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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��
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 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

 وال���لم�يدرج�ا�املؤلف�) قالامل(ع���املراجع�محاولة�تحديد�املصادر�املتعلقة�باملوضوع��:تحديد�املصادر

�قائمة� ��� �وضع�ا �يجب �سابقا �م�شورة �أخرى �من�أعمال �مأخوذة �نص�أو�فقرة �وأي �قائمة�ال�وامش، ��

ال�وامش��ش�ل���يح،�وع���املراجع�إبالغ�رئ�س�التحر�ر�بأي�أعمال�متماثلة�أو�م�شا��ة�مع�العمل�قيد�

 .التحكيم

 املصا��� �تحكيم�امل�:�عارض �تحكيم�ع���املراجع�عدم �أي�ال�يجب�عليھ�قبول �أل�داف���صية، قاالت

املقاالت�ال���عن�طر�ق�ا�يمكن�أن�ت�ون��ناك�مصا���لأل��اص�أو�املؤسسات�أو�يالحظ�ف��ا�عالقات�

 .��صية

 :املؤلف�مسؤولية .3

 يطابق��:معاي����عداد� �متناسق �عل�� ��ش�ل �بموضوعية، �وعرضھ �أصيل �بحث �تقديم �املؤلف ع��

�املقاالت� �معاي���وسياسة�مواصفات �وفق �وذلك �أو�املضمون، �أو�الش�ل �حيث�اللغة، �من �سواء املحكمة

�طر�ق �عن �وذلك ���يح، ��ش�ل �املعطيات �وت�يان �املجلة، �حقوق�: ال�شر��� �ومراعاة �ال�املة، �حالة

�العرقية،� �ال��صية، �الذوقية، �وغ����خالقية، �ا��ساسة �إظ�ار�املواضيع �وتجنب �املقال، ��� �خر�ن

 .ية،�املعلومات�املز�فة�وغ���ال��يحة�وترجمة�أعمال��خر�ن�بدون�ذكر�مصدر��قتباس����املقالاملذ�ب
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 .سلوك�غ���أخال���وغ���مقبول 

 اصة�ال���استخدم�ا����مقالھ،�ع���املؤلف��حتفاظ�بالبيانات�ا��:الوصول�للمعطيات�و�حتفاظ���ا�

 .وتقديم�ا�عند�الطلب�من�قبل��يئة�التحر�ر�أو�املراجع

 ع���املؤلف��فصاح�عن�أي�تضارب�للمصا��،�ما���أو�غ��ه�والذي�قد�يؤثر�ع���نتائج�البحث��:�فصاح

 .وتفس���ا،�و�جب��فصاح�عن�مصدر��ل�دعم�ما���ملشروع�مقالھ

 مؤلفي�املقال����أولئك�املسا�م�ن�فقط��ش�ل�كب���ووا���سواء�من�) دعد(ي�ب���حصر�: مؤلفي�املقال

حيث�التصميم،�التنفيذ�والتفس��،�مع�ضرورة�تحديد�املؤلف�املسؤول�عن�املقال�و�و�الذي�يؤدي�دورا�
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�و  �املؤلف�ن،�فعال، �بجميع �ا��اصة �واملعلومات ��سماء �وجود �من �للمقال ��ص�� �املؤلف �يتأكد �أن �جب

وعدم�إدراج�أسماء�أخرى�لغ���املؤلف�ن�للمقال،�كما�يجب�أن�يطلع�املؤلفون�بأجمع�م�عن�املقالة�جيدا،�

�املجل �قالب ��� �املطلوب �الش�ل �بذلك �و�شر�ا �محتوا�ا ��� �ورد �ما �ع�� �صراحة �يتفقوا �يتم�وأن �الذي ة

 .تحميلھ��من�موقع�املجلة

 يل��م�صاحب�املقال�بذكر��حاالت��ش�ل�مناسب،�و�جب�أن��شمل��حالة�ذكر��ل��:�حاالت�واملراجع

