إذا كانت كمية العمل املتحقق يف السلعة هي الَّيت تنظم قيمة مبادلتها فإن كل زيادة يف كمية العمل جيب أن تزيد من قيمة ) "19(

ولسوف . ، املبادىء، الفصل األولريكاردو: انظر". تلك السلعة، كما أن كل اخنفاض يف هذه الكمية يؤّدي إىل اخنفاض القيمة

  .يدخل ريكاردو تعديًال حامسًا على مذهبه يف الفصل العشرين

وسنعرف أيًضا بعد قليل أن منظم القيمة، عرب مراحل تطوره، ال يقتصر على الطاقة املباشرة واملختزنة فحسب، إمنا ستدخل ) 20(

  .ذكرنا، يف مكونا�االطاقة الزائدة كذلك يف تنظيم القيمة، كما ستدخل، وكما 

أتصور أنه جيب أن ينظر إىل إنتاج القيمة الزائدة نظرة علمية، دون نعرات ثورية مغيبة، فهو ليس رذيلة خالصة، كما يقال، إن ) 21(

قيل، وإمنا النظام الرأمسايل كقاعدة تعمل عليها مجيع أشكال التنظيم االجتماعي، ال ميكن أن يعمل بدونه، فهو القانون العام احلاكم 
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ومن هنا جيب علينا، إن رغبنا يف مستقبل إنساين، مراجعة . ال، أي�ا ما كان الشكل الذي يتخذه وأي�ا ما كان حقل توظيفهلعمل الرأمس

ألنه مشوش ومعطل وليس بإمكانه دفع عجالت التاريخ، فأي�ا ما كانت شرور . اخلطاب األيديولوجي غري العلمي ضد الرأمسال

، وهي بال ريب بغيضة، كثرية ظاهرة، فيجب علينا إن )اج والتوزيع يف ا�تمع لقوانني حركة الرأمسالالَّيت هي خضوع اإلنت(الرأمسالية 

أردنا الوعي والفهم؛ ومن مث التغيري، أن نقدر كل حضارة تقديرًا موضوعي�ا بعيًدا عن األهواء وادعاء امتالك ناصية احلقيقة 

والقانون العام الذي افرتض أنه حيكم عمل . وضوعي احلاكم لعمل النظام ككلاالجتماعية، ونبحث يف الوقت ذاته عن القانون امل

هو قانون القيمة؛ وبفهم هذا القانون، فهما ناقًدا، ) الَّيت هي خضوع اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع لقوانني حركة الرأمسال(الرأمسالية 

رسم املشروع احلضاري ملستقبل آمن ألجيال مل تأت بعد،  نتمكن من فهم النظام بل والقضاء، قدر اإلمكان، على شره؛ ومن مث

يكمن جوهر النمو يف جعل الكادح ينتج أكثر مما هو مسموح له :"كتب حمبوب احلق. ونتحمل أمامها املسئولية التارخيية كاملة

ال يهم كثريًا ماذا خيتار املرء باستهالكه الحتياجاته املباشرة، ويف استثمار وإعادة استثمار الفائض الذي يتحقق عن هذا الطريق و 

لتسمية هذا الفائض، سواء أكان قيمة زائدة، كما كان ماركس يفعل عادة، أم مّدخرات تكوين رأمسايل كما يرد يف مصطلحات 

، أم كما ال يهم كثريًا من ميتلك هذا الفائض سواء أكان الرأمساليون، كما يف اقتصاد املشروع احلر... التحليل االقتصادي احلديث

ومن املفارقات أن النمو االقتصادي قد حدث بطريقة متماثلة تقريًبا يف أمريكا وروسيا، على ... الدولة، كما يف االقتصاد الشيوعي

ومن املفارقات بدرجة أكرب أنه ال يوجد مفر من . الرغم من اال�امات باالستغالل الرأمسايل، واال�امات املضادة بطغيان الدولة

: انظر". حىت يف دولة اشرتاكية أو شيوعية، على الرغم من أن ماركس قد أدانه حبدة بوصفه ظاهرة رأمسالية" الزائدةالقيمة "ظهور

اهليئة املصرية : القاهرة(خيارات أمام العامل الثالث، ترمجة أمحد فؤاد بلبع، مقدمة إمساعيل صربي عبد اهللا : حمبوب احلق، ستار الفقر

  .28و 27، ص)1977العامة للكتاب، 

وال تستطيع وسائل اإلنتاج أبًدا أن تضم إىل ... أن وسيلة اإلنتاج ال تعطي أبًدا للمنتوج قيمة أكرب مما تفقده يف عملية العمل) "22(

ماركس، رأس املال، : انظر". املنتوج قيمة أكرب من تلك اليت متلكها هي، وذلك بغض الطرف عن عملية العمل اليت ختدم فيها

  .    ، القسم الثالث، الفصل السادسالكتاب األول

  . نقد االقتصاد السياسي، الباب الثالث :مؤلفنا يف تكوين القيمة، ومنظمها، بعد إدخال عنصر الزمن يف التحليل، انظر) 23(

نتاج، بل نتجت يتعني أن ننتبه إىل أن التوليفة املذكورة مل تنتج عن املتوسط احلسايب، كما سيفعل ماركس يف نظريته يف مثن اإل) 24(

  . عن هيمنة فن إنتاجي اقتضى إعادة تركيب الرأمسال اإلنتاجي وفًقا له

وقد استكمل مسيث حديثه يف الكتاب . جيب أن نالحظ أن آدم مسيث يفرق هنا بني العمل املنتج والعمل ذي القيمة) 25(

وظفهم بل إن ما ينفق عليهم وما يوظفهم هو بأسره على عمل اخلدم ال يعمل على استمرارية وجود املال الذي ينفق عليهم وي:"الرابع

حساب أسيادهم والعمل الَّذي يؤدونه ليس من طبيعته أن يسدد املصروف فهذا العمل يتكون عادة من خدمات تنتهي وتزول حلظة 

ني والصناع والتجار، باملقابل، وعمل احلِرفي. أدائها، وال حتقق ذا�ا يف سلعة قابلة للبيع ميكن هلا أن تعوض قيمة األجور واإلنفاق

ابن : وقارب. آدم مسيث، ثروة األمم، الكتاب الرابع، الفصل التاسع: انظر". يثبت وحيقق ذاته بشكل طبيعي يف سلعة قابلة للبيع

حيث يرى ابن خلدون، وابن ) 2/718(ابن األزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك : وانظر كذلك. 541خلدون، املقدمة، ص 

زرق الذي استند إىل ابن خلدون، أن خدمة الناس ليست من املعاش الطبيعي، أل�ا ليست من قبيل أصول املعايش األربعة؛ فهي األ

وقد قسَّم :"كما ذهب رفاعة الطهطاوي، القادم تًوا من غرب أوروبا، إىل. ليست من اإلمارة وال التجارة وال الفالحة وال الصناعة

منتج للمال، وغري منتج له، ألن العمل ال خيلو إما أن تزيد قيمة مورده : العمل إىل قسمني، ال ثالث هلما أرباب اإلدارات والتدابري

 بالربح، فهو املنتج، وإما أن ال تنشأ عنه مثرة تربيح مايل تنسب إليه، فهو غري املنتج، وهذا يرجع إىل االستغالل وعدمه بالعمل، وكما
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اهليئة : القاهرة(رفاعة رافع الطهطاوي، مناهج األلباب املصرية يف مباهج اآلداب العصرية : انظر. "يقال للعامل كذلك... يقال للعمل

  .131-124، ص)2018العامة لقصور الثقافة، 

  :انظر) 26(
J.S. Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy: On the Words Productive and 
Unproductive (London: Longmans, Green, Reader and Dyer, 1874), 

 :وقارن تطرف باستيا
Frédéric Bastiat, Economic Harmonies (NY: Irvington-on-Hudson, Foundation for Economic Education, 
Inc.1996).Ch, 5. On Value. 

الطاقة، وعلى الرغم من / طاقة، ولكن هذا اجلهد/ ذل جهًدامثل ا�هود اإلنساين الَّذي يبذله بائع السلع يف املتجر، فهو يب) 27(

أنه يفوق قدر السُّعرات الَّيت متثلت يف األجر، ال خيلق قيمة وال قيمة زائدة، فمهما بذل بائع السلع من جهد فلن يزيد عمله هذا من 

ملتجر، هو حمض تكاليف تداول، وال يعد رأمساًال من واألجر الَّذي يتلّقاه هذا العامل من التَّاجر، صاحب ا. قيمة السلع الَّيت يبيعها

للمزيد من . وكل ذلك ليس إال أحد ظواهر الرأمسال، فجزء من الثروة االجتماعية يتعني تقدميه قربانًا لعملية التداول. أي نوع

  .الفصل الثالث من الباب الثاين: نقد االقتصاد السياسي، بصفة خاصة: التفصيل، انظر مؤلفنا
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 مستخلص 

ق بعد ما مرت به الدولة العراقية من أزمة مالية نامجة عن جائحة كورونا واخنفاض اسعار النفط يف االسوا

العاملية يف اقتصاد ريعي بامتياز، كان ال بد من التفكري حبلول لتك األزمة، وبالنظر لصعوبة احللول األخرى 

ألسباب خمتلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ابقتها حربًا على ورق، مت اللجوء إىل احلل األسهل وحتميل 

مي العملة على أساس جناحه يف دول الفئة األضعف من ابناء ا�تمع عبء تلك األزمة، فطرح حل تعو 

أخرى، فضًال عن كونه سيمح الدولة الفرصة لزيادة ايرادا�ا بالعملة الوطنية لتتمكن من دفع رواتب 

املوظفني واملتقاعدين باالعتماد على فرق العملة الوطنية اليت تنخفض يف مواجهة الدوالر، دون األخذ 

لدول اليت جربت هذا احلل والواقع العراقي، وهو ما دفع السلطة بنظر االعتبار االختالف يف الظروف بني ا

  .االحتادية يف العراق إىل اللجوء إليه ولكن بأسلوب معدل عرب زيادة سعر صرف الدوالر

  .الرقابة ،اإلصدار ،الصرف ،سعر ،  حترير, أثر: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

After the financial crisis that the Iraqi state went through as a result of the 

Corona pandemic and the drop in oil prices in global markets in a rentier 

economy par excellence, it was necessary to think of solutions to that crisis, 

and given the difficulty of other solutions for various political, economic and 

social reasons that kept it ink on paper, resorting to The easiest solution is to 

burden the weaker segment of society with the burden of this crisis. He 
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proposed a currency float solution based on its success in other countries, as 

well as giving the state the opportunity to increase its revenues in the national 

currency to be able to pay the salaries of employees and retirees based on the 

national currency difference that decreases in the face of the dollar. Without 

taking into account the difference in circumstances between the countries 

that tried this solution and the Iraqi reality, which prompted the federal 

authority in Iraq to resort to it, but in a modified manner by increasing the 

exchange rate of the dollar. 

Keywords: impact - liberalization - price - exchange - issuance - control. 

     

  مقدمة

بعد ما مرت به الدولة العراقية من أزمة مالية نامجة عن جائحة كورونا واخنفاض اسعار النفط يف 

االسواق العاملية يف اقتصاد ريعي بامتياز، كان ال بد من التفكري حبلول لتك األزمة، وبالنظر لصعوبة احللول 

ى ألسباب خمتلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ابقتها حربًا على ورق، مت اللجوء إىل احلل األسهل األخر 

وحتميل الفئة األضعف من ابناء ا�تمع عبء تلك األزمة، فطرح حل تعومي العملة على أساس جناحه يف 

ية لتتمكن من دفع رواتب دول أخرى، فضًال عن كونه سيمح الدولة الفرصة لزيادة ايرادا�ا بالعملة الوطن

املوظفني واملتقاعدين باالعتماد على فرق العملة الوطنية اليت تنخفض يف مواجهة الدوالر، دون األخذ 

بنظر االعتبار االختالف يف الظروف بني الدول اليت جربت هذا احلل والواقع العراقي، وهو ما دفع السلطة 

  .أسلوب معدل عرب زيادة سعر صرف الدوالراالحتادية يف العراق إىل اللجوء إليه ولكن ب

  ـ:وألجل اإلحاطة باملوضوع من كافة اجلوانب كان ال بد من تناول ما يأيت

تبدو أمهية الدراسة من اآلثار اخلطرية اليت ترتتب على قرار رفع سعر صرف الدوالر،  ـ:ـ أهمية الدراسة:أوالً 

ولو يسري من النفقات العامة املتمثلة بدفع رواتب  رغم ما ميكن أن حيققه من جناحات يف جمال تغطية جزء

املوظفني، مما يتطلب البحث يف السلطة املختصة بإصدار هذا القرار واملتطلبات القانونية إلصداره والرقابة 

  .اليت خيضع هلا

  ـ:تتلخص مشكلة الدراسة يف ما يأيت ـ:ـ مشكلة الدراسة :ثانياً 

  . ك املركزي الكرة يف ملعب الثاين وحتميله مسؤولية هذا القرارـ القاء كل من وزارة املالية والبن1
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املعدل حملكمة اخلدمات املالية من  2004لسنة  56ـ املنع الوارد يف قانون البنك املركزي العراقي رقم 2

  . النظر يف قرارات البنك املركزي ذات الصلة بالسياسة النقدية ومنها قرار رفع سعر صرف الدوالر

  ـ :تنطلق الدراسة من افرتاض ما يأيت ـ:فرضية الدراسة ـ :ثالثاً 

ـ رغم أن قرار رفع سعر صرف الدوالر أصدره البنك املركزي العراقي، بيد أن القرار مت باالتفاق مع وزارة 1

  .املالية

ة ـ إن منع حمكمة اخلدمات املالية من النظر يف الطعن املوجه لقرارات البنك املركزي ذات الصلة بالسياس2

  .النقدة ال حيصنها من رقابة القضاء االداري، فضالً عن الرقابة الربملانية ورقابة الرأي العام 

سنعتمد يف دراستها املنهج التحليلي االستنباطي للنصوص القانونية املرتبطة  ـ:ـ منهج الدراسة :رابعاً 

قي وللمالية العامة واملواطن يف الوقت باملوضوع ومعرفة مدى كفايتها يف توفري األموال الكافية لالقتصاد العرا

  .ذاته

سيتم تقسيم الدراسة على ثالثة مطالب خنصص األول للحديث عن السلطة  ـ:ـ هيكلية الدراسة :خامساً 

املختصة بإصدار قرار رفع سعر صرف الدوالر، ونكرس الثاين للرقابة القضائية على ذلك القرار، فيما 

ابات األخرى من برملانية رقابة رأي عام على القرار، مث خنتم بأهم نتحدث يف الثالث واألخري عن الرق

  . االستنتاجات والتوصيات، واهللا نسأل التوفيق والسداد

  .السلطة المختصة بإصدار قرار  رفع سعر  صرف الدوالر: المطلب األول

 وزع املشرع الدستوري العراقي االختصاصات يف الدولة إىل اختصاصات حصرية للسلطات   

االحتادية واختصاصات مشرتكة بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم وترك ما عدا ذلك لسلطات 

األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم، وعلى ضوء ذلك جعل من رسم السياسة النقدية وإنشاء البنك 

البنك املركزي العراقي من  كما أنه عد  )1( ,املركزي وادارته من االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية

اهليئات املستقلة ماليًا واداريًا اليت أحال يف تنظيم عمل كل منها إىل قانون يصدر يف هذا الشأن، وجعل 

  )2( .البنك املركزي مسؤوًال أمام جملس النواب العراقي، فيما ربط هيئات مستقلة أخرى مبجلس الوزراء

                                                           
النافذ املنشور يف جريدة الوقائع العراقية بعددها املرقم  2005نة من دستور مجهورية العراق لس) 115-110(ـ  تنظر املواد  1

املعوقات املالية للحكم الرشيد يف اقليم  : امحد خلف حسني الدخيل . ، وينظر يف تفصيل ذلك د 28/12/2005يف  4012

  . 21، ص  2016، آب  3،ع 2كردستان ، حبث منشور يف جملة جامعة التنمية البشرية ، جملد
  .النافذ 2005من دستور مجهورية العراق لسنة ) 103(ادة ـ  امل 2



 عراق بين سلطتي االصدار والرقابةقرار رفع سعر صرف الدوالر في ال 

37 

املعدل ليجعل البنك املركزي هو  2004لسنة  56م وقد صدر قانون البنك املركزي العراقي رق

السلطة النقدية يف البالد وليمنحه االستقالل املايل واالداري عن بقية السلطات األخرى يف الدولة من 

، وليعطيه جمموعة من املهام لعل منها ما يرتبط بشكل مباشر أو غري مباشر )3(تشريعية وتنفيذية ومستقلة 

  ـ:الت احمللية منها واألجنبية وعلى رأس تلك املهامبتحديد سعر صرف العم

ـ صياغة السياسة النقدية وتنفيذها مبا فيها سياسة سعر الصرف االجنيب وفقًا للقسم السادس من 1

، وهو نص صريح على أن البنك هو السلطة املختصة بوضع معامل سياسة الصرف للعمالت )4(القانون

لتنفيذ من خالل اصدار قرار بتحديد سعر صرف العمالت أو عملة األجنبية ووضع تلك السياسة موضع ا

  .حمددة كالدوالر

، إذ ميكن للبنك أن يصدر مثل )5(ـ اصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ القانون والقيام مبهامه وفقاً للقانون2

  .هذه اللوائح وحيدد فيها سعر صرف بعض العمالت األجنبية ومنها الدوالر

بإعالن مسودة اللوائح التنفيذية املزمع اصدارها وأخذ املالحظات اليت تسجلها عليها الدوائر  ـ   القيام3

، وهو ما بدا )6(املختلفة واجلمهور واختاذ ما يلزم بشأ�ا إما بالتعديل أو االصرار على اصدارها كما هي

دينار عراقي من خالل  )1450(واضحًا يف قيام البنك املركزي بتسريب خرب رفع سعر صرف الدوالر إىل 

  .البيان الذي اصدره البنك ومن مث تبعه بإصدار قرار البنك باعتماد ذلك السعر

وقد كان ذلك ، )7(ـ سلطة اصدار األوامر والقرارات املوجهة لألفراد والكيانات ملهام تتعلق بتطبيق القانون4

 20/12/2020يف  60/1/2440واضحًا يف قرار البنك باعتماد سعر صرف الدوالر وكتابه املرقم 

  .املوجه إىل املصارف ا�ازة كافة باعتماد سعر الصرف اجلديد

ـ صياغة سياسات من شأ�ا حتقيق األهداف الرئيسة للسياسة النقدية مبا يف ذلك سعر صرف العملة 5

  .الر، وهو ما يعزز ما ذكرناه أعاله من سلطات للبنك إلصدار قرار تعديل سعر صرف الدو )8( االجنبية

                                                           
  .املعدل 2004لسنة  56من قانون البنك املركزي العراقي رقم ) 2(ـ  املادة  3
  .املعدل 2004لسنة  56من قانون البنك املركزي العراقي رقم ) أ /  1/  4(ـ  املادة  4
  .املعدل 2004لسنة  56رقم  من قانون البنك املركزي العراقي) 3/  4(ـ  املادة  5
كانون األول   19املعدل ، وينظر أيضًا بيان البنك يف  2004لسنة  56من قانون البنك املركزي العراقي رقم ) 4/  4(ـ  املادة  6

2020.  
  .املعدل 2004لسنة  56من قانون البنك املركزي العراقي رقم ) 5/  4(ـ  املادة  7
  .املعدل 2004لسنة  56البنك املركزي العراقي رقم  من قانون) ب /  16(ـ  املادة  8
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ولكن هل هذا يعين أن البنك املركزي قد تفرد يف اختاذ القرار مبعزل عن احلكومة وخاصة وزارة 

املالية ؟ لعل االجابة على ذلك تتقاذفها تصرحيات متناقضة من كل من وزارة املالية اليت انكرت أي دور هلا 

رار كان بناء على طلب وزارة املالية، يف اختاذ هذا القرار، فيما ظهرت تصرحيات للبنك املركزي تؤكد ان الق

وهو ما دفع البعض إىل التشكيك يف استقاللية البنك املركزي وانصياعه لرغبات احلكومة بشكل عام ووزارة 

املالية بشكل خاص، بيد أن مشرع قانون البنك املركزي اجاز حملافظ البنك وممثلي البنك ان ينخرطوا يف 

مع ممثلي احلكومة لتبادل املعلومات وتنسيق السياسات املالية  اجتماعات دورية تشاورية منتظمة

، وعليه يبدو من ظروف ومالبسات اصدار القرار انه صدر بعد تنسيق بني وزارة املالية والبنك )9(والنقدية

  .املركزي فقام االخري باختاذ القرار بعده السلطة املختصة بذلك

  رفع سعر صرف الدوالر الرقابة القضائية على قرار: المطلب الثاني

استحدث املشرع العراقي حمكمة متخصصة للنظر يف الطعون املوجهة لقرارات واجراءات البنك    

املركزي ومعرفة مدى مشروعيتها ومالءمتها وكذلك التعويض عن االضرار النامجة عنها هي حمكمة 

ك املركزي ذات الصلة بتطور ، إال أنه عاد وأخرج من ذلك االختصاص قرارات البن)10(اخلدمات املالية

والقرارات  ،فثار اخلالف بني الفقه كما القضاء حول معىن السياسة النقدية  )11(السياسة النقدية وتنفيذها

اليت تدخل ضمن تلك السياسة، غري أن قرار رفع سعر صرف الدوالر خرج عن ذلك اخلالف حيث اشار 

مبا يف ذلك سياسة ( ...... ية عندما نص على أنه إليه صراحة املشرع وعده من قرارات السياسة النقد

، وبالتايل فقد حسم اخلالف واخرج قرارات رفع سعر صرف الدوالر من اختصاص )سعر الصرف االجنيب 

  .حمكمة اخلدمات املالية

وعند استقرائنا ملوقف املشرع هناك تساؤل يطرح نفسه، هل اراد املشرع �ذا النص حتصني قرارات       

املركزي املتعلقة بالسياسة النقدية من الطعن �ا أمام القضاء بصورة عامـة وبالتـايل تعـارض هـذا الـنص البنك 

مــن الدســتور النافــذ الــيت حظــرت الــنص علــى حتصــني أي عمــل أو قــرار اداري مــن ) 100(مــع نــص املــادة 

مـــن ) 13(املـــادة الطعـــن وبالتـــايل ميكـــن القـــول بعـــدم دســـتوريته لتعارضـــه مـــع الـــنص الدســـتوري اســـتدالالً ب

                                                           
  .املعدل 2004لسنة  56من قانون البنك املركزي العراقي رقم ) 1/  63(ـ  املادة  9

  .املعدل 2004لسنة  56من قانون البنك املركزي العراقي رقم ) 4/  63(ـ  املادة  10
  .املعدل 2004لسنة  56كزي العراقي رقم من قانون البنك املر ) 63(من املادة ) 4(ـ  عجز الفقرة  11
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، ام انـه جمـرد اسـتثناء مـن اختصاصـات )13(مـن الدسـتور ) 19(مـن املـادة ) ثالثاً (وكذلك البند  )12(الدستور

حمكمــة اخلــدمات املاليــة وبالتــايل امكانيــة الرجــوع إىل احملــاكم األخــرى صــاحبة الواليــة العامــة بــالطعن بــالقرار 

  االداري؟

ن اختصاصــات احملكمــة وال مينــع مــن الطعــن بقـــرارات ان ظــاهر الــنص يــوحي انــه جمــرد اســتثناء مـــ

البنـك املركـزي املتعلقـة بالسياســة النقديـة أمـام القضــاء االداري باعتبـار ان قـرارات البنــك هـي قـرارات اداريــة، 

ولكــن رأيــاً يــذهب إىل أنــه عنــد الــتمعن بــالنص بدقــة يتبــني ان املشــرع اراد �ــذا الــنص اخــراج قــرارات البنــك 

سة النقدية من والية القضاء وذلك ألمهيـة مـا �ـدف إليـه هـذه القـرارات مـن حتقيـق االسـتقرار اخلاصة بالسيا

يف االسعار احمللية وسعر صرف العملة االجنبية وقـد تكـون القـرارات �ـذا ا�ـال تُتخـذ بصـورة يوميـة وسـريعة 

ق أهــم أهدافــه وهــو حتقيــق وبالتــايل لــو اعطينــا القضــاء احلــق يف مراجعتهــا الربــك قيــام البنــك املركــزي بتحقيــ

االسـتقرار يف سـعر العملـة وألجـل هـذا اهلـدف وغــريه مـنح البنـك املركـزي االسـتقالل عـن اجلهـات التنفيذيــة، 

وال ميكن القول كذلك انه جمرد استثناء من اختصاصات احملاكم ألنـه ال ميكـن ان نتصـور ان املشـرع يسـتثين 

روعية قرارات البنك املركزي وجيعلـه مـن اختصـاص حمـاكم قرار معني من اختصاص حمكمة خمتصة بالنظر مبش

ذات واليــــة عامــــة، وال أدل علــــى ذلــــك إال عــــدم قيــــام حمكمــــة اخلــــدمات املاليــــة عنــــدما تــــرد دعــــوى لعــــدم 

اختصاصها لكـون قـرار البنـك يتعلـق بالسياسـة النقديـة بإحالـة الـدعوى إىل احملـاكم املختصـة صـاحبة الواليـة 

من قانون املرافعات املدنية، ومما جيب مالحظتـه ان ) 78(ق ما نصت عليه املادة العامة يف نظر الدعوى وف

املشرع عندما َشرع قانون البنك املركزي مل يكن هناك نص دستوري حيظر حتصني أي قرار اداري من الطعن 

  . )14(2005فيما أصبح الدستور نافذاً يف عام  2004به الن القانون اصبح نافذاً يف عام 

                                                           
ــت املـــــــادة  12 ــــنة ) 13(نصـــــ ـــى أنـــــــه   2005مــــــــن دســـــــتور مجهوريـــــــة العــــــــراق لســـ ــــُد هــــــــذا الدســـــــتور القــــــــانون : اوالً (النافـــــــذ علـــــ يُعـــ