�املقت�س� �واملراجع، ��حاالت �قائمة ��� ����اص �وسائر�أبحاث ��لك��ونية �املواقع �امل�شورات، الكتب،

 .م��ا�أو�املشار�إل��ا����نص�املقال

  ع���املؤلف�إذا�ت�بھ�واك�شف�وجود�خطأ�جو�ر�ا�وعدم�الدقة����جزئيات�مقالھ�����:بالغ�عن��خطاء�

   .أي�زمن،�عليھ�أن��شعر�رئ�س�تحر�ر�املجلة،�و�تعاون�لت��يح�ا��طأ

  تقديم�املقاالت�لل�شر: ثانيا

" دليل�للمؤلف�ن"و" ت�للمؤلف�ن�عليما: "ندعو�املؤلف�ن�الراغب�ن�����شر�مقاال��م����املجلة�إ����طالع�ع��
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  .إمضاء��ع�د: ثالثا
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  (*)إعادة طرح االقتصاد السياسي والعودة لألساسيات -نقد نظرية نمط اإلنتاج 

  1محمد عادل زكي .د

Dr.Mohamed Adel Zaki 

 muhammadadel1972@gmail.com) مصر( يةاإلسكندر جامعة 

 31/06/2022: ؛���تار�خ�ال�شر13/03/2022: ؛���تار�خ�القبول��08/10/2021: تار�خ��ستالم�

   :مستخلص

هذا املقال استبدل نظرية منط اإلنتاج، بعد نقد أسسها األيديولوجّية، بَفرضيٍة تعتمد على الَوْعي  يف       

. النَّاقد بقوانني حركة النَّشاط االقتَصادي للبشر َعْرب التَّاريخ املْلَحمي لتطورهم االجتماعّي واالقتصاديّ 

هي ) تصادّي يف ا�تمع لقوانني حركة الرأمسالالَّيت هي خضوع النشاط االق(َفرضّيٌة ترى أن الرأمساليَّة 

تطور قوى اإلنتاج السَّائدة، ) َمَدى(القاعدة الَّيت تعمل عليها مجيع النُّظم االجتماعيَّة، بغض النَّظر عن 

األمر الَّذي يتيح لنا إعادة فهم طبيعة مجيع املذاهب، . عالقات اإلنتاج املهيمنة) شكل(وبغض النظر عن 

لنَّظريات والنُّظم الَّيت أفْـَرَغت الِعلم االقتَصادّي من مضمونه االجتماعّي وجرَّدته من حمتواه وحقيقة كل ا

  .احلضارّي، مث استخدمته كوسيلة قهر وإخضاع، ال أداة للَوْعي واحلرية

Abstract 

      In this essay, I replace the theory of the mode of production, having 

criticized its ideological foundations, with a hypothesis that relies on the 

critical awareness of laws of economic movement for humans throughout 

the epic history of their social and economic development. It is a hypothesis 

that regards capitalism (which is the subjugation of economic activity, 

within society, to the laws of Capital movement) as the basis upon which all 

social systems function, regardless of "how far" developed the prevailing 

powers of production are, and regardless of the "form" of hegemonic 

relations of production. This enables us to reconsider all doctrines, and the 

truth of all theories and systems which impoverished the social content of 

                                                           
 muhammadadel1972@gmail.com: محمد عادل زكي، البرید: المؤلف المرسل 1
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economic science, and stripped it of its civilizational content, then, used it 

as means, not for awareness and liberty, but for coercion and subjugation. 

  :مقدمة

َنَظرية منط اإلنتاج من أهم النَّظريات الَّيت تضرب جبذورها يف عمق ِعلم االقتَصاد الّسياسي، وهي      

املركزية األوروبيَّة الَّيت تؤرّخ للعامل، وللنشاط االقتصادّي لإلنسانية . ُمشبَّعة، بطبيعة احلال، باملركزية األوروبيَّة

ة منط اإلنتاج ليست عقيدة راسخة لدى التيارات املهيمنة يف حقل ونطري! بالتايل، ابتداًء من تاريخ أوروبا

اليسار فحسب؛ بل أيًضا، ورمبا يف املقام األوَّل، سائدة وبقوٍة لدى رجال التَّاريخ العام، ومؤّرخي الفكر 

 ويف سبيل نقد نظرية منط اإلنتاج سوف َأسري ثالث خطوات َمنهجيَّة، أتعرَّف، يف األوىل،!  االقتصاديّ 

إىل قوانني حركة الرأمسال كخطوٍة فكريّة الزمة لفهم طبيعة نقد نظرية منط اإلنتاج، مث أشرح، يف الثَّانية، 

َمفاهيم وأسُّس نظريّة منط اإلنتاج، ويف اخلطوة الفكرية الثَّالثة أقدم فرضييت الَّيت َتستبدل نظرية منط اإلنتاج 

   .2بقوانني حركة الرأمسال

  الرأسمالقوانين حركة : أوالً 

، ال بُد وأن نبدأ من النقود، 3 على مستوى البدء يف النشاط االقتصادّي يف ظل اإلنتاج الرأمسايلّ      

) س(فلكي نشرتي سلعة، وسنرمز هلا باحلرف . النقدي 4، وهي الَّيت متثل الرأمسال)ن(وسنرمز هلا باحلرف 

                                                           
  يعتمد هذا املقال بصفة مركزية على الفرضية اليت قدمتها يف كتايب نقد االقتصاد السياسي  2
بالرأمسال املكون إما إنتاج السلع : وعن صواب، أحد أمَرين) 1914-1851(يعين اإلنتاج الرأمسايل لدى بوهم بافرك   3

  .من مواد العمل واآلالت؛ أي إنتاج السلع بالسلع، وإما خضوع عملية اإلنتاج لسيطرة صاحب الرأمسال اخلاص
مع أوائل القرن الثالث عشر، ظهرت يف غرب أوروبا كلمة الرأمسال، وكانت تستخدم بشكل عام لتدل عن الثروة املكّنزة،  4

  .و سلفة أو أصول جتارةأو مبلغ من املال أو مقدار دين أ

إذ مل يكن يوجد أي . أي أن مستوى ظهور الكلمة حىت هذه الفرتة التارخيية املبكرة كان مستوى حقل التداول" 

ويتعني أن ننتظر جميء اآلباء املؤسسني لعلم االقتصاد السياسي . ارتباط بني كلمة الرأمسال وأي كلمة بشأن عملية اإلنتاج

الكلمة من مستوى حقل التداول إىل مستوى حقل اإلنتاج؛ حينما تأخذ الكلمة يف التبلور على حىت ينتقل مستوى ظهور 

  ".، وهو من عظماء الطبيعيني، يعرف الرأمسال)1781-1727(يد مفكري القرن الثامن عشر، فروبرت ترجو 
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إنتاجي�ا، يتعني أن يكون حتت تصرُّفنا مقداٌر ُمعنيَّ من أجل ُمبادلتها أو استعماهلا استعماًال استهالكيًا أو 

: أو. ألكلها، أي الشراء بقصد االستهالك املباشر: ؛ فمن أجل شراء كمية معينة من الفاكهة)ن(من 

لتصنيعها، وبيعها كأحد أنواع املربَّات مثًال، أي الشراء بقصد : أو. إلعادة بيعها، أي الشراء بقصد البيع

والرأمسايل، على هذا النحو، لديه دوًما، عرب تاريخ النشاط ). ن(أن يكون حتت تصرفنا  اإلنتاج، فيجب

  : االقتصادّي لإلنسانية، ثالثة اختيارات

  .أن يشرتي سلعة بسعٍر منخفض، ويعيد بيعها بسعٍر مرتفع -

  . مصنَّعة/ ُيصّنع السلعة بدًال من أن يشرتيها منَتجة/ وإمَّا أن يُنتج -

أن يقوم بإقراض نقوده إىل شخٍص آخر أو مؤّسسة ما، ألجٍل حمدَّد، ويف �اية مدة القرض حيصل  أو -