ـــون ملزمــــــاً يف احنائــــــه كافــــــة وبــــــدون اســــــتثناء  ــى واالعلــــــى يف العــــــراق ، ويكـــ ــــع هــــــذا : ثانيــــــاً . االمســــ ــــارض مــ ـــوز ســــــن قــــــانون يتعــ ال جيـــ

  ) .ور ، ويُعد باطالً كل نص يرد يف دساتري االقاليم أو أي نص قــانوين آخر يتعارض معهالدست
  ).التقاضي حق مصون ومكفول للجميع (من الدستور على انه ) 19(من املادة ) ثالثاً ( ـ  ينص البند  13
ـــة االحتاديـــــة ان تبـــــت بدســـــتورية نـــــص الفقـــــرة   14 ــــدما قـــــام وكيـــــل مـــــن قـــــانون ا) 63(مـــــن املـــــادة) 4(كـــــادت احملكمــ لبنـــــك املركـــــزي عنـ

ـــوض ملصــــــرف  ــــدير املفـــ ـــد نظــــــر ) و ( املــ ـــة اخلــــــدمات املاليــــــة عنـــ ــــدم دســــــتورية الفقــــــرة أعــــــاله أمــــــام حمكمـــ ــــافة لوظيفتــــــه بالــــــدفع بعــ اضــ

ــــدعوى  ــــدمات ماليـــــــــة /12الـــــ ــــدعوى إىل احملكمـــــــــة  2014/خـــــ ـــدفع وقامـــــــــت بأرســـــــــال اضـــــــــبارة الـــــ ـــة اخلـــــــــدمات الــــــ وقبلـــــــــت حمكمــــــ

ـــددمـــــن  4االحتاديـــــة وفقـــــا للمـــــادة  ــــدعوى الدســـــتورية بالعــ ـــة االحتاديـــــة  ومت تـــــرقيم الـ  2016/احتاديــــــة /84النظـــــام الـــــداخلي للمحكــ

ـــدعى عليـــــه  ـــدعي واملــ ـــوائح بـــــني املــ ــــدعوى ) البنـــــك املركـــــزي(وجـــــرى تبـــــادل  اللــ ـــول الصـــــلح بـــــني املتخاصـــــمني مت ابطـــــال الـ ــن حلصــ لكـــ

  ).دعوى غري منشورة .( بناًء على تنازل املدعي
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انعام النظر يف املنظومة التشريعية العراقية ينتهي بنا إىل عكس ما ذهب الرأي السـابق، إذ على ان 

ـــذاً للمـــادة  الـــذي الغـــى مجيـــع ) 15(2005لســـنة  17مـــن الدســـتور فقـــد صـــدر القـــانون رقـــم ) 100(وتنفي

نني وزارة النصــوص القانونيــة الــيت متنــع احملــاكم مــن مســاع الــدعاوى الناشــئة عــن تطبيقهــا ومل يســتثن ســوى قــوا

التعليم العـايل والبحـث العلمـي ووزارة الرتبيـة والضـرائب وقـرارات منـع التجـاوز علـى أراضـي الدولـة، بـل حـىت 

قـانون التعـديل األول ) 16(2015لسـنة  3هذا االستثناء فقد اصبح يف ذمة التاريخ مـع صـدور القـانون رقـم 

مث الغــى أي نــص يف أي قــانون مينــع حيــث الغــى مجيــع االســتثناءات ومــن  2005لســنة  17للقــانون رقــم 

  .احملاكم من النظر يف أي قضية

أمــا وحنــن أمــام هــذه املعطيــات، وبصــرف النظــر عــن وجهــة نظرنــا يف أمهيــة وخصوصــية وضــرورة أن 

تكــون الســلطة النقديــة يف الــبالد حــرة يف اختــاذ القــرارات النقديــة أو ذات االغــراض النقديــة الــيت تســتهدف 

يا للدولة وأن تأمن من الغـاء تلـك القـرارات واالجـراءات مـن قبـل القضـاء، فإننـا ال جنـد املصلحة النقدية العل

مــن قــانون البنــك املركــزي العراقــي ال مينــع ســوى ) 63(مــن املــادة ) 4(مناصــاً مــن اإلقــرار بــأن نــص الفقــرة 

ضــاء اإلداري حمكمــة اخلــدمات املاليــة مــن النظــر بقــرارات البنــك ذات الصــلة بالسياســة النقديــة، ليكــون الق

وبالتحديــد حمكمـــة القضــاء اإلداري هـــي املختصــة بـــالنظر يف الطعـــون املوجهــة هلـــذه القــرارات كو�ـــا قـــرارات 

اداريـة مل يعـني مرجـع للطعـن فيهـا، وان علـى حمكمــة اخلـدمات املاليـة ان تبـادر إذا مـا عرضـت أمامهـا قضــية 

داري وفقــاً للقواعــد العامـــة يف قــانون املرافعـــات تتعلــق بالسياســة النقديـــة إىل احالتهــا إىل حمكمــة القضـــاء اال

أعـاله لتكـون هـذه القـرارات ) 63(مـن املـادة ) 4(املدنية، ومن هنـا فهـي دعـوة للمشـرع إللغـاء نـص الفقـرة 

من اختصـاص حمكمـة اخلـدمات املاليـة وذلـك توحيـداً للمرجـع القضـائي يف النظـر بـالطعون املوجهـة لقـرارات 

  )17( .كل عام واملتعلقة بالسياسة النقدية بشكل خاصالبنك املركزي العراقي بش

  الرقابات األخرى على قرار رفع سعر صرف الدوالر: المطلب الثالث

إذا كان البنك املركزي العراقي هيئة مستقلة فإنه مع ذلك يعد مسؤوًال أمام جملس النواب العراقي 

عن رقابة الرأي العام املتجسدة برقابة  الذي ميكن ان ميارس سلطاته التشريعية والرقابية عليه، فضالً 

                                                           
 .22/12/2005يف  4011العراقية بعددها املرقم  نشر يف جريدة الوقائع 15
 .3/3/2015يف  4354نشر يف جريدة الوقائع العراقية بعددها املرقم  16
، دار  1حمكمـة اخلـدمات املاليـة ، ط: امحـد خلـف حسـني الـدخيل وامحـد مشـرف وهيـب الكبيسـي . للمزيد مـن التفصـيل ينظـر د 17

 .وما بعدها 82، ص 2017نون للطباعة والنشر ، بال مكان نشر  ، 
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اجلماهري ورقابة منظمات ا�تمع املدين وغريها، وعليه جيب تقسيم هذا املطلب على فرعني خنصص األول 

  ـ :للرقابة الربملانية ونكرس الثاين لرقابة الرأي العام، وكما يأيت

  رالرقابة البرلمانية على قرار رفع سعر صرف الدوال: الفرع األول

ان مسؤولية البنك املركزي أمام جملس النواب جتعل لألخري سلطة واسعة يف الرقابة على أعمال    

  ـ:األول تتدرج وفقاً ألحكام الدستور، كما يأيت 

ـ رمبا يكون السؤال هو ابسط واخف انواع الرقابة الربملانية مبوجبه يوجه نائباً : السؤال البرلمانيـ  :أوالً 

حمافظ البنك املركزي عن سبب عدم تنفيذ احد القوانني اليت اقرها جملس النواب واملتعلقة  معينًا سؤاًال اىل

بعمل البنك كقانون البنك املركزي أو قانون املصارف أو قانون املصارف االسالمية أو قانون مكافحة 

مج املقرتحة يف غسل االموال ومتويل االرهاب أو غريها من القوانني االخرى أو االستيضاح منه عن الربا

البنك ملواجهة آثار قرار رفع سعر صرف الدوالر، وكيف جيري التعامل يف احلاضر واملستقبل للحد من 

  .االخطار اليت يرتكها على ا�تمع

غري ان املشرع الدستوري العراقي مل يلزم من وجه اليه السؤال او االسئلة باإلجابة عليها بل ترك 

دمها، كما انه جعل السؤال من الوسائل الشخصية اليت ترتبط بشخص النائب اخليار له بني االجابة من ع

الذي وجهه فان شاء استمر بالسؤال وان شاء تركه وجعل التعقيب من حقه وحده دون غريه من النواب، 

   )18(.مما يقلل من امهية وسيلة السؤال قياساً بقرينا�ا من الوسائل االخرى

يشكل طرح موضوع عام للمناقشة الوسيلة الثانية من حيث القوة ـ :اقشة ـ طرح موضوع عام للمن:ثانيًا 

، اذ اجاز املشرع خلمسة وعشرين عضواً )19(يف مواجهة السلطة التنفيذية يف التشريع الدستوري العراقي 

على االقل من اعضاء جملس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة للتعرف على السياسة اليت يتبناها البنك 

كزي بعد ان يقدم طلبًا بذلك اىل رئيس جملس النواب الذي خياطب حمافظ البنك املركزي ليحدد موعداً املر 

حلضور جلسة املناقشة يف جملس النواب، حيث ميكن لكل عضو يف ا�لس ان يشرتك يف املناقشة سواء  

                                                           
لعضو جملس النواب ان ( على انه  2005من دستور مجهورية العراق لعام ) 61(من املادة ) سابعاً (من البند ) أ(تنص الفقرة  - 18

يوجه اىل رئيس جملس الوزراء والوزراء اسئلة يف أي موضوع يدخل يف اختصاصهم ، ولكل منهم االجابة عن اسئلة االعضاء وللسائل 

  ).حق التعقيب على االجابةوحده 
جيوز خلمسة وعشرين ( على انه  2005من دستور مجهورية العراق لعام ) 61(من املادة ) سابعاً (من البند ) ب(تنص الفقرة  - 19

عضوًا يف االقل من اعضاء جملس النواب ، طرح موضوع عام للمناقشة ، الستيضاح سياسة واداء جملس الوزراء او احدى الوزارات 

 ). دم اىل رئيس جملس النواب ، وحيدد رئيس جملس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام جملس النواب ملناقشتهويق
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بة على كان من ضمن االعضاء الذين قدموا طلب ملناقشة او غريهم، وعلى حمافظ البنك االجا

، ويبدو ما يتداول اليوم من اخبار عن نية جملس النواب استضافة )20(االستيضاحات اليت يقوم �ا االعضاء

  .رئيس جملس الوزراء ووزير املالية وحمافظ البنك املركزي يأيت تطبيقاً حياً لوسيلة طرح موضوع عام للمناقشة

فقًا للنظام الداخلي �لس النواب، متثل جلان و ـ :ـ لجان التحقيق البرلمانية واللجان االخرى :ثالثا

الربملان ويستخدمها عندما يستشعر بان التحقيق الربملانية واللجان االخرى الوسيلة الرقابية اليت ميتلكها 

احلكومة او احدى وزارا�ا او هيئا�ا قد اعرتى عملها قصورًا يف شأن من شؤو�ا املختلفة، فيشكل جلنة 

من جمموعة من اعضائه تتوىل اجراء التحقيق مع االشخاص املعنيني يف ذلك الشأن وتدوين افادا�م ومساع 

ع على الوثائق واملستندات اليت تدعم وجهة نظر اجلهة اخلاضعة شهادات الشهود وتدوينها واالطال

للتحقيق او تستخدم رمبا كأدلة ضدها، فتقدم اللجنة حمضرًا بالتحقيق يرفع اىل جملس النواب الذي يتوىل 

 مناقشة ما ورد يف احملضر ويف النهاية اما املصادقة أو عدم املصادقة عليه لتقرير مسؤولية احلكومة أو البنك

ولعل املثال احلي على ذلك ما مت تسريبه من تقرير للجنة الربملانية اليت اطلق عليها تسمية  )21(.من عدمه

%) 0(جلنة تقييم االداء احلكومي اليت انتهت اىل ان نسبة االجناز يف الربنامج احلكومي للسياسة النقدية 

  .فقط)%17(وكذلك احلال يف السياسة املالية، أما التقييم العام فكان 

جيسد االستجواب الوسيلة االكثر فاعلية يف الرقابة الربملانية حيث يشكل ا�اماً ـ :ـ االستجواب :رابعًا 

مدعومًا بالوثائق واملستندات واحلقائق اليت تدين املسؤول احلكومي املستجوب ناهيك عن االثار الرمسية 

البنك املركزي، باإلضافة اىل كون موضوع  اخلطرة اليت ميكن ان ترتتب عليه ومنها سحب الثقة من حمافظ

االستجواب من املسائل املوضوعية اليت ميكن لغري النائب املستجوب ان يشرتك فيها او يعقب على ردود 

  .)22(احملافظ املستجوب مما جيعله مثاراً للمداولة بشكل عام 

س النواب مدعوماً وقد اقر املشرع الدستوري العراقي وسيلة االستجواب عندما اجاز لعضو جمل

عضواً توجيه االستجواب للمحافظ حملاسبته يف الشؤون اليت تدخل يف اختصاصه ولكنه ) 25(باملوافقة من 

اشرتط عدم اجراء املناقشة يف جملس النواب اال بعد مضي سبعة ايام على االقل من تاريخ تقدميه وذلك 

                                                           
، ) دراسة مقارنة(املوازنة العامة للدولة : للمزيد من التفاصيل حول طرح موضوع عام للمناقشة ينظر عبد اللطيف قطيش - 20

  .417، ص2005منشورات احلليب احلقوقية، 
  .25، ص2016، دار السنهوري ، بريوت ، 1، ط 2003الدور الرقايب للربملان العراقي بعد عام : امحد حيىي الزهريي. د -21
  .24امحد حيىي الزهريي ، املصدر السابق، ص.د -22
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لردود املناسبة والوثائق اليت تدعم وجهة نظره بغرض السماح حملافظ البنك الذي جيري استجوابه بتهيئة ا

  .)23(وتفنيد اال�امات املوجهة إليه من النائب املستجوب

كأثر من آثار االستجواب ميكن �لس النواب ان يطرح الثقة باحملافظ ـ :ـ سحب الثقة :خامسًا 

ذا ما قرر جملس املستجوب فيجري التصويت على القناعة بأجوبته من عدمه وذلك بعد مدة حمددة فا

النواب عدم القناعة فان املستجوب يعد مستقًال، ومن هنا تبدو خطورة وسيلة سحب الثقة قياساً 

ولذك فقد احاطه املشرع مبجموعة من الضمانات يتمثل البعض  )24(بسابقا�ا من وسائل الرقابة االخرى

الخر باألغلبية الواجبة يف منها باملدة املسموح فيها اختاذ اجراءات سحب الثقة ويتجسد البعض ا

  .)25(.التصويت على سحب الثقة

   

  رفع سعر صرف الدوالر رقابة الرأي العام على قرار: الفرع الثاني

ضجت مواقع التواصل االجتماعي واملنتديات واملنظمات ا�تمعية من اكادميية وعلمية عامة 

لقرار تارة أخرى وابراز اآلثار املستقبلية له ومتخصصة بالنقد الصريح تارة وبإظهار النتائج اخلطرية هلذا ا

على املواطن وعلى االقتصاد العراقي تارة ثالثة، وهو ما يشكل نوعًا من أنواع الرقابة اليت يطلق عليها رقابة 

الرأي العام واليت يتكون عن طريقها رأي عام رافض أو منتقد أو حمذر من اآلثار السلبية أو مفضالً 

أو احلذف أو بإبراز مواطن القوة والضعف فيه حبيث يتمكن اجلميع من معرفة معامل هذا التعديل باإلضافة 

القرار والنتائج املرتتبة عليه وعدم االكتفاء مبا يطرح من افكار حوله ضمن املؤسسات الرمسية اليت اصدرته 

  .وتروج له

  ـ :وعليه ميكن القول بأن أهم انواع هذه الرقابة

وتتجسد يف التظاهرات السلمية والوقفات االحتجاجية الفعلية منها واليت تتم  ـ:ر ـ رقابة الجماهي:أوالً 

على أرض الواقع أو االفرتاضية اليت تكون على منصات افرتاضية متاحة على مواقع شبكة االنرتنيت 

                                                           
 .النافذ 2005من دستور مجهورية العراق لعام ) 61(من املادة ) سابعاً ( من البند ) ج(تنظر الفقرة  -23
 .297-296، ص 1985النظم السياسية ، الدار اجلامعية ، : د الغين بسيوين عبداهللا عب. د -  24
�لس النواب سحب الثقة من احد  - أ( على انه  2005من دستور مجهورية العراق لعام ) 61(من املادة ) ثامناً (ينص البند  25

 جيوز طرح موضوع الثقة بالوزير اال بناء على رغبته ، او طلب الوزراء باألغلبية املطلقة ويعد مستقًال من تاريخ قرار سحب الثقة ، وال

موقع من مخسني عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، وال يصدر ا�لس قراره يف الطلب اال بعد سبعة ايام يف االقل من تاريخ 

 ).تقدميه
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وخاصة منها مواقع التواصل االجتماعي، وقد الحظنا جمموعة كبرية من تلك املمارسات وهي يف تزايد 

ستمر تقف بالضد من قرار رفع سعر صرف الدوالر وحتذر من خماطره اهلائلة وتؤشر نقاط الوهن فيه م

  .وترجعه إىل اسباب سياسية وإىل أسباب عدم القدرة على مواجهة الفساد

ومع أنه ال ترتتب نتائج قانونية فعالة على مثل هذه املمارسات والرقابات، بيد أن االهتمام يتزايد 

بعد يوم، ناهيك عن اسهامها يف تشكيل رأي عام ضاغط على صناع القرار بالرتاجع عنه أو على �ا يوماً 

األقل بالضغط على جملس النواب ملمارسة رقابة فعالة على السلطة اليت اصدرت القرار ومعرفة اسبابه 

  .ومربراته خاصة وأن احلكومة احلالية �تم كثرياً �ذه املسألة

رغم الضعف الذي توصف به منظمات ا�تمع املدين، إال أن  ـ:ات المجتمع المدني ـ رقابة منظم:ثانيًا 

اثبات وجودها دفعها إىل أن تديل بدلوها يف هذا القرار وتناقش آثاره على االقتصاد العراقي وعلى شرائح 

حذو أو ا�تمع املختلفة وطبقاته من ذوي الدخل املرتفع وذوي الدخل احملدود، وهو ما جيعلها حتذو 

تساير الرأي العام الرافض هلذا القرار فيزداد الضغط على صناع القرار وعلى اجلات الرقابية الرمسية ألداء 

  .واجبها القانوين يف هذا الشأن

تتجه الكثري من املؤسسات العلمية واالكادميية العامة منها واخلاصة إىل  ـ:ـ رقابة المؤسسات العلمية :ثالثاً 

ش العمل والندوات واملؤمترات العلمية ملناقشة القرار وتفصيل احكامه والدخول يف حتليل عقد العديد من ور 

تداعياته من النواحي املختلفة االقتصادية واالجتماعية والنفسية والسياسية والقانونية واملالية على ا�تمع 

وغري املختصني يف هذا وابنائه وعلى الدولة وكيا�ا وهو ما يسهم يف توضيح الصورة للمواطن البسيط 

  .اجلانب مما ميكنهم من اختاذ القرارات املناسبة يف هذا اخلصوص

ـ تلعب وسائل االعالم املختلفة من تقليدية متمثلة باإلذاعة :ـ رقابة وسائل االعالم المختلفة :رابعًا 

يثة تتجسد يف والتلفزيون والقنوات الفضائية والصحف وا�الت والنشرات الدورية األخرى، أو من حد

مواقع االنرتنيت والتواصل االجتماعي، تلعب دورًا فعاًال يف نقل املعلومة وايصاهلا للجهات الرمسية ذات 

الصلة باملوضوع وللجهات العلمية وتزويدها بكل ما حتتاجه من اجل اجراء البحوث والدراسات املتعلقة 

علها دافعًا مهمًا يف عملية الرقابة وتكوين رأي عام باملوضوع، فضًال عن ايصاهلا إىل املواطن البسيط، مما جي

داعم او رافض لذلك القرار، ناهيك عن نقلها لكل الفعاليات الرقابية من قضائية وبرملانية وشعبية وعلمية 

وغريها، ولوال االنتشار الواسع هلذه الوسائل ملا مت الوصول اىل النسخة املسربة من مشروع قانون املوازنة 

  .وما محلته من اعباء خمتلفة وعلى رأسها قرار رفع سعر صرف الدوالر 2021االحتادية لسنة العامة 
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  : الخاتمة

جيدر بنا وحنن نصل إىل ختام هذه الدراسة ان حندد أهم االستنتاجات وابرز التوصيات، وكما 

  ـ :يأيت

  ـ:خلص الباحث إىل جمموعة استنتاجات أمهها ـ:ـ االستنتاجات :أوالً 

لبنك املركزي العراقي هيئة مستقلة ويشكل السلطة النقدية يف البالد وهو املسؤول األول واألخري ـ يعد ا1

  .عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية يف العراق

ـ رغم ان النصوص الواردة يف الدستور وقانون البنك املركزي تؤكد صراحة على أن البنك هو املختص 2

ال أ�ا ال تنفي أن يتم التشاور يف هذا الشأن مع احلكومة قبل بإصدار قرار رفع سعر صرف الدوالر، إ

  .اصدار القرار

  .ـ يبدو لنا أن قرار رفع سعر صرف الدوالر قد اصدره البنك املركزي العراقي بالتنسيق مع وزارة املالية3

  .ـ ان مالبسات اصدار قرار رفع سعر صرف الدوالر تدل على أن هناك ضغوط مورست إلصداره4

خرج مشرع قانون البنك املركزي العراقي القرارات املتعلقة بالسياسة النقدية ومنها قرار رفع سعر صرف ـ ا5

  .الدوالر من اختصاص حمكمة اخلدمات املالية

ـ ان اخراجها من اختصاص حمكمة اخلدمات املالية ال حيصنها من الطعن امام جهات القضاء االخرى 6

من ) 100(داري كو�ا قرارات ادارية وذلك اعتمادًا على نص املادة وبالتحديد امام حمكمة القضاء اال

  .النافذ 2015لسنة ) 3(املعدل بالقانون رقم  2005لسنة ) 17(الدستور وعلى أحكام القانون رقم 

ـ ان رقابة القضاء االداري على قرار رفع سعر صرف الدوالر حتتاج إىل جرأة بالنظر للجنبة السياسة اليت 7

  .القراريتضمنها 

ـ بالنظر الرتباط البنك املركزي العراقي مبجلس النواب وعده مسؤوًال أمامه، فإن لألخري ممارسة كافة 8

  .سلطاته الرقابية على قرار البنك برفع سعر صرف الدوالر

اين مروراً ـ تتدرج وسائل الرقابة الربملانية اليت تبعها جملس النواب على البنك املركزي ابتداًء من السؤال الربمل9

  .بطرح موضوع عام للمناقشة وتشكيل اللجان الربملانية واالستجواب وانتهاًء بسحب الثقة

ـ تتجسد رقابة الرأي العام يف رقابة اجلماهري ورقابة منظمات ا�تمع املدين ورقابة املؤسسات العلمية 10

  .ورقابة وسائل االعالم وغريها
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الرأي العام، إال أ�ا تلعب دوراً مميزاً يف الضغط على صناع القرار ـ على الرغم مما يقال عن ضعف رقابة 11

  .وعلى جهات الرقابة الرمسية

  ـ:يوصي الباحث مبا يأيت ـ:ـ التوصيات :ثانياً 

املعدل بالنص  2004لسنة ) 56(من قانون البنك املركزي العراقي رقم ) 63(ـ تعديل نص املادة 1

ي املتعلقة بالسياسة النقدية ومنها قرارات سعر الصرف االجنيب قابلة صراحة على جعل قرارات البنك املركز 

  .للطعن امام حمكمة اخلدمات املالية توحيداً للمرجع القضائي بتلك القرارات

ـ قيام اجلهات واالشخاص املتضررين بالطعن قضائيًا بعدم مشروعية او مالءمة قرار رفع سعر صرف 2

  .أمام حمكمة القضاء االداريالدوالر واملطالبة بالتعويض عنه 

  .ـ حتلي القضاء االداري باجلرأة الكافية للنظر يف الطعون املوجهة لقرار البنك برفع سعر صرف الدوالر3

ـ استثمار جملس النواب لالختالف يف الرؤى بني اللجنة املالية يف جملس النواب وما طرحته من افكار 4

املالية وما اعلنت عنه من توصيات حلل االزمة عرب الورقة البيضاء  ومقرتحات حلل االزمة املالية وبني وزارة

اليت قدمتها للمجلس، ملمارسة رقابة فعالة على البنك املركزي يف هذا الشأن، سيما وأن العراق على أعتاب 

  .انتخابات مفصلية ال ميكن التفريط بنتائجها مسبقاً 

البسات والتداعيات واآلليات للخروج من آثار قرار رفع ـ االستمرار يف رقابة الرأي العام للكشف عن امل5

  .سعر صرف الدوالر من كافة اجلهات ذات العالقة

ـ طرح الرقابة الربملانية ورقابة الرأي العام بدائل عن قرار رفع سعر صرف الدوالر وعدم االكتفاء ببيان 6

 . انعكاساته املختلفة يف هذا الشأن
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  :ملخص

التنمية يف كل دول العامل بفضل الدور الكبري الذي تلعبه من أصبحت املقاولة اليوم قاطرة البورصة 

الناحية االقتصادية واالجتماعية، إذ تعمل على زيادة النمو وخلق منتجات جديدة تتميز باإلبداع 

واململكة املغربية من الدول اليت تويل اهتماما كبريا باملقاوالت اليت . واالبتكار، واستحداث فرص عمل

يج االقتصادي، سواء كانت رجالية أو نسائية، هذه األخرية اليت تشهد يف السنوات تشكل معظم النس

األخرية تزايدا ملحوظا وفعالية كبرية، بدخوهلا جماالت اقتصادية متعددة كالصناعات التقليدية، واليت تعترب 

 .ا مهما منهاقطاعا هاما يف اململكة حيظى باسرتاتيجية خاصة لتنميته، تشكل املقاوالت النسوية نصيب

المقاوالتية، المقاوالت النسوية، المقاولة النسوية بالمغرب، الصناعات  :الكلمات المفتاحية

 .التقليدية

 Résumé : 
 L’entrepreneuriat devient aujourd’hui la locomotive du 

développement dans touts les pays du monde, à cause de son immense 
économique et social rôle, elle sert à augmenter la croissance, créer des 
nouveaux produits innovés et générer des postes de travail. Or, le royaume 
marocain donne un grand intérêt aux entrepreneurs qui forment la majorité 
du tissu économique, soient hommes ou femmes, cette dernières 
connaissent une augmentation remarquable et une grande efficience à l’issu 
de leurs pénétration dans plusieurs domaines économiques, tel que 
l’artisanat qui, est considéré autant qu’un secteur important au royaume, et 
qui se bénéficie d’une stratégie spéciale dont l’entrepreneuriat féminin 
prend une grande partie. 
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Mots clés : entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat 
féminin au Maroc, l’artisanat. 