وميكننا أن نُلِحق �ذا االختيار مجيع عمليات الصرف املتعّلقة باملضاربات . على نقوده مضافًا إليها الفائدة

  .املالّية واالجتار يف النقود

 الصيغ الثالث لقانون الحركة  

ح، كي يشرتي منه . دأ من الشراء بقصد البيعولنب      فبائع الفاكهة يذهب إىل املنتج املباشر، الفالَّ

؛ بقصد إعادة بيعها بثمن أكرب من الثمن الَّذي اشرتاها به؛ وذلك لكي حيصل على أصل )س(الفاكهة 

الَّذي يشري إىل ) Δ(رمز ولسوف نرمز ملا ُيسمى الربح بال. نقوده الَّيت بدأ �ا جتارته، باإلضافة إىل الربح

، ارتفاًعا واخنفاًضا، يف النقود  وإذا جرَّدنا مجيع عمليات البيع والشراء املتتالية واملتعاقبة من كل ). ن(التغريُّ

ما هو ثانوّي وغري جوهري، واستبعدنا كذلك تكاليف التداول، الَّيت ال تزيد القيمة، فسنحصل على قانون 

َجيب هنا أن يكون لدينا و  ).ن Δ+ ن  -- س  -- ن (هذه العملية وهو  حركة الرأمسال الَّذي حيكم

  : الَوْعي بالتفرقة اآلتية

التَّاجر الَّذي يتوقف دوره عند شراء السلعة وإعادة بيعها بقصد الربح النَّقدي، سيكون رحبه ُمشتق�ا من  -

إخل، ... تَّاجر على األجور واألدواتوال تُعد مجيع املصاريف الَّيت ينفقها هذا ال. ربح الرأمسايل الصناعي
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رأمساًال، إمنا هي حمض تكاليف تداول يقتصر دورها على جمرد حتقيق، ال خلق، الربح احملدَّد َسلًفا يف حقل 

  . اإلنتاج

أمَّا التَّاجر الَّذي يقوم، باإلضافة إىل دوره َكَمنَفذ لبيع منتجات الرأمسال الصناعي، بأعمال أخرى   -

، فهو يُنتج قيمة وقيمًة زائدة يف حقل هذا النشاط ُتضاف )كصناعة مستقلة(إخل ... تغليفكالتعبئة وال

  . حسابي�ا إىل قيمة السلعة

واألصل العام لربح التَّاجر على هذا النحو ال يعين أن القيمة الزائدة ال ميكن أن تنشأ، وفًقا لقانون      

ولكن عملية النقل، . إخل... زين السلع وشحنها ونقلهابل ميكن أن تنشأ عن خت. القيمة، يف حقل التجارة

وبالتايل ميكن . مثًال، لن تزيد يف قيمة السلعة نفسها، هي فقط تزيد القيمة يف حقل خدمة النقل

   .ضم القيمَتني عند حساب القيمة اإلمجاليَّة للسلعة حينما ُتطرح يف السُّوق) ِحسابي�ا(

ن يُنتج السلعة بدًال من شرائها بقصد بيعها، أي حينما يُقرر تاجر الفاكهة وحينما يُقرر هذا التَّاجر أ     

فصديُقنا . أن يتحول إىل رأمسايل يُنتج مرىب الفاكهة، سوف حيدث تغيٌري طفيف يف صيغة قانون احلركة

فيقوم بشراء . إنتاجيإىل رأمساٍل ) ن( النقديالتَّاجر، الَّذي َحتوَّل إىل رأمسايل صناعي، سوف ُحيول رأمساله 

، مث يشرتى اآلالت الالزمة لصنع املرىب )م ع(إخل، والَّيت متثل مواد العمل ... الفاكهة واملواد احلافظة

وحينما . الَّيت يبيعها الُعمال األجراء) ق ع(، مث يشرتي قوة العمل )أ ع(وتعبئتها، والَّيت متثل أداة العمل 

ن منها رأمساله اإلنتاجي الَّذي يتألَّف من قوة العمل، ومواد العمل تكتمل لدى الرأمسايل األجزاء الَّيت يتكو 

، يأمر ُعماله )و إ(وأدوات العمل، وسنطلق على مواد العمل وأدوات العمل مصطلح وسائل اإلنتاج 

وحينما خيرج . سلعيمن أجل حتويل الرأمسال اإلنتاجي إىل رأمسال ! مبعانقة آال�م احملبوبة من أجل اإلنتاج

، أي حيول رأمساله السلعي )ن Δ) + (ن(، يُوّجهه الرأمسايل إىل السُّوق لبيعه وحيصل على السلعينتوج، امل

إىل رأمسال نقدي مرة أخرى بقصد جتديد إنتاجه من خالل دورة رأمسالية جديدة يتحول يف مرحلتها األوىل 

لثَّانية يتحول الرأمسال اإلنتاجي إىل مث يف املرحلة ا) و إ+ ق ع (إىل رأمسال إنتاجي ) ن(الرأمسال النقدي 

وهكذا يف كل . ويف املرحلة الثَّالثة يتحول الرأمسال السلعي إىل رأمسال نقدي مرة أخرى) س(رأمسال سلعي 
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+ ن  -- س --]و إ+  ق ع  [ --ن (وكُل ذلك جيري من خالل قانون حركة الرأمسال . دورة للرأمسال

Δ ن.(  

ة الَّذي قرر أن يتحول إىل رأمسايل صناعي، على ما يبدو أنه يفكر اآلن ولكن صديقنا تاجر الفاكه     

يف أمٍر ما، وهو يشاهد الُعمال يطبخون الفاكهة ويضيفون إليها املواد احلافظة، ويرى آخرين يعّلبون املرىب 

ستخدم ال ي PاPملِ : وُحيّدث نفسه. أو يضعون املنتوج النهائي على سيارات النقل املتجهة إىل السُّوق

ال يتاجر يف  PاPمل! رأمساله يف استثمار خمتلف مثل صديقه الَّذي َجيين أرباًحا رمبا أكرب منه باملضاربة املالية

وحينئٍذ . عندئذ سوف يتحول تاجر الفاكهة من رأمساّيل صناعّي إىل رأمساّيل مايلّ ! النقود بيًعا وشراءً 

فصديُقنا سوف يقوم بعمليات الصرف، ). ن Δ+ ن  -- ن  -- ن ( سيكون قانون حركة الرأمسال هو

وما يتعلق �ذه العمليات من عمليات اإلئتمان، كما كان يفعل يف ) ن(بالنقود ) ن(أي شراء وبيع النقود 

  .القدس قبل امليالد

ث الَّيت حتكم اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع عرب تاريخ النشاط االقتصادي تتبدَّى إًذا يف ثال 4قوانني احلركة    

  :صيغ

  ).ن Δ+ ن  --س  -- ن (قانون حركة الرأمسال التجاري   -

  ).ن Δ+ ن  -- س  --] و إ+  ق ع  [ -- ن (الرأمسال الصناعي  قانون حركة  -

  ).ن Δ+ ن  -- ن  --ن (املايل / الرأمسال النقدي قانون حركة -

 عالقات التناقض  

  :عالقات التناقض على عدة مستويات ويف إطار قوانني احلركة تربز     

فهي، مثًال، تربز أوًال، على مستوى عملية اإلنتاج؛ فالطابع االجتماعي لإلنتاج يتناقض مع امللكية  -

  . الفردية لوسائل اإلنتاج

الصراع بني العامل، مالك قوة العمل، والرأمسايل،  كما تربز، ثانًيا، على مستوى عالقات اإلنتاج؛ فليس  -