  :مقدمة

املؤسسة الكبرية اليت برز يف السنوات األخرية اهتمام كبري باملقاوالت يف ظل احنسار منوذج  

واجهت يف العقود األخرية الكثري من األزمات واملشاكل، اليت حدت من أمهيتها ودورها يف تنمية 

لتظهر بعد ذلك مؤسسات ذات حجم صغري ومتوسط متتاز مبرونة كبرية جعلتها قادرة على . االقتصاد

قضاء على البطالة اليت أفرز�ا التطورات ولوج خمتلف ا�االت االقتصادية، ليتخطى دورها من جمرد بديل لل

العاملية السريعة، واليت مل تستطع املؤسسات الكبرية التكيف معها، إىل دور حموري وهام يشمل جتديد 

النسيج االقتصادي وتشجيع املبادرة الفردية واالبتكار والتجدد املستمر، من أجل تعزيز التنافسية وإعادة 

  .التوازن إىل األسواق

ز التوجه املقاواليت على العمل احلر، يلجأ إليه األفراد من خالل مجع املوارد املالية واملادية ويرتك

والبشرية الضرورية إلنشاء وتسيري مؤسسا�م اخلاصة، والقيام بالنشاطات االقتصادية املرغوبة بعيدا عن 

على الصعيدين االقتصادي  الوظيفة املأجورة، يف سبيل حتقيق نتائج تنعكس آثارها اإلجيابية املنشودة

  .واالجتماعي

ولطاملا كانت املقاوالتية حكرا على الرجال دون النساء، اللوايت، وبالرغم من حتسن مستوى 

مؤهال�ن العلمية واملهنية ودخوهلن جماالت عديدة وتبوئهن مناصب وظيفية هامة، إال أن جمال األعمال 

الرجل واملرأة يف سوق العمل يراوح مكانه، حىت السنوات بقي بعيدا عن هن، وظل عدم املساواة بني 

األخرية اليت شهدت اهتماما كبريا باملقاوالتية النسوية وتشجيعا حمسوسا بضرورة فتح ا�ال واسعا أمامها، 

نظرا ملا ميكن أن تقدمه من نتائج إجيابية ومسامهة فعالة يف منو االقتصاد، على اعتبار ندية املرأة املقاولة 

لرجل املقاول، وعدم اختالفها عن املرأة العادية خصوصا فيما يتعلق باجلانب االجتماعي املرجو اإلحاطة ل

  .به من وراء كل نشاط اقتصادي

اململكة املغربية وعلى خطى بقية دول العامل، أدركت أمهية املقاوالتية كحل يعتمد عليه لتكوين 

. فسة وتلبية متطلبات السوق يف ظل التوجه الليربايلنسيج قوي ومتنوع من املؤسسات قادرة على املنا

وعكفت من أجل حتقيق ذلك على سن العديد من اإلجراءات والتدابري القانونية والتنظيمية لتوفري املناخ 

واملقاوالتية النسوية ال خترج عن ذات السياق بالرغم من خصوصيتها . والظروف املناسبة لضمان جناحها
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ها، فاملرأة املغربية اليوم تتمتع بقوة القانون بالكثري من املزايا واحلقوق اليت متنحها املرتبطة بطبيعة مسري 

متوضعا الئقا لتعزيز دورها يف احلياة االقتصادية، فهي تتواجد يف كل ا�االت االقتصادية دون استثناء، 

  .االجتماعية والثقافيةوهي اليوم تسري خبطى واثقة لتحمل مسؤولية وثقل أكرب يف احلياة االقتصادية و 

وتعد الصناعات التقليدية من بني أهم ا�االت املتاحة واليت تستقطب املرأة املغربية املقاولة، فهي 

قطاع اسرتاتيجي يف اململكة له من املؤهالت ما خيول له تقدمي مسامهة هامة يف احلياة االقتصادية، يتميز 

وي، أين يتيح فرصة مميزة للشباب رجاال ونساء، للحصول على بانتشاره الواسع جغرافيا خاصة بالعامل القر 

التكوين الالزم لدخول عامل الشغل واستحداث مناصب عمل جديدة من جهة، واحلفاظ على اإلرث 

احلضاري املرتاكم على مر السنني واحلضارات من جهة أخرى، ونظرا للنسبة املعتربة للنساء يف ا�تمع 

اع يف طليعة القطاعات اليت جتذ�ن، وخصوصا مع جتاوز هذا القطاع حدود املغريب فقد كان هذا القط

الصناعات التقليدية القدمية إىل كل األعمال اليدوية وإدخال عنصر التجديد واالبتكار، إضافة إىل الدعم 

الكبري الذي توليه اململكة لتنمية هذا النوع من املقاوالت الذي يشهد منوا متسارعا، من أجل تطوير 

مسامهة املرأة املغربية كو�ا نصف ا�تمع وال ميكن هلذا األخري التطور بإمهال هذا النصف ومنح االهتمام 

  .  املطلق للنصف اآلخر

  :انطالقا مما سبق ميكن طرح مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل :مشكلة الدراسة  

  ي المملكة المغربية؟ما هو واقع المقاوالتية النسوية في قطاع الصناعات التقليدية ف

  :وستتم اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية

 ما هي أسباب االهتمام باملقاوالتية بشكل عام، واملقاوالتية النسوية بشكل خاص؟ -

 ما هو واقع املقاوالتية النسوية يف اململكة املغربية؟ -

ة املغربية لدعم وحتفيز املقاوالتية النسوية يف جمال الصناعات ما هي أهم التدابري اليت سنتها اململك -

 التقليدية؟ 

تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من النمو والتطور امللحوظني لقطاع املؤسسات الصغرية  :أهمية الدراسة

صاد واملقاوالتية يف كل دول العامل، كعنوان للتغيري ويتناسب والتحديات اليت متليها التحوالت يف االقت

العاملي، وكبديل للمؤسسات االقتصادية الكبرية ومرافق هلا يف األسواق يف ذات الوقت، إذ تعالت الدعوات 

. والنداءات إىل ضرورة تيسري السبل أمام املبادرات الفردية الرامية إىل خلق فرص جديدة لدفع عجلة التنمية

تية بشكل يتماشى مع االهتمام امللموس على ويعد املغرب من بني الدول اليت �تم كثريا مبوضوع املقاوال
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املستوى الدويل، خصوصا فيما يتعلق باملقاوالتية النسوية اليت أضحت تأخذ حيزا هاما من البحث 

. والدراسة، نظرا للدور الكبري الذي ميكن أن حتققه إذا ما أتيحت هلا الفرصة وحتصلت على الدعم الالزم

واحلرف من أهم ا�االت اليت تسعى اململكة املغربية إىل إظهار املرأة ويعترب قطاع الصناعات التقليدية 

املغربية املقاولة من خالهلا، إذ ال خيفى على أحد تنافسية املنتج التقليدي احلريف حمليا وإقليميا وحىت دوليا، 

ت لتسهيل وهو ما يشكل يف نفس الوقت دافعا قويا للمضي قدما يف تطوير وحتسني هذا النوع من املقاوال

  .    ولوجه األسواق العاملية

  :نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف منها :أهداف الدراسة

 اإلملام باإلطار املفاهيمي والنظري للمقاوالتية بوجه عام، واملقاوالتية النسوية على وجه اخلصوص؛  -

 بني املعوقات واآلفاق؛تسليط الضوء على واقع املقاوالتية النسوية يف املغرب،  -

 التعرف على مالمح قطاع الصناعات التقليدية واحلرف باملغرب؛ -

التعرف على خمتلف اإلجراءات والتدابري وبرامج الدعم اليت سطر�ا السلطات املغربية كخارطة  -

  .طريق لتنمية املقاوالتية النسوية يف قطاع الصناعات التقليدية

ية هذه الدراسة والوصول إىل األهداف املنشودة استخدمنا املنهجني من أجل توضيح أمه :منهجية الدراسة

الوصفي والتحليلي؛ فالوصفي من أجل اإلملام مبختلف اجلوانب واملقاربات النظرية املتعلقة مبوضوع 

املقاوالتية واملقاولة النسائية على وجه التحديد من خالل اإلشارة إىل خمتلف خصائصها ودوافع اللجوء إىل 

النشاط االقتصادي واالجتماعي يف آن واحد، إىل جانب تقدمي صورة موجزة عن قطاع الصناعات  هذا

أما املنهج التحليلي فلتسليط الضوء على الواقع الذي تعيشه املرأة املغربية، والذي . التقليدية يف املغرب

هها سعيا منها إلثبات دفعها إىل خوض غمار التجربة املقاوالتية، مع طرح ملختلف العراقيل اليت تواج

كما سنقوم . وجودها يف سوق العمل، وحتقيق آماهلا املوسومة اليوم كآفاق حتمل بذور مستقبل أكثر إشراقا

بتحليل الدور الذي تلعبه اململكة ممثلة يف السلطات املعنية والفاعلني يف هذا ا�ال يف تسهيل وتيسري 

ناعات التقليدية يف حجز مكانة هامة ضمن الفاعلني مسرية املقاوالت النسائية وخاصة يف قطاع الص

  .األساسيني يف االقتصاد الوطين، والتطلع للربوز على املستوى اخلارجي

  :متت صياغة خطة الدراسة كما يلي :تقسيم الدراسة

  مفاهيم ومقاربات نظرية؛...املقاوالتية النسوية: احملور األول
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  ة يف اململكة املغربية؛واقع املقاوالتية النسوي: احملور الثاين

  املرافقة املقاوالتية ودورها يف تنمية املهارات املهنية والقدرات التنافسية للمرأة املغربية؛: احملور الثالث

 .دعم اململكة املغربية للمقاوالتية النسوية يف قطاع الصناعات التقليدية: احملور الرابع

 ومقاربات نظرية مفاهيم...المقاوالتية النسوية: المحور األول

   :مفهوم المقاول والمقاولة في المقاربات النظرية - 1

يعترب مفهوم املقاولة من املفاهيم اليت أصبح تفتح جماال للنقاش والدراسات املوسعة، نظرا لتعدد 

وجهات النظر اليت أفرزت مقاربات متعددة، ترتبط أساسا باملقاول العنصر األهم يف املقاولة، وهلذا فإن 

يد مفهوم هذه األخرية متعلق بدرجة كبرية بتحديد مفهوم املقاول، وهو ما سنعرضه من خالل أهم ما حتد

  .قدمته املقاربات النظرية اليت عاجلت هذا املوضوع

بداية مع املقاربة الوصفية اليت اعتمدت على العلوم االقتصادية يف حتليال�ا من خالل تعريف 

: صادية؛ أي حتديد دوره يف االقتصاد وا�تمع، ومن هنا كان املقاولاملقاول انطالقا من وظائفه االقت

الشخص الذي يوقع عقدا مع السلطات العمومية من أجل ضمان إجناز عمل ما، أو جمموعة أعمال "

مث ومع التطور الذي عرفة االقتصاد العاملي واملخاطر اليت أصبحت حتيط به، مت إدخال عنصر ". خمتلفة

) أو ينتج(بسعر أكيد ليبيع ) أو يستأجر(الشخص الذي يشرتي "عريف املقاول، ليصبح عدم اليقني يف ت

، واليت 1935يف املوضوع لسنة  Schumpeterويلحق مبا سبق دراسات ". بسعر غري أكيد

اعتربت املقاول شخصا مبدعا يسعى للتغيري واقتناص الفرص واستخدام املوارد املتاحة بطرقة خمتلفة تربز 

  .1ى اإلبداع واالبتكارقدرته عل

أما املقاربة السلوكية فركزت على دراسة خصائص املقاول اليت تدعوه للجوء إىل املقاولة، فهي 

مقاربة نفسية ودميوغرافية حاولت التمييز بني خصائص ومميزات سلوكيات املقاول مقارنة ببقية األعوان 

ز، وكذا تأثريات الوسط االجتماعي واملسار املهين االقتصاديني واليت ختلق عنده احلاجة إىل اإلجناز والتمي

  .الذي يكسبه مجلة من الصفات تدفعه إىل اختاذ قرار دخول عامل املقاولة

املقاربة الثالثة هي املقاربة املرحلية اليت تأخذ بعني االعتبار عامل الزمن يف حتليل خمتلف املتغريات 

هتمام مبا يقوم به املقاول إلنشاء مقاولته ضمن حميط اليت تسمح بنشوء املقاولة وسري نشاطها، أي اال

متغري ومتعطش للتغيري واإلبداع باستمرار، بدال من االهتمام بدوافع املقاول لدخول هذا ا�ال، دون إمهال 

وبالتايل فهذه املقاربة تتجاوز حمدودية املقاربات السابقة من . أمهية هذا اجلانب يف اختيار مزاولة املقاولة
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ل اإلملام جبوانب عدة متعلقة باملقاول جمتمعة، بدل حصر الدراسة والتضييق عليها من خالل تناول خال

  . بعد واحد فقط منفصل بشكل تام عن بقية األبعاد األخرى

إن تعدد االجتاهات اليت تناولت مفهوم املقاول أدى بدوره إىل تعدد مفاهيم املقاولة؛ فيعرفها 

Alain FAYOL لة خاصة يتم من خالهلا خلق ثروات اقتصادية واجتماعية هلا حا: "على أ�ا

خصائص تتصف بعدم األكادة أي تواجد اخلطر، واليت تدمج فيها أفرادا ينبغي أن تكون هلم سلوكات 

، وتعرف أيضا 2"ذات قاعدة تتخصص بتقبل التغيري وأخطار مشرتكة واألخذ باملبادرة والتدخل الفردي

ملراحل املتعاقبة تبدأ من امتالك الشخص مليول مقاوالتية إىل غاية تبين السلوك جمموعة من ا: " على أ�ا

املقاواليت، ويتوسط هذه املراحل مرحلة اختاذ قرار التوجه املقاواليت الذي يعرف بأنه إرادة فردية أو استعداد 

  .     3"فكري يتحول إىل إنشاء مؤسسة ، وذلك يف ظل ظروف معينة

هي إنشاء مؤسسة جديدة غري منطية تبحث عن استغالل الفرص واملوارد غري  وعليه فإن املقاولة

املستغلة أو غري املثمنة، تتميز باإلبداع والبحث عن التغيري، والعمل على تقدمي منتج أو خدمة خمتلفة، 

ا، مع مبتكرة وجديدة اعتمادا على املبادرة الفردية للمقاول ورغبته يف جتسيد أفكاره وجعلها واقعا ملموس

  .التأكيد على حميط متيزه حالة من عدم اليقني والتأكد

إن إنشاء املقاولة يدفعه سعي حثيث لتحقيق مجلة من : األهداف االقتصادية واالجتماعية للمقاولة - 2

  :األهداف االقتصادية اليت ميتد أثرها إىل احلياة االجتماعية، ونذكر منها

وذلك من خالل خلق فرص عمل وتقليل البطالة، مما : لألفراداملسامهة يف حتسني املستوى املعيشي  -

 يؤدي إىل زيادة متوسط الدخل الفردي ما يسمح بتشكيل الثروة لألفراد؛

احملافظة على استمرارية املنافسة يف األسواق وكسر النمط االحتكاري الذي متارسه املؤسسات  -

 ملقاولة؛الكبرية بفضل اإلبداع واالبتكار الذي تظهر به منتجات ا

إذ أصبحت اليوم تلعب دورا هاما يف تقدم االقتصاديات وحتقيق نسب : املسامهة يف منو االقتصاد  -

منو مهمة بسبب مرونتها وقابليتها على االستجابة للتغريات السريعة يف االقتصاد واليت قد ال تستطيع 

 املؤسسات الكبرية جمارا�ا؛

إعادة توزيع الثروة بني أفراد ا�تمع من خالل انتشارها املسامهة يف حتقيق العدالة االجتماعية و  -

 اجلغرايف على ربوع الوطن املتعلق أساسا بصغر حجمها الذي يتيح هلا ولوج عدة جماالت وأنشطة؛
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تعد املقاوالت فرصا متعددة لألفراد للحصول على : احلد من هجرة السكان من الريف إىل املدن -

إىل املدن أين تتواجد املؤسسات الكبرية اليت يصعب التوظيف �ا، فرص عمل دون احلاجة إىل التنقل 

 وهلذا تعترب املقاوالت عنصر تثبيت للسكان حبكم قدر�ا على التواجد يف بيئات وأجواء خمتلفة؛

تعترب املقاولة من أهم السبل اليت ميكن للمرأة من خالهلا إظهار إمكانيا�ا : املسامهة يف ترقية املرأة -

ألعمال والريادة، وفتح آفاق مهنية تتعدى بساطة األعمال املنزلية وهو ما يدعم دورها يف يف جمال ا

  .     االقتصاد الوطين

منذ عهد ليس ببعيد، بات للمرأة ومسامهتها : المرأة المقاولة ودخول عالم الشغل واألعمال - 3

طراف الناشطة يف جمال االقتصادية حيز من النقاش خصوصا بعد أن عكفت العديد من اهليئات واأل

حقوق املرأة على تغيري موقعها يف البنية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات، وأصبح بإمكا�ا اليوم 

دخول العديد من ا�االت االقتصادية على حمدوديتها نظرا لبعض املعوقات اليت حتول دون اكتمال 

من التطور وبلوغ درجة هامة من التحكم يف املوارد مشاركتها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، ومتكينها 

ونظرا خلصوصية هذا املوضوع، فطرحه على املستوى النظري أيضا . املتاحة بعيدا عن متييز النوع االجتماعي

حديث بدليل قلة الدراسات املتخصصة وحماولة إسقاط ما جاءت به الدراسات املوجودة سابقا حول 

على املرأة املقاولة، ويتعلق األمر بوجود مقاربتني؛ األوىل تعتمد على  -ل املقاولواليت ختص الرج- املقاوالتية

وجود عدة مستويات للتحليل لفهم املقاوالتية، وحبسبها فاملقاوالتية ظاهرة جتمع مستويني مهمني مها 

: بطة باملقاوالتية، ومنهااملقاربة الثانية تعتمد على دراسة األبعاد املتعددة املرت. املقاول واملنظمة اليت يديرها

احلوافز، الفرص، الضغوط والتهديدات، الكفاءات واالستعداد، وأظهرت كلتا املقاربتني وخاصة الثانية 

وجود اختالفات جوهرية بني الرجل واملرأة فيما يتعلق مبستوى ودرجة التكوين، الكفاءات والصفات 

مجيعها يف مصلحة الرجل، ما جيعل دور هذا األخري  ، واليت تصب4الذاتية، نوعية القطاع والنشاط املمارس

     .  يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يطغى على دور املرأة ومسامهتها

وتتميز املقاولة النسوية عن املقاولة الرجالية باعتمادها على منط التسيري باملشاركة وتفضيل اهليكل 

قمة أولويا�ا ويتعلق األمر مبحاولة حتسني مستوى  التنظيمي األفقي، مع وضع األهداف االجتماعية يف

املعيشة من خالل خلق فرص العمل، إىل جانب متيز النساء املقاوالت بقدر�ن على احملافظة على عالقات 

ويف ذات السياق يشري أول تقرير نشر يف الواليات . 5مهنية قوية نتيجة أساليبهن الناجحة يف التفاوض

 Center for women's Researchدور املقاوالتية النسوية من طرف  املتحدة األمريكية حول
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من %  47,7مليون مؤسسة، أي ما يعادل  10,6أن النساء األمريكيات أسسن  2005يف سنة 

 19,1تريليون دوالر مع خلق  2,5املؤسسات اليت مت إنشاؤها يف تلك الفرتة، حمققة رقم أعمال يقدر بـــ 

، فإن املقاوالت النسوية متثل يف دول 2008يف تقرير أعد سنة  OCDE وحسب.  6مليون فرصة عمل

من نسيج %  40إىل %  30متقدمة كالواليات املتحدة األمريكية، كندا، أسرتاليا وفنلندا حوايل 

، وهو ما يدل على الدور احملوري الذي ميكن أن تلعبه املرأة املقاولة يف 7املؤسسات الصغرية واملتوسطة �ا

  .االقتصاديات الوطنية، وما ينجر عن ذلك من آثار على كل أوجه احلياةتنمية 

 Les français et la"أوضحت دراسة بعنوان  :دوافع المرأة لدخول عالم المقاوالتية - 4

création d’entreprendre " نشرت يف تقريرBaromètre  من %  34، أن 2009لسنة

منهم هلم إرادة فعلية %  17الرجال الذين خضعوا لالستجواب أظهروا رغبة يف إنشاء مؤسسات، 

منهن يقدمن على حتقيق ذلك %  11من النساء هلم رغبة يف ذلك، %  27يف املقابل . لتجسيد ذلك

التقرير حول نفس املوضوع يف أقرب اآلجال، وهي نسب حتسنت مقارنة باإلحصائيات اليت نشرها ذات 

منهن حيققن %  6من النساء راغبات يف إنشاء مؤسسات، %  15، واليت أظهرت نسبة 2007سنة 

، وهو ما جيرنا إىل احلديث عن الدوافع اليت تدعو النساء إىل الدخول إىل عامل 8ذلك يف وقت قريب

  :املقاوالتية ومقارعة الرجال، وميكن إجياز هذه الدوافع فيما يلي

حاجة املرأة إىل اإلقرار بقدر�ا على حتقيق نتائج إجيابية قد تشكل نقطة حتول يف جمتمعها،  -

 بشكل يضاهي قدرة الرجل على فعل ذلك؛

 الرغبة يف االستقاللية؛ -

 البحث عن امتالك القوة والسلطة والقدرة على صنع واختاذ القرار؛  -

 ى اإلبداع واملبادرة؛التصميم املستمر على حتقيق التقدم وإثبات قدر�ا عل -

الرغبة يف تفعيل مسامهتها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية من خالل املسامهة يف خلق فرص  -

عمل تؤدي إىل حتسني الظروف املعيشية، وجتاوز مرحلة سد وتغطية بعض احلاجيات من خالل 

 عملها غري الرمسي املنزيل؛   
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سب مع التطور التعليمي واملهين للمرأة، هذه األخرية الرغبة يف حتقيق مركز اجتماعي مرموق يتنا  -

اليت اكتسبت ثقة كبرية بالنفس خصوصا يف السنوات األخرية اليت شهدت فيها اهتماما كبريا 

  .وإدراكا بدورها يف تقدمي قيمة مضافة للمجتمعات ال تقل أمهية عن اإلضافة اليت يقدمها الرجل

  سوية في المملكة المغربيةواقع المقاوالتية الن: المحور الثاني

إن التغيري الذي عرفه سوق العمل واملال يف السنوات  :حق المرأة المغربية في ارتياد سوق العمل - 1

األخرية خاصة يف العامل املتقدم، أين أصبحت املرأة مثل الرجل عنصرا حيويا وفعاال يف احلياة االقتصادية 

فاملرأة املغربية اليوم متثل ثلث القوة العاملة يف البالد، سواء   واالجتماعية، طال سوق العمل املغريب كذلك،

، أو يف الوسط احلضري أين تبلغ نسبتهن % 59كن يف البادية والريف حيث تواجدهن األكرب بنسبة 

يف القطاع %  47منهن يشتغلن بالصناعة والصناعة التقليدية، و%  44من جمموع العاملني، %  25,9

سامهة كانت نتيجة اختاذ بعض اإلجراءات القانونية اليت منحت املرأة نوعا من احلماية، وهذه امل. 9اخلدمايت

واليت تصب يف نفس النسق الذي جاءت به خمتلف التشريعات واالتفاقيات الدولية املدافعة عن حقوق 

لت على اإلنسان بشكل عام وحقوق املرأة بشكل خاص، وهو ما جاء يف مدونة الشغل املغربية واليت اشتم

مجلة من املبادئ الضرورية لدعم حق املرأة يف العمل، ومن بني هذه املبادئ؛ مبدأ املساواة الذي منعت من 

خالله املادة التاسعة أي نوع من التمييز بني العمال األجراء سواء من حيث الساللة أو اللون أو اجلنس أو 

ي أو االنتماء النقايب أو األصل الوطين أو األصل اإلعاقة أو احلالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياس

  .   االجتماعي، من شأنه اإلخالل مببدأ تكافؤ الفرص واملعاملة باملثل فيما خيص التشغيل

ويف إطار متكني املرأة من احلصول على فرصة عمل بإنصاف، وألمهية املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت 

اعتبار أ�ا خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحرتام حق امللكية تشكل معظم النسيج االقتصادي، وعلى 

اخلاصة، تضمن للمشتغلني �ا حقوقهم الفردية واجلماعية إىل جانب العمل على إجياد مناصب شغل 

جديدة، حيق للمرأة إبرام عقد الشغل وإدارته، الرتقية واالستفادة من االمتيازات االجتماعية، إىل جانب 

  .10 النقابات املهنية واملشاركة يف إدار�ا وتسيريهااالنضمام إىل

اعتماد  2006أصبح املغرب يعد ميزانية تستجيب ملقاربة النوع، ليتم يف مارس  2005ومنذ 

مقاربة النوع االجتماعي يف اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني بإدماج 

  11:هذه اإلسرتاتيجية إىل السياسات والربامج التنموية، و�دف

 تشجيع ولوج النساء ملناصب املسؤولية والقرار؛ -
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 الرفع من نسبة متثيلية النساء يف اهليئات املنتخبة؛ -

 تشجيع خلق املقاولة النسائية؛ -

 حماربة العنف جتاه النساء واألطفال؛ -

 حماربة النمطية ونشر ثقافة املساواة؛ -

 .وتوسيع املراكز املتعددة الوظائفدعم املؤسسات واملراكز اخلاصة بالنساء،  -

وهذا �دف التقليص من الفوارق القائمة بني اجلنسني على مستوى احلقوق واملوارد     

  .والفرص االقتصادية والتأثري السياسي، واالستفادة من مثار مشاركتهما يف كل احلقوق والواجبات

ول املرأة املغربية لعامل املقاوالتية ليس دخ :موقع المرأة المغربية المقاولة من الحياة االقتصادية - 2

قاعدة ختضع ملقاييسها كل النساء املغربيات وعليه ميكن أن منيز بني سبعة أنواع للنساء املقاوالت يف 

  12:املغرب، وهن

فتيات العائالت املقاوالتية، وهن فتيات ورثن االستعداد لدخول هذا العامل من خالل ما قدمه  -

من دعم مايل ومادي وأهم الدعم املعنوي لدخول هكذا جمال ال خيلو من هلن احمليط العائلي 

املخاطرة والصعوبات، أوال ألن ذلك من خصائص املقاولة، وثانيا أل�ن نساء، وهذا وحده 

 سبب كاف ليواجهن مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية؛

هن بشخصية قوية، ليثبنت نساء الصناعات الصغرية واملتوسطة والالئي دخلن هذا ا�ال لتمتع -

وجودهن وكيا�ن، وهن يف الغالب نساء ناضجات زاولن فيما مضى وظائف إدارية مسحت هلن 

 باكتساب معارف واسعة وخربة طويلة؛

النساء اللوايت ميارسن أنشطة تدر عوائد من أجل ترقية وضمان اندماجهن االقتصادي  -

مبادرا�ن الفردية، ويتمتعن غالبا مبستوى معني واالجتماعي، ودخوهلن عامل املقاوالتية ينبع من 

 من التعليم أو التكوين أو استفدن من متويل ودعم حميط مشجع إىل حد ما؛ 

نساء املهن احلرة أو املتخصصات يف تقدمي اخلدمات املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات، اإلعالم  -

ملن شهادات جامعية فضلن وهن على األرجح شابات حي...اآليل، وجمال اإلعالنات واإلشهار

 جتسيد مشاريع العمر اعتمادا على كفاءا�ن األكادميية؛
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مالكات املؤسسات الصغرية واملصغرة يف الصناعات التقليدية كأعمال اخلياطة واحلياكة وصناعة  -

احللويات وغريها، ويلجأن إىل امتهان هذه احلرف ملواجهة صعوبات احلياة اخلاصة يف ظل عدم 

قاللية، ومع ذلك فهن يتميزن بقدر�ن على اإلبداع وخلق منتجات جديدة ذات جمود االست

جودة عالية يف ظل املنافسة القوية اليت يفرضها القطاع غري الرمسي عليهن، والالئي قد يعتربن 

 جزءا هاما منه؛ 

قاللية النساء التاجرات اللوايت يتمتعن خبربة كبرية يف األعمال التجارية ومستوى معني من االست -

 املالية واملهنية، قدر�ن على التفاوض والثقة متثل ورقتهن الراحبة ومؤهل جناحهن؛

، وهن نساء مل يتوفر لدين خيار اختاذ قرار دخول عامل املقاوالتية، "البقاء على قيد احلياة"نساء  -

م مع اإلشارة إىل إمكانية عد...ولكن فرض عليهن ذلك لظروف عائلية كوفاة الزوج، الطالق

متتعهن باملعرفة الكافية والتكوين املناسب، وهو ما يربر قلة العوائد املالية الناجتة هن نشاطهن 

 . واملوجهة بالدرجة األوىل لتلبية وتغطية احلاجيات املنزلية األساسية

وفيما يلي بعض األرقام واإلحصائيات اخلاصة باملقاوالتية النسوية يف املغرب، نلخصها يف جمموعة من 

داول كما يلي، فقط نشري إىل أن املرأة املقاولة وفق املفهوم املغريب هي كل امرأة خيول هلا اختاذ القرار، اجل

  .ومن هذا املنطلق قد تكون مسرية أو رئيس مدير عام أو نائبه وغريها من املناصب العليا

  :نسبة المرأة داخل المجتمع المغربي: 1الجدول 

 المجتمعتركيبة  2006 2007 2008

 %نساء  50,5 50,6 50,6

 %رجال  49,5 49,4 49,4

Source : Association Des Femmes Chefs d’Entreprises au Maroc, Guide d’Appui au 

Développement de L’entrepreneuriat Féminin au Maghreb, Etude № 23, 

Septembre, 2010, p 11, disponible le 28/02/2014 sur le site : http://www.invest-in-

med.eu/.../20110128105442guide-dappui-au-développement-de-l’entreprenariat-

féminin-au-maghreb 
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  :نسبة التشغيل حسب الجنس في المجتمع المغربي: 2الجدول 

2007 2006 2005 2004 
 

 %نساء  27,7 27,4 27,1 27,2

 %رجال  72,3 72,6 72,9 72,8

Source : Association Des Femmes Chefs d’Entreprises au Maroc, op.cit, p 12. 

  :2009نسبة تشغيل المرأة حسب القطاعات لسنة : 3الجدول 

 القطاع الزراعة والصيد الصناعات بما فيها البناء الخدمات

 النسبة 40,50% 21,70% 37,60%

Source : Association Des Femmes Chefs d’Entreprises au Maroc, op.cit, p 13. 

  :عدد النساء في المؤسسات المسجلة رسميا: 4الجدول 
 عدد املسجلني 2005 2006 2007 2008 2009

 عدد األشخاص املعنويني املسجلني خالل السنة  13445 18742 4117 27175 27021

4408 4908 4116 4117 2717 
عدد النساء الشريكات من عدد األشخاص  

 املعنويني املسجلني خالل السنة

3970 4128 3778 3008 1953 
عدد ...) مسرية، مديرة(عدد النساء املمثالت  

 األشخاص املعنويني املسجلني خالل السنة 

 نسبة املؤسسات النسوية املسجلة  35% 38% 31% 33% 31%

Source : Association Des Femmes Chefs d’Entreprises au Maroc, op.cit, p 09. 

، "مجعية رئيسات املقاوالت باملغرب"إن هذه اإلحصائيات هي نتاج عمل شاق وجدي تقوم به 

لالهتمام بقضايا املرأة ومسامهتها من اجلانب االقتصادي،  2000واليت مت إنشاؤها يف سبتمرب من سنة 

امرأة يصل  500أن أصبح عدد النساء املقاوالت أو رئيسات املؤسسات يتجاوز  وكان حصيلة ذلك

  : 14، إىل جانب أهداف أخرى نوجزها فيما يلي13من جمموع املقاولني املغربيني%  12متثيلها إىل 

 تشجيع النساء املغربيات على إنشاء مقاوال�ن اخلاصة؛ -

 تسيري واستدامة مؤسسا�ن؛تعليم وتأطري ومساعدة النساء رئيسات املؤسسات على  -

تطوير الكفاءات اإلدارية لدى النساء املقاوالت من خالل تنظيم دورات تكوينية وتدريبية،  -

 ملتقيات وأيام دراسية؛
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تشكيل شبكة مقاوالت نسائية تلعب دور لويب للضغط على السلطات العمومية مما يسمح هلن  -

ىت من املؤسسات الدولية الناشطة يف باحلصول على الدعم الالزم من طرف هذه السلطات وح

 .هذا ا�ال

العمل على حتقيق هذه األهداف مكنها من اكتساب مكانة هامة وهو ما مسح هلا باستحداث مثانية 

ممثليات جهوية، واحلصول اتفاقيات شراكة وطنية كاملراكز اجلهوية لالستثمار، مؤسسة البنك الشعيب 

وشبكة نساء األعمال يف  GTZة كالشراكة مع الشركة األملانية ، وشراكات دولي...)إلنشاء املؤسسات

Québec   ... 

بالرغم من التطور الذي تشهده املقاولة النسوية إال أن : صعوبات وعراقيل نجاح المقاولة المغربية - 3

 ذلك ال مينع من وجود جمموعة من العراقيل والصعوبات اليت تؤثر بشكل سليب عليها، ومن هذه الصعوبات

  :جند

  :مشاكل المقاولة المغربية في بداية نشاطها: 5الجدول 
 نوعية العراقيل النسبة

 ...)تراخيص، ثقل اإلجراءات (مشاكل إدارية  % 37

 مشاكل مرتبطة باحلصول على التمويل % 28

 مشاكل مرتبطة بتوفر املوارد البشرية املؤهلة % 17

 مشاكل مرتبطة بوضعية املرأة االجتماعية % 9

 مشاكل مرتبطة بالتوجيه % 7

 مشاكل مرتبطة بالعقار % 7

 مشاكل مرتبطة بتوفر املعلومات % 5

 مشاكل مع املوردين % 4

 مشاكل تقييم جدوى املشروع املقاواليت % 4

 مشاكل قانونية % 3

 مشاكل مرتبطة باقتناء التجهيزات اخلاصة باإلنتاج % 3

 غري موجودة % 11

source : fatimaezzahra rachdi, l’entrepreneuriat féminin au maroc : une étude 

exploratoire, congrès international francophone en entrepreneuriat et pme, 

l’internationalisation des pme et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, 

haute école de gestion (heg) fribourg, suisse, 25, 26, 27 octobre 2006, p 15. 
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  :مشاكل المقاولة المغربية أثناء نشاطها المقاوالتي: 6الجدول 
 نوعية العراقيل النسبة

 مشاكل مرتبطة بتوفر املوارد البشرية املؤهلة % 26

 مشاكل جتارية مرتبطة باحلصول على التمويل % 22

 مشاكل مالية % 16

 مشاكل إدارية % 14

 مشاكل متويل منتجات جديدة  % 7

 مشاكل مع املوردين % 6

 مشاكل مرتبطة بوضعية املرأة االجتماعية   % 4

 مشاكل التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة % 4

 مشاكل مرتبطة باإلنتاج % 3

 مشاكل مرتبطة بالعقار   % 3

  مشاكل مرتبطة بتوفر املعلومات % 2

 مشاكل مرتبطة باقتناء التجهيزات اخلاصة باإلنتاج % 2

 مشاكل مرتبطة بالتوجيه  % 1

  غري موجودة % 4

Source : Fatimaezzahra RACHDI, op.cit, p 16. 

المرافقة المقاوالتية ودورها في تنمية المهارات المهنية والقدرات التنافسية للمرأة : المحور الثالث

  .المغربية

واقع مشاركة املرأة املغربية يف القطاعات االقتصادية اختالفا بني الدول العربية، لذلك فإن يظهر 

اآلثار واالنعكاسات تبدو جليا على سوق العمل من دولة إىل أخرى، كما أن تنفيذ خطة عمل منظمة 

لمهنية تنمية المهارات ا: "من خالل عقد ورشة عمل تدريبية حول موضوع 2009العمل العربية لسنة 

سيساعد ال حمالة املرأة العربية يف تعزيز قدرا�ا التنافسية يف ظل  "والقدرات التنافسية للمرأة العربية

  .املتغريات الدولية إذا ما مت تعميم نتائج هذه الورش عرب توحيد الرؤى و املناهج عربيا

إال من خالل التعليم والتكوين إن تنمية املهارات املهنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية ال يتم 

املهين مث مبدأ تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة وعدم التمييز بسبب اجلنس، وهذا ما أكدت عليه االتفاقية 

يف ماد�ا الرابعة اليت تنص على أنه جيب العمل على ضمان إتاحة الفرص  1996لسنة  5العربية رقم 

ل يف كافة مراحل التعليم وكذلك يف التوجيه والتدريب املهين قبل للمرأة العاملة على قدم املساواة مع الرج

  .وبعد االلتحاق بالعمل
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إذن ما هي إجراءات احلكومة املغربية للنهوض بأوضاع التشغيل وتنمية مهارات املرأة يف جمال 

حتواء مجيع األعمال الريادية؟ وهل استطاع التكوين مبشاربه باملغرب احتواء مجيع الفئات ذكورا وإناثا وا

القطاعات؟ وما هي أهم إجنازات الوزارات املعنية واملؤسسات املختصة يف هذا اإلطار؟ وهل سامهت هذه 

اإلجراءات يف تنمية املهارات املهنية و القدرات التنافسية للمرأة؟ وأين يتجلى دور املرأة يف جمال اختاذ القرار 

  السياسي واالقتصادي؟

عرفت وضعية املرأة املغربية : ربية لتنمية المهارات والقدرات التنافسية للمرأةتدابير الحكومة المغ :أوال

بشكل عام واملرأة العاملة بشكل خاص العديد من االجنازات القانونية يف العقد األخري، ويأيت  ذلك طبقا 

ع عن لتوجهات جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا ومطالب العديد من اجلمعيات النشيطة يف الدفا 

حقوق املرأة، وقد أفرزت هذه الطفرة القانونية قفزة نوعية لوضعية املرأة العاملة باخلصوص، لقد عرفت 

سنوات التسعينات تغيريات مهمة للوضعية القانونية للمرأة ويتجلى ذلك يف البداية يف الفصل الثامن من 

لسياسية وذلك من خالل دستور الدستور الذي خيول للمرأة والرجل على سواء التمتع بنفس احلقوق ا

  15 .1996و 1992

صدر ظهري يعدل بعض مقتضيات مدونة األحوال الشخصية وخنص بالذكر  1993ويف سنة 

صدرت دورية لوزارة الداخلية  1994الزواج وتعدد الزوجات والوصاية الشرعية وجملس األسرة، ويف سنة 

متت مراجعة مدونة التجارة وذلك  1995تلغي ترخيص الزوج لزوجته  الجناز جواز السفر،  مث قي سنة 

  .بإلغاء دور الزوج يف السماح لزوجته مبمارسة التجارة 

أعطى للمرأة بعض احلقوق أسوة بالرجل  خاصة  1958ويف إطار الوظيفة العمومية فإن ظهري 

سنة تقريبا كانت املرأة حمرمة من  15يتعلق بالتوظيف والرتقية، إال أن الواقع العملي أثبت أنه قبل فيما 

بعض الوظائف يف وزارة الداخلية واألمن الوطين، إال أنه منذ أكثر من عشر سنوات بدأت املرأة املغربية 

نصب قائد ويف األمن تغزو العديد من الوظائف يف الداخلية وأصبحت تتقلد منصب عامل عمالة وم

  .بدرجة عميد ويف اجليش والدفاع الوطين

ويف �اية  التسعينات أعدت كتابة الدولة يف الرعاية االجتماعية وشؤون األسرة والطفولة اخلطة 

الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية، وبعد ذلك مت إقرار مدونة األسرة اليت تعترب إصالحا حقيقيا ميكن املرأة من 

إذن  . ئق داخل األسرة وا�تمع، مث مدونة الشغل اليت تتضمن مقتضيات مهمة لصاحل املرأة العاملةموضع ال

كل هذه القوانني فتحت للمرأة أبواب واسعة من أجل تأهيل قدرا�ا التنافسية وفك القيود عنها، وقد 
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احملاكم اإلدارية والتجارية ساهم يف ذلك إجياد قوانني أخرى مثل قانون املنافسة وقانون االستثمار وإنشاء 

وا�الس االستشارية كا�لس االستشاري حلقوق اإلنسان وقانون اجلنسية الذي مينح مبوجبه اجلنسية املغربية 

ألبناء املرأة املغربية املهاجرة، وقد كللت هذه اجلهود باإلرادة امللكية السامية لصاحب اجلاللة حممد 

ي للرفع من املردودية واإلنتاجية يف األنشطة املقاوالتية واخلدماتية السادس خبصوص تأهيل العنصر البشر 

والتدبريية عن طريق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليت استفادت منها املرأة املغربية بشكل كبري وباخلصوص 

  .يف ا�ال القروي

لى خلق برامج لتحفيز ومن أجل تنافسية وحتسني القدرات اإلنتاجية للرجل واملرأة عمل املغرب ع

القطاع اخلاص من خالل خالصات واستنتاجات وإحصائيات ا�لس الوطين للشباب واملستقبل ليتم بعده 

، مث عقود اإلدماج  يف سوق العمل سنة 2000دور الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لسنة 

,  شغيل وقروض التدريب التكميلي، حيث مشلت هذه العقود  عقد بدأ الشغل  وعقد تنمية الت2002

  .وأدرجت برامج أخرى منها برامج التشغيل الذايت وبرامج لدعم املقاولني الصغار ودعم مشاتل املقاوالت

وتتضح هنا منهجية احلكومة املغربية، يف أغلب هذه الربامج خاصة يف جمال التكوين والتدريب 

والتأهيل من أجل دعم القدرات اإلنتاجية للمرأة، ومن بني مبادرات احلكومة يف هذا اإلطار مشروع 

ربح رهانات باعتباره اخلطوة األوىل حنو الشغل واهلدف منه يتلخص يف أن املقاولة من خالل " إدماج"

التنافسية فإن عليها تطوير مواردها البشرية من خالل التدريب املهين داخل املقاولة بواسطة عقد اإلدماج، 

منهم ذكوراً و % 52(شخص  101571استفاد من هذه  العقود حوايل  2008و 2006فبني سنيت 

  .مما يربز التقارب العددي بني املرأة والرجل )نساء%  48

فهو برنامج تأهيلي يعتمد على التكوين من أجل دعم القدرات " تأهيل" برنامج أما فيما خيص 

و اهلدف منها هو مساعدة  .اإلنتاجية و التنافسية يف سوق الشغل، و يتم ذلك من خالل إبرام عقد

املشغلني على إجياد موارد بشرية مؤهلة، كما أن الباحث عن الشغل يقوم بتطوير قدراته املهنية واكتساب 

 2008لتخصصات اليت حيتاج إليها سوق الشغل، ومما هو مشجع يف هذا اإلطار أن اإلحصائيات لسنة ا

% 56تشري إىل أن عدد املستفيدين من اإلناث يعترب أكرب من نسبة الذكور حيث أن نسبة اإلناث بلغت 

غرب تتزايد سنة ، أما خبصوص برنامج مقاوليت فإن نسبة النساء يف امل%44أما نسبة الذكور فقد  بلغت 

بعد سنة ويأيت هذا الربنامج من أجل حماربة البطالة عن طريق تشجيع املقاوالت الصغرى، كما أن اهلدف 
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 2008فرصة شغل يف أفق  90,000مقاولة و 30,000االسرتاتيجي  من ذلك  يتجلى  يف خلق 

 على البكالوريا حاصلني% 39منهم حاصلني على السلك الثالث و% 8وتربز بعض الدراسات أن نسبة 

  16 .حاصلني على شهادات التكوين املهين % 32سنوات، يف حني أن  4+

إن هذه املؤشرات تدل على أن حتفيز احلكومة املغربية لتنمية املهارات املهنية وبالتايل تنمية القدرات 

  .التنافسية للمرأة املغربية تربز تقارب تكافؤ الفرص بني اإلناث والذكور

ويف هذا اإلطار هناك تكوين مهين : التكوين المهني بالمغرب أداة لتنمية مهارات المرأة المغربية: ثانيا

  .داخل املؤسسات وبالتمرس املهين مث تكوين بالتدرج املهين والتكوين املهين للنساء بالعامل القروي

ة أساسية يف حتتل املرأة املغربية مكان: التكوين المهني داخل المؤسسات وبالتمرس المهني  -1

التكوين املهين داخل املؤسسات وبالتمرس املهين، ويربز جدول توزيع املتدربات حسب مستوى 

 .مقارنة مع الذكور %43احتالهلن نسبة  2006/2007التكوين برسم موسم سنة 

  .2006/2007يوضح توزيع عدد المتدربات حسب مستوى التكوين  برسم سنة ": 07"الجدول رقم 

  نسبة اإلناث  عدد اإلناث  العدد اإلجمالي  التكوين مستوى

  %43  13069  30699  تخصص

  %33  18211  55444  تأهيل

  % 46  30596  66014  تقني

  %49  24681  50697  تقني متخصص

  %43  86557  202854  المجموع

، اململكة املغربية وزارة التشغيل والتكوين املهين، قطاع التكوين املهين، فرباير "مكانة الفتاة في منظومة التكوين المهني: "املصدر

2008.  

ويعرف  49يبدو من خالل هذا اجلدول أن نسبة اإلناث يف مستوى التقين املتخصص قد بلغت 

التكوين العديد من القطاعات من بينها اإلدارة والتسيري والصناعة التقليدية اإلنتاجية واخلدماتية والنسيج 

واأللبسة والفندقة والسياحة والصناعات امليكانيكية املعدنية واإللكرتونية والفالحية والصحة واألشغال 

د املتدربات حسب قطاعات التكوين برسم سنة العمومية وقطاعات أخرى، ويبني اجلدول التايل توزيع عد

2006/2007 
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  .2006/2007يوضح توزيع عدد المتدربات حسب قطاعات التكوين برسم سنة ": 08"الجدول رقم 

  )1(العدد اإلجمالي  قطاع التكوين
  نسبة اإلناث  عــدد اإلنـاث

  )2) (1( %  )2(المجموع   )2) (1( %

  57  50  42852  75760  اإلدارة والتسيري

  66  9  7764  11801  الصناعة التقليدية اإلنتاجية

  38  15  12736  33183  الصناعة التقليدية اخلدماتية

  64  8  7114  11188  النسيج واأللبسة

  11  2  1797  12124  الفندقة والسياحة

  11  2  1797  15658  األشغال العمومية

  85  7  6359  7501  الصحة

  4  1  1245  29210  وااللكرتونيةالصناعات امليكانية املعدنية 

  22  1  715  3275  الفالحة

  30  1  937  3154  قطاعات أخرى

  43  100  )3(86557  202854  المجـمـوع

، اململكة املغربية وزارة التشغيل والتكوين املهين، قطاع التكوين املهين، فرباير "مكانة الفتاة في منظومة التكوين المهني: "املصدر

2008.  

ويتضح من خالل هذا اجلدول أن عدد املتدربات حسب مستوى التكوين ومبختلف القطاعات 

،حيث  2006/2007إىل سنة  2000/2001سنويا ابتداء من سنة % 6عرف نسبة   منو مبعدل 

  .2007سنة  86557إىل  2001سنة  56246انتقل العدد من 

مل يتم إيالء األمهية للتكوين املهين لإلناث بالعامل القروي : التكوين المهني للنساء في العالم القروي. 2

حيث مت إرساء أمناط التكوين املهين بالتدرج املهين وأصبح يتالءم مع  2000إال ابتداء من سنة 

خصوصيات ومتطلبات العامل القروي، ويبني اجلدول التايل اخنفاض عدد اإلناث املستفيدات من التكوين 

  .جلداول السابقةاملهين مقارنة مع ا
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  .2006/2007يوضح عدد المتدربات في العالم القروي حسب مستوى التكوين برسم ": 09"الجدول رقم 

  العدد اإلجمالي  مستوى التكوين
  اإلنـاث

  النسبة  العدد

  61  542  2604  تأهيل

  18  159  1224  تقين

  21  182  744  تقين متخصص

  100  883  4572  المجموع

  .2008، اململكة املغربية وزارة التشغيل والتكوين املهين، قطاع التكوين املهين، فرباير "مكانة الفتاة في منظومة التكوين المهني: "املصدر

يرجع ضعف نسبة التكوين املهين يف الوسط القروي إىل اخلصوصيات السوسيولوجية هلذا الوسط 

  .الصعيد الوطينمن العدد اإلمجايل على  2,3%حيث ال تتعدى هذه النسبة 

ويرتكز على  2000هذا النمط من التكوين دخل حيز التطبيق سنة : التكوين بالتدرج المهني .3

على األقل من  %10على األقل من مدته اإلمجالية ويتم بنسبة  %80تكوين تطبيقي يتم باملقاولة بنسبة 

هذه املدة بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم مبراكز التكوين بالتدرج املهين، ويالحظ يف هذا اإلطار 

أن العالقة بني املتدرج وصاحب املقاولة ختضع لعقد يربم بينهما يصادق عليه من طرف مركز التكوين 

لغ عدد املتدرجني برسم سنة بالتدرج املهين  دون أن تتعدى هذه املدة ثالث سنوات، وقد ب

متدرجة يتوزعون حسب القطاعات التالية من  5922من بينهم  20177حوايل  2006/2007

   17 :خالل اجلدول التايل

  .2006/2007يوضح عـدد المتدرجات من خالل القطاع المكون برسم سنة ": 10"الجدول رقم 

  ضمنهمعدد الفتيات   العدد اإلجمالي للمتدرجين  القطاع المكون

  1320  5840  الفالحة

  805  1277  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

  898  2562  الصناعة التقليدية

  1437  4700  التعاون الوطين

  189  286  املنظمات غري احلكومية

  568  975  مراكز التكوين بالتدرج املهين اخلاص داخل املقاوالت

  319  1518  مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل

  -  1810  الصيد البحري

  386  1209  السياحة

  5922  20177  المجموع

  .2008، اململكة املغربية وزارة التشغيل والتكوين املهين، قطاع التكوين املهين، فرباير "مكانة الفتاة في منظومة التكوين المهني: "املصدر
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هذا الصدد أكد وزير التشغيل والتكوين املهين يف مناقشة مليزانية الوزارة أمام الربملان للسنة املالية  ويف

على أن آليات العمل جاهزة لتنمية الطاقة االستيعابية جلهاز التكوين املهين حيث يتوقع  2009لسنة 

مقابل  2012-2008خرجية وخريج خالل الفرتة اخلماسية املقبلة  750.000تكوين حوايل 

  .2007-2003خالل الفرتة  475.000

وخبصوص التكوين املهين يف الوسط القروي أشار السيد الوزير إىل أن االتفاقية املربمة مع قطاع الفالحة يف 

من بنات وأبناء الفالحني بالتدرج املهين يف احلرف  60.000إطار الربنامج االستعجايل تتضمن تكوين 

ة يف إطار تفعيل املخطط االستعجايل على إحداث ست مراكز جديدة للتدرج الواعدة وستعمل الوزار 

املهين يف كل من احلسيمة وارزازات والغرب اللوكوس واجلهة الشرقية وتادلة ودكالة وتوسيع الطاقة 

  .االستيعابية خلمس مراكز أخرى

من بني اإلجراءات : إجراءات الوزارات المعنية والمؤسسات المختصة للنهوض بأوضاع المرأة: ثالثا