  . وسائل اإلنتاج، بل أيًضا بني العامل واآللة؛ فهما يف صراع دائم وينفي أحدمها اآلخرمالك 
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وتربز، ثالثًا، على مستوى توزيع املنتوج االجتماعي؛ إذ تسعى كل طبقة مشاركة كانت أم غري مشاركة  -

  . يف عملية اإلنتاج إىل االستحواذ على أكرب نصيب من هذا املنتوج

، حني جتديد اإلنتاج؛ فإنفاق الربح يف جتديد اإلنتاج البسيط أو على نطاٍق موسَّع، كما تربز، رابًعا  -

  . يتناقض مع إنفاق الربح استهالكياً 

كما تربز، خامًسا، على مستوى أدق وحدة يف عملية اإلنتاج وهي السلعة؛ فمبادلة السلع بالسلع أو   -

  . إخل... بالنقود، يتناقض مع استعماهلا أو استهالكها

وهكذا تربز دوًما عالقات التناقض وال تكف عن دفع التطور وتشكيله على الصعيد االجتماعي،      

  .تطيش األرض بعيًدا عن مدارها حىتَّ 

 الطبيعة الحقوقية لعالقات التبادل  

عاجلنا أعاله قوانني احلركة، بصفٍة خاصة قانون حركة الرأمسال الصناعي، مبعزل عن الطبيعة احلقوقية      

فلقد ذكرنا أن . للعالقات اجلدلية بني مكوناته؛ وذلك ألمهية التعرُّف إىل هذه الطبيعة بشكٍل مستقل

يتبادل مع مالكي قوى اإلنتاج سواء  أي أنه. الرأمسايل يقوم بتحويل نقوده إىل وسائل لإلنتاج، وقوة عمل

ًكا ملواد العمل أم ألدوات العمل أم لقوة العمل فهو يعطيهم النقود ويأخذ منهم يف املقابل . أكانوا مالَّ

ولكي نعي الطبيعة احلقوقية للعالقة بني مكّونات قانون احلركة أي الطبيعة احلقوقية ملبادلة النقود  .منتجا�م

ة قوة العمل بالنقود، ومبادلة النقود بأدوات العمل؛ فيجب الذهاب أبعد من النظر إىل مبواد العمل، ومبادل

عملية حتوُّل النقود إىل وسائل لإلنتاج كمجرد عمليات للتباُدل بني وحدات من النقود ومواد العمل 

العالقات  فالتباُدل، على مستوى. وأدوات العمل وقوة العمل، إىل حتليل طبيعة عالقات التباُدل ذا�ا

املبيع  يُعاوضفاملشرتي . يأخذ من خالهلا كل طرف مقابًال ملا أعطاه ُمعاوضة احلقوقية، ليس هبة، إمنا هو

. إخل... والعامل يعاوض قوة عمله بوحدات النقود. بالنقود، والرأمسايل يعاوض بالنقود قوة عمل العامل

واحلكم التشريعي للتبادل الَّذي يعرتيه عيب من جيب هنا أن منيز بني الطبيعة احلقوقية لفعل التباُدل، 
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كما منيز، من جهٍة أخرى، بني التنظيم االجتماعي املهيمن، والقاعدة الَّيت حتكم النشاط . عيوب اإلرادة

  :االقتصادي على الصعيد االجتماعي

بغض النظر عن يأخذ من خالهلا كل متبادل مقابًال ملا أعطاه، وذلك  معاوضةفالتباُدل، حقوقي�ا، هو  -

فقانون حركة الرأمسال احلاكم للتباُدل على صعيد النشاط . احلكم التشريعي أو املوقف األخالقي

متت على حنٍو ) و إ(و ) ن(، أو بني )ق ع(و ) ن(االقتصادي، ال يعنيه، حبال أو بآخر، هل املبادلة بني 

عالقة التباُدل بأي عيب قد يشوب  فقانون احلركة ال ينشغل حني انطباقه حلكم. عادل وقانوين أم ال

اإلرادة؛ فقد يستغل، أو ُيكره، أحد األطراف الطرف اآلخر، وقد يُدلس عليه، أو يغشه، ومع ذلك ال 

يتأثر أداء قانون احلركة ويظل حيكم العالقة؛ ألن احلكم التَّشريعي أو حّىت املوقف األخالقي، ال يعين قانون 

  . إخل، ال يعطل قانون احلركة وال يؤثّر يف طريقة عمله... ده لإلكراه أو للغشاحلركة؛ فبطالن التباُدل أو فسا

وألن قانون حركة الرأمسال حيكم عالقات التباُدل، ذات الطبيعة التعاوضية، بغض النظر عن احلكم  -

ماعية، التشريعي أو املوقف األخالقي، وميثل على هذا النحو القاعدة الَّيت تعمل عليها مجيع النظم االجت

 يعاوضأم قنٌّ . سيًدا، يف مقابل شربِة ماٍء وِكسرة خبز يعاوضفهو ال يعنيه، حباٍل أو بآخر، هل عبٌد 

إن الَوْعي �ذه الطبيعة . رأمسالي�ا مقابل األجر يعاوضأم عامٌل مأجور . إقطاعي�ا لقاء جزء من احملصول

إلنتاج، وبالتايل إعادة طرح مفهوم الرأمسالية احلقوقية سيكون حامسًا يف إعادة طرح وتصحيح نظرية منط ا

  ).الَّيت هي خضوع اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع لقوانني حركة الرأمسال(

  مفاهيم وأسس نظرية نمط اإلنتاج: ثانياً 

. عالقات اإلنتاج، وقوى اإلنتاج: يقوم على ركيزتني -- كمصطلح يعود إىل ماركس   -- منط اإلنتاج      

نتاج، وهي الروابط احلقوقية الَّيت حتكم عملية خلق السلع واخلدمات على الصعيد أما عالقات اإل

  :االجتماعي، فقد تكون، وفًقا ملاركس، وتراثه
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عبده؛ إذ " قهر"يف ا�تمع العبودّي، وتؤسَّس بالتايل على حق السيد يف ) بني العبد والسيد( عبوديَّة) 1(

قبيل األشياء الَّيت قد يرى صاحبها استغالهلا أو التصرف فيها بالبيع  ال أهلية قانونية للعبد الَّذي يُعد من

  !مثًال، أو حّىت التخلص منها بإعدامها

" تابع"فالقن . يف ا�تمع اإلقطاعّي، وتؤسَّس بالتايل على التبعية) بني القن واإلقطاعي( إقطاعيَّة) 2(

آخر ينتقل القن أيًضا مع انتقال ملكية تلك  لألرض، وحينما تنتقل ملكيتها، باملرياث مثًال، إىل سيدٍ 

  .األرض إىل السيد اجلديد

، وتؤسَّس على تالقي اإلرادات 5يف ا�تمع الربجوازّي املعاصر) بني العامل املأجور والرأمسايل( تعاقديَّة )3(

السُّوق كطرف  القادرة على إحداث أثٍر قانوّين معني؛ فالعامل مبا ميلك من إرادٍة شارعة يظهر يف" احلرة"

يف مقابل الرأمسايل الَّذي ميلك هو اآلخر إرادة شارعة، ومن  --عقد العمل -- P 6ُحر من أطراف العقد

خالل التالقي بني اإلرادات طبقًا للقاعدة الَّيت تقضي بأن العقد شريعة املتعاقدين ينعقد العقد، وهي 

  !وي طريف العقد وعًيا وقوًة وسلطةقاعدة تفرتض سلًفا، وبالتصاُدم مع احلقيقة والواقع، تسا

وعلى هذا النحو، ال يوجد ما مينع وجود عدة عالقات إنتاج تعمل جنًبا إىل جنب يف ا�تمع الواحد؛      

، وقد تسود 7فقد تسود عالقات إنتاج عبودية إىل جانب عالقات إنتاج تعاقدية كما رأينا يف آثينا أو روما 