اليت قامت �ا وزارة  التشغيل والتكوين املهين مثال هو تفعيل إسرتاجتية مؤسسة مقاربة النوع االجتماعي 

األسرة والتضامن فقد قامت وتشكيل نقط الرتكاز هذا النوع، أما بالنسبة لوزارة التنمية االجتماعية و 

بإعداد إسرتاتيجية وطنية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني ومن بني ما جاء به هذه االسرتاتيجية هو تفعيل 

 اخلرباء وتكوينوتشكيل فريق  "CEDAW"االتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف املغرب 

ه اإلسرتاتيجية وإدماج مقاربة النوع االجتماعي مكونني  يف النوع االجتماعي ملواكبة تنفيذ مقتضيات هذ

يف السياسات والربامج التنموية من خالل رؤية واضحة ومشولية �دف حماربة كل أشكال الفقر والتهميش 

اليت تعاين منه النساء، كما قامت هذه الوزارة ببلورة امليثاق الوطين من أجل حتسني صورة املرأة يف وسائل 

  . ل القضاء على الصورة النمطية  للمرأة اليت تكرس الالمساواة بني الرجل واملرأة اإلعالم وذلك من أج

مت إحداث وكالة : دور وكالة التنمية االجتماعية في النهوض بقدرات العمل المقاوالتي للمرأة: رابعا

واهلشاشة واهلدف من ذلك هو املسامهة يف حماربة الفقر  12 – 99التنمية االجتماعية طبقا لقانون رقم 

واإلقصاء االجتماعي عن طريق تقدمي دعم تقين ومايل من أجل إجناز مشاريع التنمية املستدامة باعتماد 

املقاربة التشاركية والشراكة ومبدأ القرب، وهي وكالة تابعة للتعاون الوطين لوزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

احمللية الذي يتبىن التخطيط االسرتاتيجي كرؤية ومنهج ومن بني آليات متويلها صندوق التنمية . والتضامن 

لإلشتغال يف أفق تأطري خمتلف التدخالت املواكبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واليت نادى �ا جاللة 
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وصل عدد التشخيصات ا�الية  2007امللك حممد السادس، ومن خالل مسح ألشغال هذه الوكالة سنة 

  .مجاعة قروية 95تشخيصا موزعا على  243من طرف الوكالة  التشاركية املربجمة

خالل بشكل أساسي من مساعدات صناديق هذه الوكالة من  وقد استفادت المرأة بالمجال القروي

ختتلف من جهة إىل أخرى حسب خصوصيات كل منطقة ، نأخذ على  خلق مبادرات ومشاريع صغرى

سبيل املثال برنامج أركان لتحسني ظروف عمل املرأة القروية مبجال تواجد شجرة أركان باجلنوب الغريب 

للمغرب ويهدف هذا الربنامج إىل مساعدة املرأة القروية يف حتسني تقنيات استخراج وتسويق زيت أركان 

ربنامج مجيع أقاليم اململكة اليت تعرف تواجد هذا املنتج مثل الصويرة، أكادير، الشتوكة ويستهدف هذا ال

آيت باها، تيزنيت وتارودات، ويشمل باخلصوص التعاونيات النسائية ،وينجز هذا الربنامج بشراكة بني 

موعات ذات تعاونية نسائية، وتأهيل أربع جم 42احلكومة املغربية واالحتاد األورويب من خالل تأهيل 

املصلحة املشرتكة واجلمعية الوطنية لتعاونيات أركان وتساهم هذه الوكالة يف الصحراء املغربية يف تأهيل 

  .مجعيات وتعاونيات املاعز احللوب اجليد وبالشمال املغريب تأهيل تعاونيات نسائية لصناعة األجبان 

ن أجل النهوض باألوضاع االجتماعية وضعية المرأة العاملة داخل هيئات ممثلي األجراء م: خامسا

عملت وزارة التشغيل والتكوين املهين على الرفع من التمثيلية املهنية للنساء داخل هيئات : واالقتصادية

متثيل األجراء اليت تعترب آلية للنهوض باألوضاع التشغيلية وتسمح بانتداب ممثالت وممثلني لألجراء داخل 

  .ينالغرف املهنية وجملس املستشار 

قامت وزارة التشغيل والتكوين املهين بتشخيص مسحي  2003وحسب االنتخابات املهنية لسنة 

مقاولة جرت �ا االنتخابات املهنية، وهكذا مت حتديد النسبة العامة للنساء مندوبات األجراء  4750مشل 

أكرب  ، وهكذا يستنتج أن)مندوب 12314(من أصل  )مندوبة أجراء 2264(  %18,38اليت بلغت 

نسبة لتمثيل النساء كانت بقطاعات الصناعة واخلدمات واملهن احلرة وهذا ما يتضح لنا من خالل اجلدول 

  .املوايل
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  .نسبة لتمثيل النساء كانت بقطاعات الصناعة والخدمات والمهن الحرة: 11الجدول 
 نسبة التمثيل النسائي عدد النساء مندوبات األجراء إجمالي مندوبي األجراء النشاط االقتصادي

 % 21،9 1690 7714 الصناعة

 % 9,3 156 1676 التجارة

 %17,21 334 1940 املهن احلرة واخلدمات

 % 4,06 17 418 البناء واألشغال العمومية

 % 10,43 53 508 املطعمة/ الفندقة 

 % 24،13 14 58 أنشطة أخرى

 % 18,38 2264 12314 ا�موع

  .2008، اململكة املغربية وزارة التشغيل والتكوين املهين، قطاع التكوين املهين، فرباير "الفتاة في منظومة التكوين المهنيمكانة : "املصدر

  دعم المملكة المغربية للمقاوالتية النسوية في قطاع الصناعات التقليدية: المحور الرابع

ليدية واحلرف جتسيدا ماديا حلضارة تعترب الصناعات التق :قطاع الصناعات التقليدية في المغرب - 1

الشعوب، ودليال على النمط االجتماعي السائد يف فرتة زمنية معينة، ويف املغرب تعد تراثا تارخييا عريقا 

يروي تفاعلها مع الثقافات املتعددة اليت مرت عليها، إال أنه عرف تأخرا على املستوى االقتصادي بسبب 

كمجال قدمي غري قابل للتجديد واالبتكار واملبادرة، ال يتطلب سياسة تنموية النظرة االجتماعية اليت رافقته  

ولكن مع التحوالت االقتصادية كان البد من . أو برامج خاصة تدعم مسامهته يف االقتصاد الوطين

االهتمام �ذا القطاع لتكامله ومسامهته يف الناتج الداخلي اخلام وتوفري فرص العمل، إىل جانب ما يتيحه 

 . من فرص للتكوين والتدريب بفضل قدرته على نقل املعارف من جيل إىل جيل

بني مميزات قطاع الصناعات التقليدية يف املغرب انتشاره اجلغرايف الواسع الذي يشمل كل  ومن

كما أن تنوع املنتج احلريف التقليدي . األقاليم، سواء يف املناطق الريفية النائية أو يف األوساط احلضرية

كة إىل صناعات النار من املغريب يعد عالمة بارزة متيز هذا القطاع، فمن صناعة النسيج واأللبسة واحليا 

خزف وفخار وزجاج، إىل صناعة احللي والفضة بالتحديد، إىل صناعات اجللود واألحذية وغريها من 

املنتجات ذات اجلودة العالية اليت تدل على األمهية اليت حتظى �ا الصناعة التقليدية يف أوساط السكان 

صالة تلك املنطقة، خاصة وأن كل منطقة تشتهر املغاربة الذين يتفننون من منطقة إىل أخرى بتقدمي أ

بصناعة معينة إما لوجود ارتباط تارخيي حمدد أو لتوفرها على كل مقومات هذه الصناعة خاصة فيما يتعلق 

باملواد األولية الضرورية، فآسفي وسال مثال تشتهران بصناعة اخلزف، ومراكش بصناعة الزرايب، األثاث 

إن هذا . ات اجللدية يف فاس، املشغوالت النحاسية يف فاس ومراكش وغريهااخلشيب يف الصويرة، الصناع
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التنوع الذي يتميز به قطاع الصناعات التقليدية املغريب، انعكس على االقتصاد وا�تمع املغريب من خالل 

  :مسامهته املبينة يف اجلدول التايل

  )مليون درهم: د. م:  (2004لسنة الثقل االقتصادي للصناعة التقليدية : 12الجدول             

 المؤشر الرقم/النسبة التعليق

  
 الناتج الداخلي اخلام % 20

 املسامهة يف التشغيل % 19 الثاين بعد القطاع الفالحي

 رقم األعمال احملقق د. م 800 د بفضل التصدير. م 659

Source : http://mlaabadi.over-blog.com/article-35819580.html  consulté le 

25/02/20015. 

يتضح جليا من خالل اجلدول الدور الكبري الذي تلعبه الصناعات التقليدية يف االقتصاد املغريب، 

سواء من خالل مسامهتها يف الناتج الداخلي اخلام، أو من خالل قدر�ا على خلق فرص عمل معتربة 

من زيادة يف الدخول  بدليل النسبة املهمة اليت تبلغها، وهذا طبعا ميتد أثره إىل احلياة االجتماعية أيضا

ويرشح أن ترتفع هذه املسامهة بعد تطبيق اخلطة املعدة لرتقية قطاع الصناعات . وحتسني ملستوى املعيشة

، ذات احلمولة الثقافية خاصة نظرا ألمهيتها يف السوق السياحية "2015رؤية : "التقليدية حتت اسم

  : والسوق اخلارجية، مثلما نوضحه يف اجلدول املوايل

  :2015-2005تقييم اإلنتاج والسوق المحتملة للفترة : 13جدول ال

 السوق الرقم بمليار الدرهم نوع المنتج

  2015 التوقع 2005 

     صناعة تقليدية فـنية وإنـتاجـية. 1

 الخارجية 7 10×  0,7 ذات حـمولة ثـقـافـية .1.1

 السياح األجانب 7 4×  1,7

 الوطنية 10 % 20+  8,3

 - - *3 نـفـعــيـة .2.1

 .م.غ - .م.غ صناعة تقليدية خـدماتـية .2

  24 % 124+  10,7 المجموع

  تعتمد على السوق الخارجية والسوق الوطنية للسياح األجانب 2015 ال تحتسب لكون الرؤية *

 غير معتمد ولم يتم تقييمه. = م. غ

Source : http://mlaabadi.over-blog.com/article-35819580.html  consulté le 

25/02/20015. 
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وقد مت من خالل هذه اخلطة تشخيص مكامن اخللل يف هذا القطاع احليوي الذي يشغل ثلث اليد 

   18:مجلة من األهداف املنشود حتقيقها، ومنهاالعاملة النشيطة املغربية، ووضع 

 سبعة ماليري درهم؛ 2015تنمية صادرات القطاع ومضاعفة قيمتها بعشر مرات لتصل يف آفاق  -

 ألف منصب شغل؛ 115استحداث  -

 فاعال مرجعيا؛ 20إىل  15مقاولة من بينها  300استحداث  -

 .خريج من منظومة التكوين املهين بالقطاع ألف 60تدعيم القطاع بـــ  -

هذا عن الطموحات املرقمة، أما عن األهداف العامة هلذه اخلطة، فقد ركزت على حتسني اإلطار 

العام لعمل املقاوالت الصغرية واملتوسطة العاملة يف هذا القطاع وتأهيلها، وحتسني املستوى املعيشي للصناع 

م والسهر على دميومتها، وضمان تكوين متخصص يف هذا ا�ال، إىل القرويني من خالل الرفع من دخوهل

جانب دعمهم ماليا وماديا يف إطار إنشاء قرى وجممعات جديدة للصناعة التقليدية، وإعادة تأهيل القرى 

القدمية مالئمة لإلنتاج والعرض والتسويق، وكل هذا من أجل احملافظة على املسامهة احليوية هلذا القطاع يف 

 .  لتنمية االقتصادية من جهة، وحلماية جزء من الرتاث واهلوية من جهة أخرىا

يعترب قطاع الصناعات التقليدية : المقاوالت النسوية في الصناعات التقليدية بين الواقع واآلفاق - 2

قتصادية واحلرف من بني ا�االت االقتصادية اليت ختوضها املرأة املغربية بقوة، فهو بالرغم من مكانته اال

اهلامة يظل أكثر القطاعات مالئمة للوضعية االجتماعية للمرأة املغربية خاصة الريفية األكثر إقباال على 

هذا النوع من النشاط، اليت تبقى واجبا�ا العائلية ممثلة يف حضورها الدائم والفعال يف قمة أولويا�ا، وهو 

ميكن مزاولتها يف ورش أو مؤسسات وحىت يف املنازل، أمر بإمكان الصناعات التقليدية توفريه وضمانه، إذ 

والقيام �ا ال يتطلب مستوى تعليمي متقدم بل يعتمد على املهارات اليدوية املركزة، وهو ما يكسبها 

الطابع االجتماعي والذي ميثل يف نفس الوقت الدافع وراء شيوع هذا النشاط، وهو ما يفسر وجود قطاع 

العمل ضمن القطاع األول يتطلب من املرأة املقاولة القيام ببعض التدابري  مهيكل وآخر غري مهيكل، ف

  :كبقية املقاولني، ويتمثل ذلك يف

 القيد يف جدول الضريبة املهنية؛ -

 التقييد يف السجل التجاري؛ -

 التصريح اجلبائي بالتأسيس؛ -
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 .االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي -

أمر قد ال تستطيع كل النساء القيام به لظروف معينة، إما لعدم توفر اإلمكانيات املالية  وهو

واملادية الضرورية لفتح املقاولة، أو بسبب وضعيتها االجتماعية اليت تفرض تلقي عليها ثقل العادات 

  .والتقاليد

ية، تعتزم وضع خطط اليت تنتهجها اململكة لتنمية قطاع الصناعات التقليد 2015ويف إطار رؤية 

ختص النساء املقاوالت، بداية بتجميع النساء يف تعاونيات ومقاوالت صغرية وتزويدهن باملساعدة والتكوين 

الضروري، وتسهيل حصوهلم على القروض الصغرى لتمويل مشاريعهن، خاصة يف ظل السعي إلدخال 

تج احلريف التقليدي خاصة مادته األولية، احلداثة على هذا القطاع، ويتعلق األمر مبحاولة خفض تكلفة املن

وهذا دون اإلخالل بالعمل اليدوي الذي يبقى مسة العمل احلريف واللمسة اليت تضفي عليه قيمته النقدية 

  .والثقافية

ويف إطار إجناز قرى وجممعات الصناعات التقليدية، مت الشروع يف إجناز قريتني بكل من بزو وزاوية 

لنسائية باملنطقتني، والتعريف �ا وتسهيل رواجها وجعلها فضاء لتأطري الصانعات سايس لعرض املنتجات ا

، وهذا يدخل يف 19وتكوينهن ومساعد�ن على التجديد واإلبداع لتوسيع جمال استعمال املنتج التقليدي

 إطار إجناز دراسات السوق، خاصة وأن السلطات املعنية وضعت برناجما للمشاركة يف املعارض اجلهوية

  .واخلارجية كوسيلة فعالة لتسويق املنتجات التقليدية والرتويج هلا

واستكماال ملا سبق، فسيتم تدعيم اإلنتاج جبملة من اخلربات التقنية يف صناعات متعددة كصناعة 

الزرايب اليت ختتص �ا النساء، إىل جانب تثمني وتأهيل احلرف املميزة حمليا كتفعيل دار املعلمة للخرقة 

  .20ية، إحداث فضاء دار املعلمة للزربية وإحداث دار الصانعة الصحراوية اخلاصة بالنسيجالسايس

نظريا فكل هذه اخلطط وا�هودات املبذولة ستؤدي يف النهاية إىل حتقيق األهداف العامة 

لق والطموحات املرقمة املستهدفة لتفعيل مسامهة قطاع الصناعات التقليدية يف املغرب، وحىت القسم املتع

بتدعيم املقاوالت النسوية يف هذا القطاع يبدو مشرقا، غري أن جناح ذلك مرتبط بالدرجة األوىل باحملافظة 

على السري قدما يف سبيل توفري محاية للنساء وحقوقهن وإنصافهن مهنيا واجتماعيا، إذ ال ميكن إمهال 

ات والتقاليد أو التطبيق ا�حف نصف ا�تمع ودوره يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بسبب العاد

  . للقوانني والذي تصاحبه نظرة متييزية للمرأة املقاولة
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يف �اية هذه الدراسة ارتأينا تقدمي مجلة من املقرتحات اليت ختص املقاولة النسوية املغربية  :المقترحات

  : بشكل خاص، واملقاولة النسوية بشكل عام، من بينها

املقاوالتية ومسامهته يف ترقيتها وضمان اندماجها يف احلياة االقتصادية  توعية املرأة بأمهية نشاط -

واالجتماعية وحىت السياسية، إذ متنحها املقاوالتية االستقاللية والقدرة الكافية على اختاذ القرارات اليت 

 تتعلق �ا ومبستخدميها ومستقبل املقاولة بشكل عام؛

ن خالل إتاحة برامج تكوينية خمتلفة، خصوصا تلك املتعلقة متكني املرأة من اكتساب روح املقاولة م -

بكيفيات التسيري والتنظيم والتعامل مع خمتلف املشاكل اليت تواجهها، والعمل على ابتكار وإجياد احللول 

 املناسبة؛

العمل على اقرتاح واملصادقة على برامج وسياسات وطنية تدعم املقاوالت النسوية بشكل خاص،  -

 ل االطالع على التجارب الرائدة عامليا يف هذا ا�ال واالستفادة منها؛وهذا من خال

لضمان تبادل أحسن املمارسات واخلربات تنظيم أيام دراسية وملتقيات حملية، وطنية ودولية  -

واألفكار حول اإلجنازات املهنية والشخصية، وفرص األعمال يف ما بني سيدات األعمال واملقاوالت، 

ن بني الدول الذي يشجع ويعمد إىل تنظيم هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري وعلى ويعترب املغرب م

مستوى دويل يف خمتلف املدن املغربية، لضمان تعميم االستفادة وتنمية النشاط املقاواليت وتوسيع آفاق 

 النساء بدخول عامل املقاوالتية؛

طلبات الزبائن وما يستلزم ذلك تكوين شبكات للتواصل وإيصال املعلومات واملستجدات بشأن مت -

 من التحلي بروح اإلبداع واالبتكار لتلبية هذه املتطلبات، والطرق احلديثة لإلدارة والتسيري؛ 

مرافقة املقاوالت النسائية من خالل الدعم املايل واملادي الذي تقدمه الدولة عرب أجهزة خمتلفة   -

 .متخصصة يف خلق املؤسسات ودعم االستثمار
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 فعالية السياحة البيئية في تحقيق التنمية السياحية المستدامة عرض حالة الحظائر الوطنية في الجزائر

  حالسي خولة

Hallaci Khaoula 

   k.hallaci@univ-bouira.dz جامعة البويرة، 

 31/12/2021: ال�شرتار�خ�      ؛�12/10/2021:  القبول تار�خ�      ؛��21/09/2021: تار�خ��ستالم�

 :مخلص

فهي  يعترب التوجه للسياحة البيئية نقطة انطالق سليمة لتحقيق أهداف التنمية السياحية املستدامة،

�دف إىل بلوغ التوازن صحي بني األهداف االقتصادية واالجتماعية من جهة والتعامل السليم مع البيئة 

من جهة أخرى، وذلك من خالل االستثمار يف مشاريع  مستقطبة للسياح دون املساس بالتوازن البيئي، 

املوزعة على  11إىل احلظائر الوطنية الوقد تطرقنا يف دراستنا إىل واقع السياحة البيئية يف اجلزائر باإلشارة 

عدة واليات، وتوصلنا إىل أ�ا تتمتع بالكثري من املقومات املتميزة اليت جتعل اجلزائر وجهة سياحية، إال أ�ا 

غري مستغلة استغالال أمثل وذلك بسبب سوء التسيري باملرتبة األوىل و�ميش السياحة كمصدر آخر 

  .للدخل

  لسياحة البيئية، التنمية السياحية املستدامة، احلظائر الوطنيةا :الكلمات المفتاحية

Abstract 
The trend to environmental tourism or ecotourism is considered a 

solid starting point to achieve sustainable tourism development goals, it 
aims for a healthy balance between economical, social goals and proper 
handling of the environment on the other, by investing in tourism attracting 
project without damaging the environmental balance, shedding in our study, 
discussed about the reality of ecotourisme in algeria, by refferring to 11 
national parks which are distibuted on across of the country We have 
concluded that it has a lot of distinctive features that make Algeria a tourist 
destination, however, they are not optimally exploited, due to bad 
management in the and the negligence of tourism as another income source. 

Key words: ecotourisme, sustainable tourism development, nationl 
parks. 
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 :مقدمة

شهد قطاع السياحة يف اآلونة األخرية اهتماما كبريا نظرا للعوائد الكبرية اليت ميكن أن  حيققها، ويعترب 

فالسياحة تعتمد بالدرجة األوىل على زيارة  هذا القطاع يف كثري من دول العامل مصدرا رئيسيا للدخل،

األماكن الطبيعية واالستمتاع مبناظرها، إضافة إىل بعض املنشآت اليت شيدها اإلنسان، لكن يف ظل 

السياحة التقليدية ظهرت العديد من اآلثار السلبية لألنشطة السياحية، وهذا ما أدى إىل زيادة الوعي 

ئي للسياحة واحلفاظ على البيئة ومحايتها من التلوث ومجيع ما يضر �ا، بضرورة االلتفات إىل اجلانب البي

لكن هذا ال مينع من االستمتاع بالبيئة جبميع مواردها النباتية واحليوانية، وهذا ما أدى إىل ظهور نوع جديد 

جهة  من السياحة أال وهي السياحة البيئية فهي تعمل على املوازنة بني السياحة والبيئة من جهة ومن

احملافظة على (واالجتماعية والبيئية ) مصدر للدخل الوطين(أخرى بني السياحة البيئية واملصاحل االقتصادية 

  .لضمان حتقيق تنمية سياحية مستدامة تساهم يف تنمية االقتصاد الوطين) املوارد الطبيعية

وذلك من خالل دراسة وحناول من خالل هذا البحث طرح إطار علمي لتناول قضية السياحة البيئية، 

  :مسامهة السياحة البيئية يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة من خالل السؤال احملوري التايل 

  "؟ السياحة البيئية في دعم تحقيق التنمية السياحة المستدامةكيف تساهم " 

  :وانطالقا من هذه اإلشكالية األساسية ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية 

   هي السياحة البيئية وما هي أهدافها؟ ما -

  ما هي التنمية السياحية املستدامة وكيف تساهم السياحة البيئية يف حتقيقها؟  -

 هل �تم اجلزائر بالسياحة البيئية يف إطار حتقيق التنمية السياحية املستدامة؟ -

  :بعة حماور كانت على النحو التايلوحماولة منا باإلملام بعناصر هذا االجتهاد العلمي، قسمنا حبثنا إىل أر 

  .اإلطار النظري للسياحة البيئية :المحور األول       

  .ماهية التنمية السياحية املستدامة : المحور الثاني       

  .أدوات السياحة البيئية لتحقيق التنمية السياحية املستدامة: المحور الثالث       

  .البيئية يف اجلزائر حملة عن احلظائر الوطنيةواقع السياحة : المحور الرابع       
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  :اإلطار النظري للسياحة البيئية: األولالمحور 

تعترب السياحة البيئية وسيلة مهمة للنهوض باالقتصاد الوطين عموما والقطاع السياحي بصفة 

بعدما ظهرت اآلثار السلبية  خاصة، لذلك فقد زاد االهتمام بالسياحة البيئة يف السنوات األخرية،

  .لألنشطة السياحية، فكان اللجوء إىل السياحة البيئية هو احلل للحفاظ على الطبيعة

  :نشأة السياحة البيئية: أوال

ظهر مصطلح السياحة البيئية منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين ليعرب عن نوع جديد 

إلنسان حمافظا على املرياث الطبيعي واحلضاري للبيئة اليت للنشاط السياحي الصديق للبيئة الذي ميارسه ا

) 1896-1834الفنان والكاتب وعامل االجتماع والناشط اإلجنليزي (يعيش فيها، يعترب ويليام مرسي 

أول من دعا إىل السياحة البيئية، وقد عرف بتصاميمه لون اجلدران واملنتجات كما شكل مجعية ودعا 

  : 2وقد مر هذا املصطلح تارخييا بثالثة مراحل وهي 1كما دعا إىل نظافة املدنللعودة إىل حرفية اليد  

وذلك بتوجيه السياح إىل األماكن النظيفة اليت ال يوجد �ا  :مرحلة حماية السائح من التلوث - 1

ولكن مع قيام السياح ببعض املمارسات السلبية داخل هذه املناطق ظهرت بعض  أي تلوث،

 املشكالت البيئية اليت أدت إىل تدهور البيئة، و�ديد الكائنات احلية؛

وذلك باالعتماد على ممارسة األنشطة السياحية اليت تتضمن  :مرحلة وقف التدهور البيئي - 2

 بيعية، وأال يكون هلا أية أضرار على البيئة؛احلفاظ على املوارد البيئية واملوارد الط

وذلك بإصالح التدهور البيئي، واحلد من التلوث  :مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة - 3

الذي مت بفعل األنشطة السياحية املضرة بالبيئة، وحماولة إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه 

 .لضمان االستدامة البيئية

 :البيئية تعريف السياحة: ثانيا

السفر إىل املناطق الطبيعية اليت مل يلحق �ا التلوث ومل يتعرض "عرفها الصندوق العاملي للبيئة بأ�ا 

تواز�ا الطبيعي إىل اخللل، وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتا�ا وحيوانا�ا الربية، يعترب هذا النوع من السياحة 

دخل، إضافة إىل دوره يف احلفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة مهما جدا للدول النامية، لكونه ميثل مصدر لل

  .3"وممارسة التنمية املستدامة

السفر لزيارة املواقع الطبيعية من أجل االستمتاع بالطبيعة وما يصاحبها من "وتعرف أيضا بأ�ا 

  .4"املساس �ا معامل ثقافية بروح من املسؤولية البيئية اليت تتضمن احملافظة على املواقع الطبيعية وعدم
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منط سياحي وشكل من أشكال السياحة البديلة، يهدف إىل محاية "كما ميكن تعريفها بأ�ا 

األنظمة البيئية واحلفاظ على املوارد الطبيعية، وكذلك احرتام عادات وتقاليد ا�تمعات احمللية، جبانب 

  .5"املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية هلذه ا�تمعات

  :6من التعاريف السابقة نستنتج بأن السياحة البيئية تتميز باخلصائص التالية

سياحة مستدامة، تتجدد مواردها باستمرار، وال تنضب نتيجة استنزافها، وبالتايل تساهم يف حتقيق  -

  نتائج إجيابية لصناعة السياحة والبيئة وا�تمع احمللي على املدى الطويل؛

  وسياحة راشدة حيكمها اإلحساس باملسؤولية والوعي بكيفية احلفاظ على البيئة؛ سياحة مسؤولة، -

  سياحة خضراء، وسياحة نظيفة تعتمد على البيئة الطبيعية، بدون إحداث أية أضرار بالبيئة؛ -

  سياحة بالتعريف التقليدي، �دف إىل الرتويج واختيار املختلف واالسرتخاء الشخصي والنفسي؛ -

  ات تثقيفية وتعليمية وتوعوية، وتراعي احلد من اآلثار السلبية هلا على البيئة وا�تمع؛تشمل مقوم -

  سياحة أخالقية تقوم على االلتزام بالقوانني والتشريعات اليت تضمن احلفاظ على البيئة؛ -

اعة جتمع بني األصالة يف املوروث احلضاري والطبيعي واحلداثة املرتبطة بالتطورات الكبرية يف صن -

  .السياحة

    :السياحة البيئيةأهداف :  ثالثا

  :7تسعى السياحة البيئية إىل حتقيق األهداف التالية

 تعمل السياحة البيئية على احلفاظ على التوازن البيئي يف أكمل وأمجل صورة ويف أمجل عناصره؛ -

السياحة البيئية ضوابط الرتشيد السلوكي يف استهالك املواد أو يف استعماهلا أو يف استغالهلا،  تصنع -

 أو يف استخراجها مبا حيافظ على الصحة والسالمة العامة؛

توفري احلياة السهلة البسيطة، البعيدة عن اإلزعاج والقلق والتوتر والبعيدة عن التعقيد والتشابك،  -

  .يت تؤثر على اإلنسان يف حياتهوذلك مبنع الضوضاء ال

    :السياحة البيئيةأنواع :  رابعا

  :8وتأخذ السياحة البيئية عدة أشكال تتمثل يف

  السفر والرتحال لزيارة واستكشاف احلظائر واحملميات الطبيعية والغابات؛ -

  سياحة الصيد للحيوانات الربية والطيور واألمساك؛ -

  ب املائية ومشاهدة الشعب املرجانية ودراسة النباتات البحرية؛سياحة الغوص حتت املاء واأللعا -
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سياحة الصحاري حيث اهلدوء والسكينة ومراقبة الطيور واحلشرات والزواحف والتزجل على الرمال  -

  وسباقات الصحراء؛

  استكشاف وتسلق اجلبال؛ -

  ؛سياحة االستكشاف والقيام برحالت استكشافية لألماكن الطبيعية واألثرية -

 .التخييم يف الغابات واملناطق اجلبلية واملعسكرات الصيفية والكشفية -

    :السياحة البيئيةأهمية : خامسا

للسياحة البيئية أمهية كبرية فهي تعمل على ضمان التوازن يف حتقيق العديد من األهداف واجلدول 

  التايل يبني أمهية السياحة

  يبين أهمية السياحة البيئية :01الجـدول رقـم 

  :األهمية االقتصادية

زيادة األرباح وذلك نتيجة ملمارسة  -

 األنشطة السياحية؛

توفري فرص عمل، وبالتايل ختفيض معدل  -

 البطالة؛

زيادة الناتج الوطين وتنويع مصادر احلصول  -

 عليه؛

 تطوير البنية التحتية؛ -

  حتقيق التنمية السياحية املستدامة -

  :تماعيةاألهمية االج

 تعترب منط سياحي صديق للبيئة؛ -

 االستفادة املثلى من املوارد املتاحة يف ا�تمع؛ -

 االستفادة من قدرات املواطنني احملليني؛ -

 حتقيق التنمية االجتماعية يف ا�تمعات؛ -

تطوير ا�تمعات بنقلها من جمتمعات منغلقة إىل  -

 جمتمعات منفتحة ومتطورة؛

 ؛توفري فرص العمل باستمرار -

رفع مستوى املعيشة للمجتمعات احمللية من  -

خالل فرص التدريب والتعليم هلم، وتشجيع 

  احلرف والصناعات اليدوية؛

  :األهمية السياسية

 حتقيق األمن البيئي؛ -

منع االضطرابات بسبب عدم رضا  -

املواطنني عن وجود تلوث أو األضرار 

  .البيئية

  :األهمية الثقافية

تطوير منتج السياحة نشر املعرفة ودورها يف  -

 البيئية؛

نشر الوعي بأمهية احلفاظ على املواقع الرتاثية  -

 ولتارخيية واحلضارية؛
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االستفادة من الثقافة احمللية مثل الفنون الشعبية  -

 والفولكلور؛

تنظيم األحداث الكربى اليت تعتمد على الثقافة  -

  احمللية؛

  :األهمية اإلنسانية

حياة أفضل للمواطنني وا�تمعات  توفري -

 احمللية؛

إتاحة الفرصة للمواطن ملمارسة أنشطة  -

حتقق له الراحة واالستجمام  ترفيهية

  .واستعادة احليوية والنشاط

  :األهمية العمرانية

 استحداث أدوات بناء صديقة للبيئة؛ -

استخدام أساليب وطرق بناء بسيطة ال تسبب  -

  .تشوهات بصرية وبيئية

من إعداد الباحثني باالعتماد على بسام مسري الرميدي، فاطمة الزهراء طلحي، السياحة  :المصدر

البيئية ودورها يف محاية  البيئة يف ضوء اإلسرتاتيجية الوطنية للسياحة البيئية يف مصر، مؤمتر دويل حول 

ئر منوذجا، جامعة البليدة، يومي إشكالية البيئة يف ا�تمع العريب بني املمارسة والتنظري، األمن البيئي يف اجلزا

  .06-05ص ص 2018أكتوبر 16-15 

باإلضافة إىل أن السياحة حتافظ على التوازن البيئي والبيولوجي، ومحاية الكائنات البحرية والربية النادرة، 

  .وكذلك عدم استنزاف املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها

    :السياحة البيئيةقواعد : خامسا

أجل احملافظة على البيئة يف إطار التوجه حنو السياحة البيئية جيب االلتزام بالعديد من القواعد  من

 :9نلخصها يف

 إدارة سليمة للموارد الطبيعية والتنوع احليوي بطرق مستدامة بيئيا؛  -

ة التعاون من أجل إجناح السياحة البيئية وذلك بتعاون خمتلف القطاعات املختصة بالسياحة والبيئ -

 معا؛

 توفر مراكز دخول حمددة تزود السائح باملعلومات الالزمة عن املنطقة و�تمع احمللي للمنطقة؛ -

توفر مستوى مالئم من القدرة الفيزيائية للسياح على حتمل الصعاب ومواجهة املخاطر والتعامل  -

 مع مكونات البيئة الطبيعية من حشرات وحيوانات وبقية الظواهر الطبيعية؛
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  .عادة التدوير وإعادة التصنيع والزراعة العضويةتشجيع إ -

 احرتام القوانني احمللية واإلقليمية والعاملية املتعلقة بقضايا البيئة واحملافظة على الرتاث احلضاري؛ -

  مراعاة القدرة االستيعابية وعدم ختطيها، واختيار وسائل نقل غري ملوثة للبيئة؛ -

 ارد الطبيعية والثقافية واالجتماعية يف املناطق السياحية ؛تقليل اآلثار السلبية للسياحة على املو  -

التأكيد على أمهية االستثمار املسؤول الذي يرتكز على التعاون مع السلطات احمللية من أجل  -

 تلبية احتياجات السكان احملليني واحملافظة على عادا�م وتقاليدهم؛

يئة، وتقليل استخدام األشجار يف التدفئة، االعتماد على البنية التحتية اليت تنسجم مع ظروف الب -

 واحملافظة على احلياة الفطرية والثقافية؛

دمج سكان ا�تمع احمللي وتوعيتهم وتثقيفهم بيئيا وسياحيا، وتوفري مشاريع اقتصادية للدخل من  -

  .10خالل تطوير صناعات سياحية وحتسني ظروف معيشتهم

  :لمستدامةماهية التنمية السياحية ا:المحور الثاني 

  قبل التطرق ملفهوم التنمية السياحية املستدامة نتطرق إىل تعريف التنمية السياحية 

االرتقاء والتوسع باخلدمات السياحية واحتياجا�ا، وتتطلب أن "تعرف التنمية السياحية على أ�ا 

نمو السياحي يتدخل التخطيط السياحي باعتباره أسلوبا علميا يستهدف حتقيق أكرب معدل ممكن من ال

  11"بأقل تكلفة ممكنة ويف أقرب وقت مستطاع

  :تعريف التنمية السياحية المستدامة: أوال

  :بعدما تطرقنا ملفهوم التنمية السياحية تعددت تعاريف التنمية السياحية املستدامة نذكر منها ما يلي

نشاط حيافظ على البيئة وحيقق التكامل " :يعرفها االحتاد األوريب للبيئة واملنتزهات القومية على أ�ا

االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة املعمارية، كما تعرف على أ�ا التنمية اليت تقابل وتشبع احتياجات 

  .12"السياح وا�تمعات املضيفة احلالية وضمان استفادة األجيال املستقبلية

نقطة تالقي ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم، مما يؤدي " :وتعرف أيضا على أ�ا

إلىحماية ودعم فرص التطوير املستقبلي حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية 

التنوع واالجتماعية والروحية، ولكنها يف الوقت ذاته حتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي الضروري و 

 .13"احليوي ومجيع مستلزمات احلياة وأنظمتها
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    مقارنة بين التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية المستدامة -ثانيا

ختتلف التنمية السياحية التقليدية عن التنمية السياحية املستدامة يف العديد من العناصر نذكرها يف 

  :اجلدول التايل

    ن مقارنة بين التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية المستدامةيبي:   02الجـدول رقـم 

  

 يف الصحراوية السياحة ترقية يف املستدامة السياحية التنمية هاجر سعدي، المية أحالم، دور :المصدر

  .04، ص2016، جامعة الوادي، 01اجلزائر، جملة التنمية االقتصادية، العدد 

    :التنمية السياحية المستدامة أهداف: ثالثا

إنشاء  االهتمام املتزايد بالسياحة إىل تعاظم دورها يف التنمية من حيث تشجيع االستثمار يف أدى     

فرصا مهمة ملسامهة  املشاريع السياحية يف إطار اإلعفاءات الضريبية على واردات السياحة، كما ستوفر

، وتتمثل أهم أهداف التنمية االستدامةخاصة يف ظل مفهوم  التحتية، البينالدول يف إنشاء مشاريع 

  :14السياحية املستدامة يف

 محاية البيئة واالهتمام باملوارد الطبيعية واملوروثات الثقافية للمجتمعات؛ -

 تلبية االحتياجات األساسية للعنصر البشري واالرتقاء باملستويات املعيشية؛   -

 لفة من حيث حق االستفادة من املوارد البيئية واملداخيل؛حتقيق العدالة بني األجيال املخت  -

 خلق فرص جديدة لالستثمار وبالتايل تنويع االقتصاد؛ -

 زيادة مداخيل الدولة من خالل فرض الضرائب على خمتلف النشاطات السياحية؛ -

 التنمیة السیاحیة المستدامة التنمیة السیاحیة التقلیدیة أوجھ المقارنة

 مفاھیم عامة

 تنمیة سریعة؛ 
 لیس لھا حدود؛ 
 قصیرة االجل؛ 
 سیاحة الكم؛ 
 .إدارة عملیات التنمیة من الخارج 

 تنمیة تتم على مراحل؛ 
 لھا حدود وطاقة استیعابیة معینة؛ 
 طویلة االجل؛ 
 سیاحة الكیف؛ 
 .إدارة عملیات التنمیة عن طریق السكان المحلیین -

استراتیجیات 
 التنمیة

 تخطیط جزئي لقطاعات منفصلة؛ 
التركیز على إنشاء وحدات لقضاء  

 اإلجازات؛
 مباني حضریة تقلیدیة؛ 
 .برامج خطط لمشروعات 

 تخطیط كامل متكامل؛ 
 مراعاة الشروط البیئیة في البناء وتخطیط األرض؛ 
 أنماط معماریة محلیة؛ 
 .برامج خطط مبنیة على مفھوم االستدامة 

مواصفات 
 السائح

مجموعات وأعداد كبیرة من  
 السیاح؛

 فترات إقامة قصیرة؛ 
 ضوضاء وأصوات مزعجة؛ 
 . في الغالب زیارة واحدة للمكان 

 حركة أفراد ومجموعات صغیرة؛ 
 إقامة طویلة؛ فترات 
 رزانة وھدوء في األداء؛ 
 .احتمال تكرار الزیارة مرة أخرى للمكان 
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 حتسني البىن التحتية واخلدمات العامة يف ا�تمعات املضيفة؛ -

 رتفيه وإتاحتها للسياح والسكان احملليني على حد سواء؛االرتقاء مبستوى تسهيالت ال -

 االرتقاء بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعاملني وا�تمعات احمللية؛ -

مشاركة ا�تمعات احمللية يف اختاذ قرارات التنمية السياحية وبالتايل خلق تنمية سياحية مبنية على  -

 ا�تمع؛

 بتأثريات السياحة على البيئة واملنظومة الثقافية للمقاصد السياحية؛ التشجيع على االهتمام -

 إجياد معايري للسياحة البيئية والرقابة على التأثريات السلبية على السياحة؛ -

 .االستخدام الفعال لألرض وختطيط املساحات األرضية مبا يتناسب مع البيئة احمليطة -

  :حية المستدامة من خالل السياحة البيئيةأدوات تحقيق التنمية السيا :الثالث المحور

ظهرت العديد من األدوات لتحقيق تنمية سياحية مستدامة يف مواقع السياحة البيئية والرتاثية 

واألثرية، بشكل علمي وإبقاء املواقع السياحية ضمن حدود االستدامة على املدى البعيد تبعا لديناميكية 

الزمن، سنقوم بالرتكيز هنا على أهم األدوات املمكن تطبيقها من عملية التنمية السياحية وتغريها مع 

  :15الناحية العملية لتحقيق استدامة التنمية السياحية يف املناطق البيئية

يستخدم هذا األسلوب للتعرف على اجلدوى االقتصادية  :تحليل التكلفة مقابل المنفعة: أوال

وذلك خبصم نفقات املشروع من عوائده، إذا كان الناتج إجيابيا فاملشروع جمدي  للمشروعات السياحية،

 اقتصاديا أما إذا كان الناتج سلبيا فاملشروع غري جمدي اقتصاديا

أدى التوسع يف احلركة السياحية العاملية إىل إحداث العديد من املشاكل البيئية  :الطاقة االستيعابية: ثانيا

السياحية، وما صاحبها من ختريب وتدمري للمواقع األثرية والرتاثية والبيئية، وهذا ما  يف العديد من املواقع

أدى إىل ظهور مصطلح الطاقة االستيعابية، وحيدد هذا املفهوم عدد السياح أو املستخدمني الذين ميكنهم 

ثقافة، مع مراعاة استخدام منطقة معينة دون التسبب يف آثار سلبية على املوارد وا�تمع واالقتصاد وال

احلفاظ على رضا السائح، ويعتمد تقدير الطاقة االستيعابية على طبيعة املقومات الطبيعية والتنوع احليوي 

 :يف املوقع السياحي، ومن بني العوامل اليت تؤثر على القدرة االستيعابية

 اخلدمات واملرافق السياحية يف املوقع؛  

 صر املناخية والعمليات األرضية؛البيئة الطبيعية مبا يشتمله من العنا  

 التأثريات االجتماعية واالقتصادية. 
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  :ومن أمثلة قياسات الطاقة االستيعابية للموقع السياحي ما يلي

 عدد الغرف الفندقية، نسب (يشري هذا املعيار إىل كثافة التنمية السياحية : المعيار المادي

 ؛)السكان/السياح(نسب ، )عدد السياح(، كثافة االستخدام )املوقع/األشغال

 ويشمل التلوث البصري، واالزدحام، القلق واإلزعاج والضوضاء، التنافس : المعيار السيكولوجي

 ؛بني األنشطة االقتصادية، الدراسات السلوكية، حتليل مناذج سلوك السفر

 راف القضاء على التنوع احليوي، اجن، ويشمل التغري يف استخدامات األراضي: المعيار البيولوجي

 ؛)حتليل التأثري البيئي(الرتبة، اال�يارات األرضية، تدمري النباتات، تدمري احلياة الربية، التلوث

 يشمل مدى التفاعل واالندماج مع ا�تمع احمللي، ومدى تقبل السياحة : المعيار االجتماعي

 بالنسبة هلذا ا�تمع؛

 املباشرة وغري (وتوفري فرص العمل  ويشمل املنافع العامة من السياحة،: المعيار االقتصادي

 ، تكاليف الفرص والتأثريات السلبية؛)املباشرة

 الطرق، املياه، الطاقة، معاجلة (تكلفة توفري البنية األساسية، الطاقة املتوفرة : البنية األساسية

 .، منافع ا�تمع احمللي)الفضالت

قاليم السياحية ذات املساحات الكبرية، ومن يستخدم هذا األسلوب يف األ: حدود التغيير المقبولة: ثالثا

أهم أسباب ظهوره مساعدة القائمني على املواقع السياحية واسعة االستخدام على حتديد ورصد املؤشرات 

البيئية واالجتماعية املهمة وحتديد تغريا�ا، ومعرفة مدى قبول استخدام املوارد، مع الرتكيز على األوضاع 

كثر من الكم الذي تستطيع املنطقة احتماله، ويعتمد هذا األسلوب على إمجاع عدد املرغوبة يف املنطقة أ

من اإلداريني واملستخدمني واخلرباء على حدود االستخدام الذي جيب أن ال يتم تعديه، ومقاييس احلفاظ 

زوار، أي واالستخدام املوافق عليها تبعا هلذه األهداف، واليت حتدد وتراقب بشكل مستمر على املوارد وال

 أمناط االستخدام والرضا؛

على  1992ظهر هذا املفهوم كأداة لقياس التنمية السياحية املستدامة عام : مؤشرات االستدامة: رابعا

خلفية مؤمتر قمة األرض، نتيجة بروز أمهية التأثريات البشرية على البيئة، وربط مستويات االستخدام 

إشارة لوضع معني، واملؤشرات هي جمموعة من القياسات العلمية  البشري مبؤشر قابل للتطبيق، يعين إعطاء

واالقتصادية واالجتماعية، ميكن أن تعمل مؤشرات االستدامة كنظام إنذار مبكر عند وضع اسرتاتيجيات 

 .التخطيط واإلدارة، وبالتايل منع تأثريات السياحة على املوارد غري املمكن اسرتجاعها
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  .تدامة البيئيةمؤشرات االس: 01الشكل رقم 

 
ايضاءات على بعض التجارب –زهري بوعكريف، إهلام بوحبيلة، السياحة البيئية كآلية لدعم حتقيق تنمية سياحية مستدامة : املصدر

  .48، ص2016، جامعة الوادي، 01،  جملة التنمية االقتصادية، العدد -العربية

أنشئ تقييم األثر البيئي ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية عام  :تقييم اآلثار البيئية:  خامسا

، وقد ظهر نتيجة لالهتمام العاملي واسع النطاق مبشاكل البيئة، وزيادة احلاجة إىل تقدمي نوع معني 1969

ز عليها من التقارير عن املتغريات البيئية املصاحبة للمشاريع التنموية، حىت يتمكن متخذي القرار االرتكا

يف االختيار بني املشروعات وبدائلها املتعددة، ومن هنا كانت احلاجة إىل إجراء نوع معني من التحليل 

املوضوعي من أجل تبيان وقياس اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة كنتيجة لتنفيذ املشاريع 

ن يتبع بالنسبة لبعض أنواع املشاريع قبل أن والبدائل املختلفة، ويصف هذا املفهوم اإلجراء الذي جيب أ

، وهذا اإلجراء هو وسيلة للتخطيط بطريقة منهجية من أجل تقييم اآلثار البيئية "موافقة التنمية"يتم منحها 

اهلامة احملتملة للمشروع، وهذا يساعد على ضمان أن أمهية اآلثار املتوقعة، ونطاق احلد منها، مفهومة 

  .مهور والسلطات املختصة املعنية قبل أن تتخذ قرارهابشكل سليم من قبل اجل

 :16ميكن حتديد املراحل الرئيسية الستخدام منهجية تقييم اآلثار البيئية كالتايل
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  :ويتضمن اخلطوات التالية: تعريف المشروع المنوي إقامته في الموقع - 1

يف هذه املرحلة تتعاون كافة القطاعات املسؤولة عن تطوير وإدارة  :التشخيص البيئي لمنطقة الدراسة -

املوقع السياحي بالتعاون مع املؤسسات واهليئات الدولية املعنية حبماية املواقع البيئية والرتاثية واحملافظة 

ريات عليها لتحديد مدى حاجة املشاريع إىل تقييم لألثر البيئي، ويتم الرتكيز على املشاريع ذات التأث

  اهلامة واملتوافقة مع البيئة؛

�تم هذه املرحلة بتوضيح أهم اآلثار املباشرة وغري املباشرة نتيجة تنفيذ  :تحديد مجاالت الدراسة -

  املشاريع يف املواقع الرتاثية واألثرية ومدى تأثريها على بيئة املوقع، 

نوعيته وحجمه وموقعه وعناصره يتم التعرف على البائل املختلفة للمشروع من حيث  :دراسة البدائل -

اليت ميكن تغيريها أو تطويرها، وبدائل التعامل مع التأثريات البيئية، ويتم تقييم بدائل موقع املشروع 

للحصول على اقل تأثري ضار بالبيئة، ولتعظيم معايري اقتصادية أو ختطيطية ويتم دراسة البدائل ملعرفة 

قدير آثار املشروع، وميكن إعادة اختبار بقية البدائل عند ظهور الفرق بني اخليارات املتعددة من أجل ت

  .أي مشكل يف أي مرحلة من مراحل تنفيذ املشروع

�دف هذه املرحلة لوصف املشروع وفكرته واهلدف منه وخصائصه ومراحل تنفيذه  :وصف المشروع -

صيانة والسلطات اليت وموقعه وحجمه والعمليات واألنشطة اليت تتم من خالل التشييد والتشغيل وال

يتبعها املشروع، وهذا من خالل املوقع العام للمشروع واألنشطة احمليطة مع توضيح عناصر املشروع 

  .املادية لتوضيح تأثريا�ا على البيئة احمليطة

  :وتشمل دراسة اآلثار البيئية - 2

 الوضع الراهن يتضمن التعرف على اهليكل واملكونات األساسية للبيئة يف :وصف المرجع البيئي -

والوضع املستقبلي لفهم التغري واملؤثرات اخلارجية للتغري مع األخذ بعني االعتبار التغريات الناجتة عن 

  .األحداث الطبيعية واألنشطة اإلنسانية يف املنطقة

يف هذه املرحلة يتم حتديد اآلثار اإلجيابية والسلبية للمشروع على  :حصر وتحديد أهم اآلثار البيئية -

لعناصر البيئية، ويشمل تقدير اآلثار املباشرة وغري املباشرة وترتيبها تبعا لتميز وأمهية عناصر البيئة ومدى ا

صعوبة القدرة على استعادة التأثري أو إزالته، ومدى استعداد ا�تمع لتقبل اآلثار السلبية، وينم تعيني اآلثار 

  :من أهم الطرق لتحديد وتقييم اآلثار البيئيةاليت هي ضمن حمددات الطاقة االستيعابية للمنطقة، و 

 



  حالسي خولةحالسي خولة

88 

  يبين طرق تحديد وتقييم اآلثار البيئية

 اربية دراسة مقارنة بني اجلزائر،عبد السالم حمصول، دور السياحة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاديات املغ

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة، جامعة فرحات 

  .51ص ، 2013/2014عباس، سطيف، 

  :تتضمن

يهدف إىل حتديد التأثري أو التغري الذي سيحدث على البيئة نتيجة املشروع باملقارنة مع 

وضع البيئة بدونه، ويتم التنبؤ وفق عدة أساليب منها النماذج الرياضية يف شكل داالت رياضية، النماذج 

يف شكل مسوحات،  املعمارية اليت توضع تفاعل عناصر املشروع مع البيئة احمليطة، والنماذج امليدانية

  .والنماذج املتناظرة بناءا على تأثريات تنمية قائمة يف مواقع مشا�ة

بعد التنبؤ بالتأثريات يتم التعرف على التأثريات النسبية على البيئة، 

عدد من معايري تقدير  �دف الرتكيز على التأثريات السلبية املهمة، وحماولة إلقاء الضوء عليها من خالل

  التأثريات البيئية احملتملة واملؤثرة على املشروع؛

  قيمة البيئة املتأثرة؛

  مستوى االهتمام الشعيب به والصدى السياسي له؛

يهدف إىل اقرتاح معاجلات وإجراءات لتجنب أو ختفيف أو معاجلة أو 

  :تعويض اآلثار السلبية املتوقعة نتيجة عملية التنمية بعد التنبؤ �ا وتتضمن هذه املعاجلات

يبين طرق تحديد وتقييم اآلثار البيئية: 02الشكل رقم

عبد السالم حمصول، دور السياحة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاديات املغ: املصدر

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، ختصص االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة، جامعة فرحات  تونس، املغرب،

عباس، سطيف، 

تتضمن :التنبؤ باآلثار وتقديرها وتخفيضها -

يهدف إىل حتديد التأثري أو التغري الذي سيحدث على البيئة نتيجة املشروع باملقارنة مع  :التنبؤ باآلثار  - أ

وضع البيئة بدونه، ويتم التنبؤ وفق عدة أساليب منها النماذج الرياضية يف شكل داالت رياضية، النماذج 

املعمارية اليت توضع تفاعل عناصر املشروع مع البيئة احمليطة، والنماذج امليدانية

والنماذج املتناظرة بناءا على تأثريات تنمية قائمة يف مواقع مشا�ة

بعد التنبؤ بالتأثريات يتم التعرف على التأثريات النسبية على البيئة،  :تقدير أهمية التأثيرات البيئية  - ب

�دف الرتكيز على التأثريات السلبية املهمة، وحماولة إلقاء الضوء عليها من خالل

  :األمهية للتأثريات

 قوة التأثري البيئي؛  

 مدى احتمال وقوعه وتكراره؛  

 التأثريات البيئية احملتملة واملؤثرة على املشروع؛

  قيمة البيئة املتأثرة؛ - درجة عدم إمكانية اسرتجاعه

 مستوى االهتمام الشعيب به والصدى السياسي له؛

 املواءمة مع أهداف املخطط.  

يهدف إىل اقرتاح معاجلات وإجراءات لتجنب أو ختفيف أو معاجلة أو  :تخفيف اآلثار السلبية -ج

تعويض اآلثار السلبية املتوقعة نتيجة عملية التنمية بعد التنبؤ �ا وتتضمن هذه املعاجلات
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 عدم إجراء بعض األعمال؛  

 حتديد تنفيذ بعض األعمال املقرتحة؛  

 ة املتأثرة؛إعادة تأهيل أو ترميم البيئ  

 إعمال صيانة خالل تنفيذ بعض األعمال؛  

 توفري بعض املوارد التعويضية .  

ومن بني طرق تقليل التأثريات السلبية التصميم احلساس للمنشآت اجلديدة واستخدام املواد احمللية 

وميكن تعويض التأثريات العكسية اليت ال ميكن تقليلها   لتقليل التأثري البصري للتنمية ودجمها بالبيئة احمللية،

كفقدان الفراغ الرتفيهي العام بتوفري أراضي للخدمات الرتفيهية يف مكان آخر أو وضع عوازل صوتية 

  لتقليل الضجيج

اد يتم إعداد تقرير لتقييم اآلثار البيئية بعد املناقشة مع األجهزة واألفر  :إعداد دراسة اآلثار البيئية - 3

املعنيني، يتضمن ملخص للمشروع وتأثرياته البيئية املمكنة ووصفا له وعرضا للقضايا اهلامة املرتبطة به 

  .وأوضاع املرجع البيئي وعرض البدائل اليت اعتبارها ومقرتحات مراقبة املشروع

يري املراجعة تتضمن تقييم منظم ملدى مشولية ودقة دراسة التقييم البيئي من خالل معا :اتخاذ القرار - 4

للمشروع، االتصال الفعال، حتديد ) اإلجراءات(املتطلبات اإلدارية : اليت تتعلق باستيفاء املتطلبات التالية

التأثريات، البدائل، جتميع املعلومات، الوصف املرجعي، قياسات املعاجلات، املراقبة ومن خالل ذلك يتم 

  .حتديد مدى كفاية الدراسة لعملية اختاذ القرار

يساهم يف إدارة املشروع بشكل فعال، ويستخدم أيضا كنظام إنذار مبكر لتحديد  :مخطط المراقبة - 5

االجتاهات السلبية يف املوقع قبل تأخر الوقت الختاذ إجراءات عالجية، وللمساعدة يف حتديد وتصحيح 

ات املعنية وهي أساسية التأثريات غري املتوقعة، وتوفر املراقبة قاعدة معلومات تفيد يف التوسط بني الفئ

 .لتدقيق التأثريات البيئية بشكل ناجح، وضمان اإلمجاع على املشروعات أو اإلجراءات

  لمحة عن الحظائر الوطنية واقع السياحة البيئية في الجزائر: المحور الرابع

هذه  تتمتع اجلزائر بالعديد من املقومات الطبيعية اليت جتعلها وجهة سياحية، من أجل احلفاظ على

اخلصائص الطبيعية اهلامة والفريدة املهددة بالفناء قامت بإنشاء احلظائر الطبيعية، وبعد إنشائها مت 

استغالهلا للرتفيه كغرض ثانوي، خاصة وأن جودة البيئة من بني أهم عوامل اجلذب بالنسبة للسائحني على 

ة واملتدهورة، وقد اهتمت اجلزائر اختالف أنواعهم بعد أن أصبحوا شديدي احلساسية من البيئات امللوث
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بعد استقالهلا �ذا النوع من احلظائر بغرض محاية مواردها البيئية النادرة من نباتات وحيوانات ومواقع أثرية، 

  .17حيث شهدت السنوات األخرية تنظيما وتأطريا قانونيا وتنظيما هلذه الفضاءات

التامة لنظام  احلمايةجمال طبيعي ذو أمهية وطنية يتم إنشاءه �دف "وتعرف احلظرية الوطنية بأ�ا 

بيئي أو عدة أنظمة بيئية، ويهدف أيضا إىل ضمان احملافظة على املناطق الطبيعية الفريدة من نوعها 

  18"ومحايتها، حبكم تنوعها البيولوجي مع جعلها مفتوحة للجمهور للرتبية والرتفيه

 :الحظيرة الوطنية الطاسيلي

مرت عن  2000هي سلسلة جبلية تقع بوالية إليزي وهي هضبة قاحلة حصوية ترتفع بأكثر من 

، 2كم  000 12كم مشكلة مساحة تقدر ب  800كم وطوهلا   60إىل  50سطح البحر عرضها من 

لى الرمال قمم م على كل مساحتها، ترتفع من ع158 2أعلى قمة جبلية وهي أدرار أفاو ترتفع ب

صخرية متآكلة جدا تعرف بالغابات الصخرية وكأ�ا أطالل مدن قدمية مهجورة بفعل الزمن والعواصف 

الرملية، بسبب االرتفاع وخصائص االحتفاظ باملياه يف باطن ارض طاسيلي ناجر فإن الغطاء النبايت يف 

ت املنتشرة منها أشجار سرو الصحراء هذه األرض القاحلة تعترب ثرية إىل حد ما فهي تشمل تواجد الغابا

سنة واآلثار  2000شجرة عمر كل واحدة يتعدى  230املتوطنة املهددة باالنقراض إذ مل تتبقى منها إال 

، وصنفت كموقع من 1972، وقد صنفت كمحمية وطنية يف عام 19ألف سنة 30اليت يعود تارخيها إىل 

ونسكو، وضمن احمليط احليوي لإلنسان يف عام من قبل الي 1982مواقع الرتاث العاملي يف عام 

198620.  

 :الحظيرة الوطنية القالة

كلم شرق مدينة عنابة، بالقرب من احلدود التونسية، ترتبع على مساحة   87تقع حظرية القالة 

تتكون من فسيفساء ايكولوجية مميزة تتميز يف جمملها مبناطق رطبة وتنوع  هكتار، 000 80تقدر ب

مكونا�ا وتعترب مبثابة مركب فريد من نوعه يف البحر األبيض املتوسط، توجد داخل هذه احلظرية منطقتني 

مياه (مسيدة وكاب روزا، باإلضافة إىل حبرية أوبرية : رائعتني من مناطق التوسع السياحي واملتمثلتان يف

 1983جويلية  23، مت إنشاؤها يف )مياه قليلة امللوحة(وحبرية طونقة ) مياه صاحلة(وحبرية املالح ) عذبة

، ويوجد �ا 199021ديسمرب  17وصنفت ضمن الرتاث الطبيعي والثقايف العاملي من قبل اليونسكو يف 

مصنفة ضمن املناطق الرطبة  ألف رأس من البط، وه 60نوعا حيوانيا، وحوايل  617.نوعا نباتيا،  964

  .22اليت �اجر غليها الطيور
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 :الحظيرة الوطنية جرجرة

هي حممية طبيعية تتواجد يف جبال جرجرة تقع يف املنحدر الشمايل لوالية تيزي وزو وجزء من 

 حلمايتها من االندثار، أل�ا 1983املنحدر اجلنويب لوالية البويرة، تأسست احلظرية الوطنية جرجرة سنة 

من أمجل املناطق السياحية يف اجلزائر خاصة شتاءا نظرا لتساقط الثلج فيها، وتكون القمم املرتفعة مليئة 

بالثلوج من ديسمرب إىل ماي وكذلك تواجد مساحات غابية كثيفة والوديان والبحريات، وترتبع احلظرية 

دم أشجار األرز األطلسي هكتار، وتعد أغىن املناطق بالطيور، وحتوي أق 850 18على مساحة قدرها 

 .23نوع حيواين 155نوع نبايت و 1100وتتوفر على 

 :الحظيرة الوطنية لثنية الحد تيسيمسيلت

هكتار، تكسوها  3424، وترتبع على مساحة قدرها 1983يعود تاريخ تأسيسها إىل سنة 

، القط )الضربان(نوعا حيوانيا، منها الشيهم  289صنفا نباتيا و 450، و�ا 87%أشجار األرز بنسبة 

الربي، اهلدهد والعقاب امللكي، وتعترب حظرية تيسيمسيلت أول حممية، فضال عن كو�ا املنطقة األرزية 

الوحيدة يف الغرب اجلزائري، كما متثل اجلنويب للمناخ املتوسطي، كما أ�ا الوحيدة يف حوض املتوسط اليت 

  .24آالف سنة 8وتزخر مبوقع أثري يعود إىل  مرت، 1600تنمو فيها أشجار الفلني على ارتفاع 

 :الحظيرة الوطنية الشريعة

هكتار جنوب غرب اجلزائر العاصمة، يف قلب البليدة  26000متتد احلظرية الوطنية الشريعة على 

، وصنفت كحظرية عاملية حمليط احليوي من طرف اليونسكو يف 1983أحلقت باحلظائر األخرى سنة 

األرز، الفلني، الصنوبر، : نوع نبايت وحيواين أبرزها 1200على ما ال يقل عن ، حتتوي احلظرية 2002

  .25البلوط

 :الحظيرة الوطنية تازة

، وهي حظرية شاطئية منو �ا العديد من 1984أنشئت حظرية تازة الواقعة بوالية جيجل سنة 

، وتنمو )احلية، جبلية، وغابيةحبرية، س(األشجار اجلميلة والعتيقة كما حتتضن العديد من األنظمة البيئية 

، وتعيش �ا حيوانات خمتلفة كالنمس، ابن عرس، كاسر اجلوز ...�ا نباتات الزان، البلوط، اإلفارس

  .26القبائلي، قردة املاغوت، الضبع احملزز والفرس الصغري

 :الحظيرة الوطنية بالزمة باتنة
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، 1984نوفمرب  13مت إنشاؤها يف  هكتار، 250 26ترتبع هذه احلظرية على مساحة قدرها 

منها 40نوع من الطيور  111نوع من الثدييات و  18نوعا من احليوانات املختلفة منها 395وتضم 

نوعا من الالفقاريات إىل جانب  241و أنواع من الربمائيات 5نوعا من الزواحف إضافة إىل  19حمميا و

نوعني فقط من السمك بعضها كان معرضا لالنقراض خالل السنوات اليت سبقت إنشاء احلظرية، كما 

حممية خاصة أشجار األرز  11  نوع من النباتات منها 510تعرف بغناها النبايت املتنوع حيث مت إحصاء 

  .27الطاسيلي والصنوبر احلليب

 :هقارالحظيرة الوطنية األ

م تقع يف والية متنراست، 2000هي كتلة صخرية دائرية على شكل هضبة متوسط ارتفاعها 

، وهي األكرب يف اجلزائر، هي عبارة عن تشكيلة من اجلبال الربكانية فيها 2كم  000 450وتغطي مساحة 

م، 0033م �ا أعلى قمة جبلية يف اجلزائر وهي قمة تاهات أتاكور 3000رؤوس وقمم يصل علوها إىل 

من طرف الديوان الوين اجلزائري، ومت اعتبارها حممية وطنية  1987أنشئت احلظرية الوطنية لألهقار سنة 

ألف ومليون سنة، ويعيش �ا العديد من  600نظرا لعراقتها وقدم تكوينها حيث يرتاوح عمرها بني 

طيور، كما توجد ثروة نباتية احليوانات كغزال دوركاس، األروى الفهد األهقاري، الفنك والكثري من ال

، وكذلك يوجد �ا أحد أمجل املمرات يف العامل 28متنوعة من الزيتون والرحيان واألكاسيا وشجر الفستق

وهو ممر األسكرام الذي ميكن منها مشاهدة أمجل شروق وغروب للشمس يف اجلزائر والعامل كله واملعرتف 

  .29به من اليونسكو

 :الحظيرة الوطنية تلمسان

، تبلغ مساحتها  1993ماي 12هي حممية وطنية توجد بتلمسان، ويرع تاريخ إنشائها إىل 

نوع حيواين، ومن ثرو�ا  174نوع نبايت و 850هكتار، وتشمل أقاليم سبع بلديات، ويوجد �ا  8825

  .30النباتية ما يفوق القرن، كما حتوي مناطق أثرية منها املنصورة وسيدي بومدين

 :ة لجبل عيسىالحظيرة الوطني

هكتار، مت  600 24تقع يف األطلس الصحراوي بوالية النعامة، ترتبع على مساحة قدرها 

، تنمو �ا نباتات سهبية وخاصة احللفاء األرطماسية البيضاء، ومن احليوانات اليت 2003تصنيفها سنة

  .31تعيش �ا الضبع املزركش، الذئب، الثعلب والكواسر
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 :الحظيرة الوطنية قوراية

هكتارات تتمتع بثروة عالية اجلمال، حيث حتتوي على  2080تقع بوالية جباية تغطي مساحة 

مت االعرتاف باحلظرية واعتبارها حممية من حمميات احمليط احليوي من  2004القرود، احلصن قورايا، يف عام 

  .32قبل اليونسكو

  :خاتمة

املناطق الطبيعية اليت مل تتعرض للتلوث وال إىل للسياحة البيئية أمهية كبرية ملا توفره من التنقل إىل 

اخللل يف تواز�ا الطبيعي، واالستمتاع مبناظرها ونباتا�ا وحيوانا�ا الربية وحضارا�ا القدمية واحلديثة، كما هلا 

دور بارز يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة خاصة بالنسبة للدول اليت تتمتع بإمكانيات طبيعية متنوعة، 

فالسياحة البيئية أحد أنواع السياحة القائمة على مبدأ االستدامة السياحية، كو�ا تعتمد بشكل أساسي 

على املوارد الطبيعية اليت ال تنضب من جهة ومن بني أهم أهدافها احملافظة على التوازن البيئي من جهة 

يئية وثروا�ا الطبيعية والنباتية أخرى، واجلزائر حاولت تنمية سياحتها البيئية للحفاظ على األنظمة الب

، إال أن القطاع السياحي ال يزال يشهد ضعفا يف )احملميات(واحليوانية من خالل إنشاء احلظائر الوطنية 

  .التسيري و البعد عن االستغالل األمثل للموارد املتاحة

  :من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل جمموعة من النتائج أمهها

البيئية من أهم أنواع السياحة فهي حتقق التوازن بني البيئة والتنمية االقتصادية، االجتماعية  السياحة -1

  والبيئية؛

تزخر احلظائر الوطنية مبوارد طبيعية نباتية وحيوانية متعددة ومتميزة بإمكا�ا أن تساهم يف ترقية  -2

 السياحة البيئية؛

 .الذي من بإمكانه النهوض باالقتصاد الوطين اجلزائر مل تعطي األمهية الالزمة للقطاع السياحي -3

  :من أجل حتقيق التنمية املستدامة للسياحة البيئية والنهوض �ا نقدم االقرتاحات التالية

 االلتزام بقواعد السياحة البيئية من أجل احملافظة املوارد الطبيعية، النباتية واحليوانية؛ - 1

ا وتوفري البىن التحتية �دف ترقية القطاع السياحي التسيري اجليد للحظائر الوطنية وحتسني خدما� - 2

 يف اجلزائر؛

تشجيع السكان احملليني وتوفري الدعم املايل هلم للقيام مبشاريع استثمارية تقليدية تستقطب السياح  - 3

 ؛
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 .الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام لتطوير السياحة البيئية - 4

  

  

  :قائمة المراجع

وآخرون، صناعة السياحة البيئية كوسيلة لدفع عجلة السياحة الداخلية دراسة جتربة أمال بن ناصر،  .1

بني حتمية التنويع : حممية وادي رم األردن، ملتقى دويل حولك السياحة الداخلية واجلماعات احمللية

: متوفرة على املوقع. 7االقتصادي وصناعة التميز، ص 

https://www.researchgate.net/publication/333396786  

بسام مسري الرميدي، فاطمة الزهراء طلحي، السياحة البيئية ودورها يف محاية  البيئة يف ضوء  .2

اإلسرتاتيجية الوطنية للسياحة البيئية يف مصر، مؤمتر دويل حول إشكالية البيئة يف ا�تمع العريب بني 

، 2018أكتوبر 15-16 ، جامعة البليدة، يومي من البيئي يف اجلزائر منوذجااألاملمارسة والتنظري، 

  .04ص

  .07أمال بن ناصر وآخرون، املرجع السابق، ص  .3

أحالم خان، صورية زاوي، السياحة البيئية وأثرها على التنمية يف املناطق الريفية، جملة أحباث  .4

ادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد ، كلية العلوم االقتص2010، 07اقتصادية وإدارية، العدد 

  .228خيضر بسكرة،  ص

دراسة استطالعية على مستوى حظرية  - مقاربة إسرتاتيجية -نسرين عروس، السياحة البيئية يف اجلزائر .5

  .04، جامعة مستغامن، ص12، العدد07القالة والية الطارف، جملة اإلسرتاتيجية والتنمية، ا�لد 

ي، فاطمة الزهراء طلحي، السياحة البيئية ودورها يف محاية  البيئة يف ضوء بسام مسري الرميد .6

  .08-07ص ص ، اإلسرتاتيجية الوطنية للسياحة البيئية يف مصر، املرجع السابق

ابتهال عوض أمحد حمفوظ، واقع ومعوقات السياحة البيئية يف حمافظة عدن، جملة اقتصاد املال  .7

 .614ص  ، 2019املركز اجلامعي ميلة،  ،01، العدد03واألعمال، ا�لد 
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يمي، مقرتحات لتفعيل السياحة البيئية يف العراق ألغراض التخطيط للتنمية منتهي أمحد حممد النع .9
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 ملخص

تعد السياحة البيئية من املفاهيم األصيلة يف قطاع السياحة، ومن أهم القطاعات اليت تعتمد     

عليها العديد من االقتصاديات العاملية، االقليمية واحمللية، فتحقيق التميز يف قطاع السياحي يكون أوال عن 

هذه الصناعة يف توسيع القاعدة السياحية وابراز  طريق االهتمام بالسياحة البيئية وتطويرها، حيث تساهم

أمهية اجلانب البيئي كفرصة متاحة على مستوى قطاع السياحة لتحقيق االستدامة والنهوض بالقطاع 

لذا كان لزاما إحداث تنمية سياحية تأخذ يف االعتبار البعد البيئي يف إطار حتقيق التنمية . السياحي

الدراسة للوقوف على واقع السياحة البيئية يف والية البويرة ومتطلبا�ا وتأيت هذه . املستدامة للقطاع

  .باعتبارها خيارا اسرتاتيجيا يساهم يف تفعيل وتنمية  واستدامة أداء القطاع السياحي يف اجلزائر ككل

  .السياحة البيئية، التنمية السياحية املستدامة السياحة،: الكلمات المفتاحية

Abstract 

    Environmental tourism is one of the original concepts in 

the tourism sector, and it is one of the most important sectors on 

which many global, regional and local economies depend. 

Achieving excellence in the tourism sector is first through caring 

for and developing environmental tourism, as this industry 

contributes to expanding the tourism base and highlighting the 
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importance of the environmental side. As an opportunity in the 

tourism sector to achieve sustainability and the advancement of the 

tourism sector. Therefore, it was necessary to create a tourism 

development that takes into account the environmental dimension 

in the framework of achieving sustainable development. This study 

comes to determine the reality of eco-tourism in the Wilaya of 

Bouira and its requirements as a strategic option that contributes to 

activating, developing and sustaining the performance of the 

tourism sector in Algeria as a whole. 

Key words: tourism, eco-tourism, sustainable tourism 

development. 

  مقدمة

تعترب السياحة أحد أهم القطاعات املعتمد عليها من قبل العديد من الدول يف دعم مسارها التنموي و     

ذلك النعكاسا�ا الفعالة على اجلوانب االقتصادية، االجتماعية، والبيئية وقدر�ا على التحفيز االجيايب 

ذه األخرية لدى الباحثني يف ظل لتحقيق أغراض التنمية السياحية املستدامة، ومع تزايد االهتمام �

التطورات واألحداث املتسارعة اليت يشهدها العامل اليوم، واملقومات السياحية اهلائلة اليت تزخر �ا اجلزائر، 

زاد الطلب احمللي على تفعيل وترقية أنشطة السياحة البيئية بشكل ميكن من استغالل التنوع البيئي يف 

قطاع سياحي نشط يدعم اسرتاتيجية التنويع االقتصادي للخروج من  الصناعة السياحية من جهة وخلق

  . التبعية املفرطة للقطاع الريعي من جهة أخرى وحتقيق االستدامة يف التنمية السياحية

حمليا، وحتديدا يف والية البويرة، ال تزال الصناعة السياحية البيئية تواجه الكثري من الصعوبات اليت     

توى الذي يناسب املقومات الكثرية اليت تتمتع �ا الوالية، وذلك لغياب اسرتاتيجية جتعلها دون املس

واضحة من شأ�ا النهوض �ذه الصناعة وتطويرها كدعامة أساسية للتنمية السياحية املستدامة بشكل 

  .خاص والتنمية االقتصادية الوطنية بشكل عام

في تحقيق التنمية   ا مدى مساهمة السياحة البيئيةم :ومن هنا تربز اشكاليتنا على النحو التايل    

  السياحية المستدامة؟ وما وقع ذلك على السياحة البيئية بوالية البويرة؟
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  :أهمية الدراسة

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية السياحة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف    

  .ات، وكيفية مسامهتها يف ترقية القطاع السياحي يف والية البويرةاجلزائر خارج قطاع احملروق

  :أهداف الدراسة

�دف هذه الدراسة إىل إبراز الدور الذي ميكن أن تلعبه السياحة البيئية واستغالل املوارد الطبيعية     

حة املستدامة واملمارسة املتاحة يف ترقية هذا النوع املستدام من السياحة، ونشر ثقافة السياحة البيئية والسيا

احلضارية لألنشطة السياحية يؤثر بشكل اجيايب على البيئة وعلى قطاع السياحة واالقتصاد الوطين، وعرض 

دراسة حالة عن والية البويرة وأهم مقومات السياحة البيئية اليت حتوزها الوالية من خالل أرقام واحصاءات 

  . علنية

  :هيكل الدراسة 

  :شكالية الرئيسية  تناولنا احملاور التاليةلإلجابة على اال 

 االطار النظري للتنمية السياحية املستدامة.  

 ماهية السياحة البيئية.  

 عالقة السياحة البيئية بالتنمية السياحية املستدامة. 

 مقومات السياحة البيئية يف والية البويرة لتحقيق التنمية السياحية املستدامة.  

  .النظري للتنمية السياحية المستدامةاإلطار : المحور األول

نتيجة للتطورات املتسارعة للسياحة وتزايد أمهيتها كنشاط اقتصادي، واجتماعي وثقايف، ظهر     

مفهوم االستدامة يف التنمية السياحية، حيث حيدد هذا األخري مبادئ وقواعد محاية وترقية املواقع 

سجم للموارد السياحية وضمان االستدامة لألجيال السياحية مبا حيقق االستعمال العقالين واملن

 .القادمة

 مفهوم التنمية السياحية المستدامة: أوال

نظرا الرتباط السياحة بشكل أساسي بالبيئة فقط بدأ الرتكيز على مبدأ االستدامة يف السياحة، ومل يعد     

صبحت هناك ضرورة وحتمية قصوى يقتصر املفهوم اجلديد للسياحة على اجلانب االقتصادي فقط، إمنا أ

 .لالستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة مبا يضمن رعاية حقوق األجيال القادمة
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  التنمية السياحية المستدامة تعريف  .1

 "تعترب التنمية السياحية من املفاهيم احلديثة نسبيا، وتعرف من طرف املنظمة العاملية للسياحة على أ�ا    

التنمية اليت تقابل وتشبع احتياجات السياح وا�تمعات املضيفة احلالية وضمان استفادة األجيال 

كما تعرف على أ�ا تطبيق ملفهوم التنمية املستدامة يف قطاع السياحة وأ�ا تلك األنشطة اليت  1."القادمة

حلجم على املدى الطويل، تسمح بتطوير واحلفاظ على السياحة يف منطقة سياحية  ما، بنفس الشكل وا

  2.أي دون تدهور يف بيئة الوجهة السياحية بشكل يعيق االستخدام اجليد هلا يف املستقبل

املستدامة �دف إىل إقامة التوازن وحتقيق العدالة على مستوى التنمية السياحية من التعريفني يتضح أن     

على البيئة الطبيعية، االقتصادية واالجتماعية مبا  األجيال املختلفة يف استغالل املواقع السياحية واحلفاظ

   3.حيقق الدميومة واالستمرارية

  المستدامةالتنمية السياحية مبادئ . 2

وألن االستدامة االقتصادية، االجتماعية  والبيئية متثل األنظمة التحتية والعناصر اليت جيب أن تتفاعل     

ة مستدامة، وأي خلل يف سريور�ا يؤدي إىل فشل هذا بصورة ديناميكية من أجل إقامة تنمية سياحي

  4:النظام، ومن بني املبادئ اليت تقوم عليها التنمية السياحية املستدامة ما يلي

جيب أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وإدار�ا جزء من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة للدولة أو  -

  اإلقليم

سات واألفراد، املبادئ األخالقية اليت حترتم ثقافة، بيئة واقتصاد املنطقة جيب أن تتبع الوكاالت، املؤس -

  .املضيفة

  .جيب حتقيق عدالة توزيع املكاسب بني مروجي السياحة وأفراد ا�تمع املضيف -

  .ضرورة إنشاء مواقع سياحية لتسهيل وتنظيم حركة السياح وتزويدهم باملعلومات الضرورية -

 .إقامة إدارة سليمة للموارد الطبيعية والبشرية ميكن أن حتافظ على هذه املوارد لألجيال القادمة ضرورة -

  مؤشرات التنمية السياحية المستدامة: ثانيا

  5:ميكن تقسيم مؤشرات التنمية السياحية املستدامة إىل ثالث جمموعات رئيسية

البشري على البيئة والتأثري عليها يف املقصد  يقيس هذا املؤشر مدى ضغط النشاط :المؤشرات البيئية. 1

السياحي، واذا جتاوزت املنطقة السياحية طاقتها االستيعابية فإ�ا تفرز جمموعة من املضار يتم قياسها 

بواسطة مؤشر معاجلة النفايات سواء كانت صلبة أو سائلة، ومؤشر كثافة استخدام الرتبة لقياس كثافة 
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ني، باالضافة إىل مؤشر كثافة استخدام املياه لقياس حجم استخدام السياح السياح على السياح احمللي

  .للمياه إىل احلجم الكلي املتاح من املياه الصاحلة للشرب

ترتكز هذه املؤشرات على تأثري انتعاش النشاط السياحي على الوسط  :المؤشرات االجتماعية .2

االنعكاس االجتماعي، مؤشر رضا السكان  االجتماعي، وتوجد عدة مؤشرات لقياس ذلك منها؛ مؤشر

احملليني، ويقيسان تأثري السياحة على الظروف املعيشية للسكان احملليني ومستوى رضاهم باملشاريع 

  .السياحية، باالضافة إىل مؤشر األمن الذي يعكس مدى انعكاس عنصر األمن على تدفق السياح

لسياحي على الوسط احمللي وأمهها مؤشر العملة تتعلق بتأثري النشاط ا: المؤشرات االقتصادية .3

  .  الصعبة، ومؤشر الدخل واالستثمار

  متطلبات إقامة تنمية سياحية مستدامة : ثالثا

واعتبارها كوسيلة للتنمية الشاملة البد من معرفة وسائل حتقيقها  نظرا ألمهية التنمية السياحية املستدامة،    

  6.واملتمثلة يف التخطيط السياحي والتقييم البيئي باإلضافة إىل متطلبات أخرى

 التخطيط السياحي 

يعترب من أهم وسائل حتقيق التنمية السياحية املستدامة ويعرف بأنه صورة تقديرية مستقبلية للنشاط      

ويقتضي حصر املوارد السياحية يف الدولة من أجل حتقيق تنمية سياحية سريعة ومنظمة من السياحي 

  .خالل إعداد وتنفيذ برمانج متناسق يتصف بشمول النشاط السياحي وخمتلف املواقع السياحية

 التقييم البيئي 

تقييم األثر البيئي للمشروعات التنموية أحد اآلليات املتطورة لضمان حتقيق التوازن املطلوب بني  يعترب    

البيئة والتنمية و�دف هذه العملية باألساس إىل إجياد نوع من العدالة بني البيئة واملشروعات التنموية 

 .السياحية لتحقيق املصلحة املشرتكة واملتبادلة

  السياحة البيئية ماهية: المحور الثاني

حيظى البعد البيئي باهتمام كبري يف القطاع السياحي، كونه ميثل أهم النشاطات التنموية يف سيبل     

حتقيق االستدامة للقطاع، األمر الذي أدى إىل التوجه حنو السياحة البيئية اليت �تم باملوارد الطبيعية 

 .سياحة البيئيةواحلضرية وتنمية الوعي الثقايف للمجتمع بأمهية ال
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  مفهوم السياحة البيئية: أوال

إن طبيعة العالقة بني السياحة والبيئة هي اليت أدت إىل ظهور مصطلح السياحة البيئية وأكدت على     

أن االحتياجات السياحية ال ينبغي أم تلىب بطريقة تلحق الضرر باملصاحل االجتماعية واالقتصادية للمجتمع 

  7.احمللي

  ياحة البيئيةتعريف الس. 1

مجيع األنشطة اليت تأخذ بعني االعتبار البعد البيئي واحلفاظ على : تعرف السياحة البيئية على أ�ا    

وتعرف مجعية السياحة الطبيعية السياحة البيئية على  8.االنسان والطبيعة يف إطار مفهوم التنمية املستدامة

ى ثقافة املنطقة والتاريخ الطبيعي هلا، مع األخذ بعني السفر اهلادف للمناطق الطبيعية للتعرف عل:" أ�ا

االعتبار عدم تغيري التوازن الطبيعي هلا، وخلق فرص اقتصادية حلماية املوارد الطبيعية وإفادة السكان 

  9".احملليني

  السياحة البيئية خصائص. 2

، (*)ثل السياحة الريفيةهناك العديد من أنواع السياحة اليت تتشابه مع مفهوم السياحة البيئية م    

، لذا وجب التعرف على اخلصائص املميزة للسياحة البيئية (***)، السياحة الزراعية(**)السياحة اخلضراء

  1.ومتييزها عن املفاهيم السابقة

أشكال السياحة اليت تتضمن الطبيعة كمشاهدة مناظر طبيعية أو التجوال  تشمل السياحة البيئية مجيع -

  يف أماكن طبيعية كاحملميات وغريها؛

  تكون يف إطار تعليمي أو استكشايف؛ -

  تنظم عادة ضمن جمموعات صغرية وليس أفراد من طرف مؤسسات سياحية صغرية؛ -

  قافية؛تتمحور عادة حول اجلوانب الطبيعية، االجتماعية، والث -

                                                           

.هي تلك السياحة اليت تقتضي السفر إىل وسط ريفي وليس عمراين(*)   

.وتعربعن السياحة يف املناطق اخلضراء(**)   

. إقامة تواصل املنتجني الزراعيني مع السياح �دف التعريف واستكشاف األوساط الزراعية (***)  

أبو بكر بوسامل، عادل لعجايل، صناعة السياحة الريفية يف املغرب، جملة نور للدراسات االقتصادية، العدد الثاين،  

.4-3، ص ص 2016 1  
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تشمل يف غالب األحيان احملميات الطبيعية اليت تتبع عادة اإلدارات احمللية للمحافظة على املناطق  -

  .الطبيعية

  السياحة البيئية أشكال .3

ترتكز السياحة البيئية بصورة مباشرة على الطبيعية للمنطقة السياحية وتراثها التارخيي واحلضاري، لذلك     

  10:نوع عناصر اجلذب السياحي يف املنطقة، ومن بني أهم أشكاهلاتتعدد أشكاهلا حسب ت

 زيارة واستكشاف واحملميات الطبيعية واليت يطلق عليها السياحة الفطرية؛ 

 سياحة املزارع واملساحات اخلضراء يف السهول والغابات واملساحات اخلضراء؛ 

 سياحة صيد احليوانات الربية والطيور واألمساك؛ 

 سياحة الصحاري؛ 

 سياحة الغوص حتت املاء واأللعاب املائية؛ 

 سياحة اآلثار واملغارات وحتليل الصخور اجليولوجية؛ 

 استكشاف وتسلق اجلبال؛  

  مقومات نجاح السياحة البيئية: ثانيا

يتطلب جناح السياحة البيئية توافر جمموعة من املتطلبات، مميزة وقادرة على حتقيق تطلعات السياح     

يف احلصول على جتربة مميزة، وتقرتن هذه املقومات مبجموعة من العناصر اليت يفضل توافرها واشباع رغبا�م 

  11:عند املفاضلة بني الوجهات السياحية، وتتمثل يف

 كلما كانت املوارد البيئية املتواجدة يف الوجهة السياحية نادرة، كلما زادت تنافسية املنتج   :الندرة

 السياحي البيئي؛

  تكمن قوة املنتجات السياحية البيئية إىل حد كبري يف أصالتها وصعوبة تقليدها  :التقليداستحالة

من قبل املنافسني يف السوق السياحي، ما ميكن من استمرارية استقطاب وحتقيق تدفق أكرب 

 للسياح حنو مناطق السياحة البيئية؛

 ة توفر البنية التحتية املناسبة سواء من ناحي: القدرة على الوصول إلى الوجهة السياحية البيئية

اخلاصة بتوفري النقل، حجم املسافة املطلوب قطعها للوصول إىل املقومات البيئية أو تكلفة التنقل 

 إليها؛
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  مثل األثرية، : مدى قرب عناصر الجذب السياحي البيئي من المقومات السياحية األخرى

دفق الشرائح السوقية اليت جتد الوجهة الدينية والتارخيية وغريها، ألن ذلك يزيد من حجم وت

 السياحية مكانا مالئما لقضاء إجاز�ا فيه؛

 كالفنادق واملواصالت واالتصاالت، شرط   :توفر البنية التحتية المالئمة لخدمة السياح البيئيين

 .أن التشكل إقامة هذه املنشآت واخلدمات ضررا على القيمة البيئية للوجهة السياحية

  دور السياحة البيئية في تحقيق التنمية السياحية المستدامة: المحور الثالث

نظرا لتزايد االهتمام الدويل بالسياحة البيئية عقدت هيئة األمم املتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العاملية     

، وأعلنت هذه السنة عاما عامليا 2002مؤمتر القمة الدويل للسياحة البيئية يف مدينة كيبك بكندا سنة 

للسياحة البيئة، ومت اخلروج باعرتاف دويل رمسي بأمهية السياحة البيئية كأحد مداخل التنمية السياحية 

      12.املستدامة، ومن مثة حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة

حيث تعيش السياحة البيئية حراكا متطورا وهائال بسبب دورها البارز يف التنمية املستدامة، وهناك     

من الدول اليت تعتمد على القطاع السياحي يف اقتصاديا�ا كمورد أساسي لدخلها القومي، ويعود العديد 

الفضل يف ذلك لألماكن الطبيعية، األثرية، والرتاثية اليت تستفيد منها يف اجلانب االقتصادي، االجتماعي 

ضمن أولويا�ا، مع وضع وتتطلب التنمية السياحية املستدامة ضرورة وضع السياحة البيئية  13.والثقايف

برامج شاملة ومتكاملة حلماية البيئة السياحية من التلوث واحلفاظ عليها من التدهور وتوجيه االهتمام إىل 

  14.املوارد الطبيعية لالستفادة منها دون االخالل بالتوازنات البيئية

ويف ظل ذلك وجدت العديد من الدول يف السياحة البيئية بديال اسرتاتيجيا الستغالل مواردها     

السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن االعتماد على مصادر الثروة النابضة وعلى رأسها 

يت متكنه احتياطات النفط، باعتبارها أحد مكونات املنتج السياحي وحيافظ عليها أل�ا تشكل اخللفية ال

وتعمل تنمية السياحة البيئية وتطويرها على خلق . من الرتويج للمنتج السياحي يف احلاضر واملستقبل

  15.االستدامة للقطاع من خالل تأثريها اإلجيايب يف البعد البيئي واالجتماعي واالقتصادي على حد سواء

حيث تتمثل العالقة بني السياحة البيئية والتنمية السياحية املستدامة يف العالقة اليت تربط بني السياحة      

البيئية والسياحة املستدامة وموقع التنمية املستدامة من السياحة البيئية، فالسياحة البيئية متثل نوع من أنواع 

رئيسي باالستدامة البيئية، االجتماعية السياحة القائمة على مبدأ االستدامة اليت تتعلق بشكل 

كما أن لصناعة السياحة البيئية أثر كبري يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة، ملا تلعبه من   16.واالقتصادية
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دور مهم وحيوي يف حتقيق منو وازدهار االقتصاد، وأصبحت تشكل جزء هاما يف صناعة العصر احلايل 

التنمية املستدامة، باعتبارها تربر عمليات احملافظة على التوازن الثقايف يف  واملستقبلي، خاصة يف ظل مفهوم

املواقع السياحية، وحتافظ على البيئة وعناصر اجلذب السياحي، وحتقق االستغالل األمثل للموارد الطبيعية، 

  17.االجتماعية، الثقافية واالقتصادية

  .البويرة لتحقيق التنمية السياحية المستدامةمقومات السياحة البيئية في والية : المحور الرابع

تزخر منطقة البويرة بالعديد من املقومات اليت ميكن من خالهلا جذب السياح، وفيما يلي سيتم التطرق     

  .إىل املقومات السياحية للمنطقة وآفاق السياحة البيئية يف والية البويرة لتحقيق التنمية السياحية املستدامة

  ات السياحية لوالية البويرةالمتاح: أوال

 4456.26تعترب والية البويرة مدينة سياحية، تقع يف الوسط الداخلي للوطن، تغطي مساحة قدرها     

كم
�

حيدها مشاال تيزي وزو وجنوبا والية املسيلة، غربا والييت املدية والبليدة، وشرقا والييت برج بوعريريج ، 

 18.وجباية

املناخ القاري واهلادئ، سهولة الوصول إليها لقر�ا من : الصورة السياحية للوالية بالعوامل التالية متتاز    

مطار اجلزائر العاصمة، تتميز بتضاريس و تالل متنوعة، ومن املقومات السياحية اليت تزخر �ا املنطقة ما 

  19:يلي

تعترب السياحة اجلبلية أهم نوع من أنواع السياحة اليت ميكن تطويرها عرب الوالية  :السياحة الجبلية. 1

  :وهذا يعود إىل توفر عدد من العناصر األساسية اليت تدخل يف تركيب املنتوج السياحي للوالية وتتمثل يف

 األطلس البليدي، جبال البيبان وجبال جرجرة: الطابع اجلبلي للوالية. 

 هكتار تابعة  8210هكتارا، منها  18550رجرة مبساحة إمجالية تقدر بــ احلظرية الوطنية جل

 .لوالية البويرة

 عدد كبري من القرى مبحاذاة املناطق اجلبلية، حيث تشكل مبعاملها وتراثها عامل جذب للسياح. 

  سدود هامة مناسبة الستقبال نشاطات رياضية وبيئية 03توفر والية البويرة على: 

بلدية عني (سد لكحل ) بلدية بشلول(سد تيلسديت ) بلدية األخضرية( سد كدية أسردون

  ).بسام

  وجود مسالك مهيئة للتجوال عرب احلظرية الوطنية جلرجرة إضافة إىل املسالك اليت تتم دراستها

 :و�يئتها واملتمثلة يف
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 )بلدية حيزر(مسلك ميمونة، قمة جبل حيزر  -

 )واألسنامعرب بلدييت حيزر (مسلك ميمونة، تيكجدة  -

 )بلدية صحاريج(مسلك تاال رانا، قمة الال خدجية، تيزي نكوالل  -

 ).بلدية سور الغزالن(مسلك قمة جبل ديرة، فج ديرة  -

نشري إىل أنه أهم ما مييز املناطق اجلبلية يف الوالية حمطة تيكجدة اليت تعطي فرص االكتشاف وممارسة     

وتشكل هذه اجلبال لوحة فنية مميزة بألوا�ا وأشكاهلا، حيث ميكن للسائح  هواية الصيد والتزجل على الثلج،

اكتشاف مجال املناطق اجلبلية للوالية، وتعترب قمة اللة خدجية أعلى قمة بالشمال اجلزائري بارتفاع يزيد عن 

ومن م من أفضل وأحسن املناطق السياحية يف الوالية وأكثرها زيارة من طرف السكان احملليني  2308

وترشح جبال تيكجدة لتكون أول . خمتلف جهات الوطن، خاصة هواة الرياضات اجلبلية وتسلق اجلبال

  .منطقة باجلزائر ملمارسة رياضة القفز باملظالت

وعلى الرغم من ذلك تشتكي منطقة تيكجدة العديد من املشاكل اليت حتولت إىل معرقل حقيقي يف    

  : 20أمهها   ة يف املنطقةسبيل ترقية وتطوير السياحة البيئي

  ضيق الطريق املؤدية إىل تيكجدة وخطورته؛-

  غياب املرافق السياحية اليت من شأ�ا توفري الراحة للسائح وتؤثر بشكل إجيايب على البيئة؛ -

  نقص حجم االستثمارات التنموية وعدم االستجابة ملتطلبات املنطقة لتوفري اخلدمة املالئمة للسياح؛-

  البنية التحتية الضرورية خلدمة السياح كالفنادق، املخيمات الصيفية وغريها؛عدم توفر  -

  .غياب الدليل السياحي الذي من شأنه التعريف أحسن باملنطقة -

شروط  2007فيفري  19املؤرخ يف  69-07حيدد املرسوم التنفيذي رقم   :السياحة الحموية. 2

احلموية، كما حدد املياه احلموية وصنفها وحدد كيفية وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه 

  .مراقبتها ومحايتها، ومبوجبه مت انشاء اللجنة التقنية للمياه احلموية وحدد مهامها وأعضاءها

عامال،  35تتوفر والية البويرة على منبع محوي واحد يقع حبمام كسانة التابع لبلدية اهلامشية ويوظف      

موي إقباال كبريا من قبل املواطنني طلبا للراحة أو العالج، ويهدف هذا املشروع ويعرف هذا املوقع احل

أساسا إىل فك العزلة عن املنطقة واالستغالل العقالين والكامل للمنبع احلموي وحميطه الطبيعي، فضال عن 

املهام األساسية  االرتقاء باخلدمات السياحية والفندقية للمنبع، وجعله من املركبات احلموية العاملية ومن

  21:للمركب احلموي
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العالج التشخيصي ملختلف األمراض من طرف فريق طيب مكون ومؤهل باستعمال الوسائل والتجهيزات -

  احلديثة يف العالج؛

  إبراز املؤهالت السياحية والطبيعية للمنطقة وعادا�ا وتقاليدها؛-

  توفر الراحة الستقطاب السياح؛العمل على توفري وسائل اإليواء واإلطعام والرتفيه اليت -

  توفري هياكل وقاعات االستقبال جمهزة بكل الوسائل، ما يسمح بتنظيم ملتقيات وندوات ثقافية وعلمية؛-

السعي لتجهيز املركب بوحدة متخصصة يف البحث العلمي جمهزة ببنك معلومايت موجه ألي باحث -

  .مهتم بطرق العالج مبياه احلمامات

ئص من شأ�ا تأهيل املركب احلموي ألن يكون قطبا سياحيا وطبيا يقصده العديد من كل هذه اخلصا     

املواطنني من خمتلف جهات الوطن للراحة أو العالج أو حىت البحث العلمي، كونه بعيد عن ضجيج 

  : وميكن توضيح التدفق السياحي ملركب محام كسانة يف اجلدول التايل. املدينة وتلوثها

  .التدفق السياحي على المركب الحموي حمام كسانة: 01الجدول رقم 
  2019إلى غایة نوفمبر   2018  2017  2016  

  130373  155340  104474  87372  عدد الوافدین

  .2019.مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية البويرة: المصدر

يف تطور مستمر إىل غاية سنة  نالحظ من خالل اجلدول أن التدفق السياحي على مركب محام كسانة    

سائح، وذلك  130373ليصل إىل  2019، بينما عرف املركب تراجع يف عدد السواح سنة 2018

نتيجة لغلق املركب ملدة تزيد عن الشهرين نتيجة إلخالل صاحب املركب بالتزاماته املتفق عليها يف إطار 

واملرتبطة بتهيئة املركب  وجتهيزه بكل الوسائل املادية والبشرية وتوفري كل املرافق الضرورية  عقد اإلمتياز

  .للسواح

تتميز والية البويرة بتنوع تراثها املادي والالمادي الذي ميثل صورة للتنوع  :إمكانيات االستغالل: ثانيا

  22.الثقايف للجزائز

  الحظيرة الفندقية . 1

سرير  172سرير منها  1220مؤسسات فندقية عرب الوالية، بطاقة اإليواء ) 08(تنشط مثان      

سرير  60و *) 02(سرير مصنف يف الدرجة جنمتني  110، *)01(مصنف يف الدرجة جنمة واحدة 

 .سرير يف طور التصنيف موزعة عرب بلدييت البويرة واألسنام 878مصنف يف هياكل معدة للفندقة و 
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  السياحة واألسفار وكاالت. 2

وكالة سياحية موزعة عرب بلدية البويرة، امشدالة، عني بسام، ) 27(تنشط بوالية البويرة سبعة وعشرون 

  .سور الغزالن واألخضرية

  عدد السواح المعالجين من طرف وكاالت السياحة واألسفار: 02الجدول رقم 

  عدد السواح املعاجلني

  السواح املتوجهون للخارج  احة اإلستقباليةالسي  )جزائريون(السياحة الداخلية 

3946  241  3069  

  7256  ا�موع 

  2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية البويرة : المصدر

إذ يظهر من خالل  يوضح اجلدول عدد السواح املعاجلني من طرف وكاالت السياحة واألسفار،    

سائح، يف املقابل مل  3946معطياته انتعاش السياحة الداخلية للوالية حيث بلغ عدد السواح الداخليني 

  .سائح متوجه حنو اخلارج 3069سائح، و  241يتجاوز عدد السواح الوافدين إىل والية البويرة 

 مناطق التوسع السياحي المقترحة للتصنيف 

 :تسعى الوالية لتوسيع املناطق السياحية كما هو مبني يف اجلدول أدناه

  مناطق التوسع السياحي المقترحة لوالية البويرة: 03الجدول رقم 
  تقدم الدراسة  المساحة   تسمیة المنطقة  البلدیة  الدائرة

ھذه المناطق الدراسة الخاصة بتصنیف -  ھكتار 66.79  01توملیلین  -تیكجدة  األسنام بشلول  بشلول
منتھیة وملفاتھا مودعة لدى وزارة 
التھیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة 

  .التقلیدیة
مكاتب الدراسات بصدد إعداد دراسة  -

  .أولیة لمخططات التھیئة الخاصة بھا

  ھكتار 50.75  02توملیلین  -تیكجدة  بشلول
    الریش  البویرة  البویرة
    حمام كسانة  الھاشمیة  الھاشمیة
  ھكتار 14.18  تاال رانا  صحاریج  امشدالة

  ھكتار 304.78  مناطق 05

  .2019مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية البويرة  :المصدر

يف إطار السعي لتوفري حافظة عقارية كافية الحتواء الطلب على االستثمار السياحي وترقية السياحة يف     

مناطق للتوسع السياحي واملبينة يف اجلدول أعاله، ومت ) 05(مت إجناز الدراسة اخلاصة خبمس  والية البويرة،

إيداع ملفا�ا على مستوى املصاحل املركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، كما باشرت 

  .ضح يف اجلدولمكاتب الدراسات إعداد مشروع أويل ملخطط �يئة هذه املناطق كما هو مو 

 مناطق التوسع السياحي المقترحة للدراسة 
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مناطق إضافية، حيث تتم عملية اختيار ) 04(متت مباشرة االجراءات إلعداد ملفات تصنيف أربعة     

املناطق املرشحة للتصنيف بعد معاينة عدة مناطق على مستوى بلديات سور الغزالن، أحنيف، عني حجر 

  .وعني بسام

  خاتمة

متثل السياحة البيئية أحد أهم السبل والضمانات اليت ينبغي تبنيها للوصول إىل تنمية سياحية     

مستدامة من خالل اعتمادها على التوفيق بني االبعاد االقتصادية، االجتماعية والثقافية وعدم التعارض يف 

ع باملقاصد السياحية احلالية هذه األهداف من حيث حتقيق العدالة، يف حق األجيال القادمة يف االستمتا 

ومنه العمل على حتقيق تنمية سياحية مستدامة، ومن أجل ذلك تفطنت العديد من الدول يف السنوات 

األخرية إىل أمهية السياحة وخاصة البيئية منها وأدركت ا�ا ضرورة حتمية من شأ�ا ترقية القطاع السياحي 

  .وحتقيق التنمية السياحية املستدامة

خالل دراستنا ملوضوع السياحة البيئية كآلية لتحقيق التنمية السياحية املستدامة، مت التوصل إىل  من    

  :النتائج التالية

تعترب السياحة البيئية والتنمية السياحية املستدامة وجهان لعملة واحدة من خالل اعتمادمها على نفس  -

  األبعاد، االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

لسياحة البيئية يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة من خالل احملافظة على الطبيعة والبيئة احمللية تساهم ا-

  وحتسنها لألجيال القادمة؛

  اليزال الطلب السياحي البيئية يف والية البويرة  طلب مومسي داخلي شتوي فقط؛-

  صبح قطبا سياحيا بامتياز؛متتلك والية البويرة مؤهالت سياحية بيئية متنوعة تؤهلها ألن ت -

  :وبناء على ما مت التوصل إليه من نتائج، ميكن تقدمي التوصيات التالية

ضرورة االهتمام بالسياحة البيئية ووضعها ضمن أولويات التنمية املستدامة وخاصة التنمية السياحية  -

  .املستدامة

  السياحي مبا حيقق االستدامة للقطاع؛تعزيز االهتمام بالبعد البيئي يف جمال تطوير وترقية الربامج -

  ؛)دراسة اجلدوى(حتديد املناطق الصاحلة للسياحية البيئية  -

استعمال التكنولوجيا احلديثة عن طريق االنرتنيت ووسائل االتصال احلديثة للتسويق للمنتج السياحي -

  البيئي وحتسني جودته؛
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الدرجة األوىل من خالل تنظيم ملتقيات ومؤمترات تنمية الوعي السياحي والبيئي لدى ا�تمع احمللي ب -

  إصدار مطويات للتعريف بأمهية السياحة البيئية؛

تكييف األجهزة واملؤسسات القائمة على النشاط السياحي مع التغري لألسلوب الذي حيقق االستدامة -

التسيري واالدارة  للنشاط السياحي مبختلف أنواعه، وعقد شراكات دولية لالستفادة من اخلربات يف جمال

  للمرافق ذات الشان؛

  تشجيع السكان احملليني على إقامة املشاريع السياحية الصغرية؛ -

إبراز املقومات السياحية البيئية لوالية البويرة وأمهيتها يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية -

  .والتخطيط لتنمية سياحية مستدامة
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