   8.الريف؛ وتعاقديٌة حرَّة يف املدينة كما يف فرنسا يف القرن السابع عشرعالقاُت إنتاٍج إقطاعية يف 

قوى اإلنتاج، وهي األشياء الَّيت ُتستخدم يف عمليات جتديد اإلنتاج  أي الركيزة الثانية،أما      

فهي على هذا النحو حاضرة دوًما، وإن كانت مبستوياٍت . االجتماعي، أي وسائل اإلنتاج وقوة العمل

كما يف بابل وآثينا وروما ) عبوديَّة، وإقطاعيَّة، وتعاقديَّة(لفة من التطوُّر، يف مجيع عالقات اإلنتاج خمت

إال، وفقط، مع " الرأمسال"ولكنها لن تؤّدي يف تصور ماركس، وتُراثه من بعده، دور 9إخل... وبغداد وقرطبة

  ! ا�تمع الربجوازي األورويب املعاصر

بعد اختزال التنظيم االجتماعي (لقد متت نسبة مصطلح منط اإلنتاج العبودي : يًداواآلن، فلنالحظ ج     

وكذلك مصطلح منط اإلنتاج اإلقطاعي إىل ) بأْسره، وعنوة، يف ظاهرة العبودية بشكل انتقائي وحتكمُّي
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دون أي مربٍر علمي، أي دون سبب لتغليب عالقات اإلنتاج كي يُنسب إليها منط (عالقات اإلنتاج 

أيًضا دون أي سبٍب علمي، أي (ونسبة مصطلح منط اإلنتاج الرأمسايل إىل ُقوى اإلنتاج ) إلنتاج يف ا�تمعا

  10)دون مربر لتغليب قوى اإلنتاج هذه املرة كي يُنسب إليها منط اإلنتاج يف ا�تمع

وري�ا، يف مذهب ماركس ث 11Pولكي يتحدد ا�تمع الرأمسايل املعاصر، وبالتايل ميكن إسقاط الرأمسالية      

 P!وتراثه؛ كان يتعني إبراز ظاهرَيت بيع قوة العمل واإلنتاج من أجل السُّوق كظاهرَتني غري مسبوقَتني تارخيي�ا

Pوعلى ما يبدو أن تلك هي ! مع استمرار تأكيد نفيهما يف ا�تمعات السَّابقة على الرأمسالية األوروبية

ماركس، وتراثه من بعده، من االّدعاء بأن الرأمسالية ال تعرفها ا�تمعات الوسيلة الوحيدة الَّيت مكَّنت 

  !السَّابقة عليها تارخيي�ا، وبالتايل هي نظاٌم اجتماعي طارىء، ومن َمث ميكن إسقاطه

والتصنيف على هذا النحو املذكور أعاله يؤّدي يف إطار علم االقتصاد الّسياسي دورًا غاية يف اخلطورة     

  :من جهَتني؛ فهو

َحيول دون التغلغل يف عمليَيت اإلنتاج والتوزيع من أجل الكشف عن القوانني املوضوعية احلاكمة هلما  )1(

الشكل اخلارجي لعالقات   -- د عالقات اإلنتاج على صعي --فهو يُقّدم . على الصعيد االجتماعي

، )التبعية واإلقطاع(، مع اخللط بينها وبني عالقات التنظيم الّسياسي )القهر واالستعباد(التنظيم الطبقّي 

يُقّدم سطح التنظيم االجتماعي  12)سلطان اإلرادة(وبينها وبني غالف عالقات الّتنظيم احلقوقي 

التنظيم ) بشكل(وابتداًء من االنشغال . الشكل الظَّاهري لعالقات التوزيع وبالتايل يقدم. والّسياسيّ 

اإلنتاج  املركز القانوين أو الطبقي للمنتج املباشر أو مالك وسائل) شكل(االجتماعّي والسياسّي، أو بـ 

قي للعبيد يف تأثرًا، بال سند ِعلمي، بالظواهر االجتماعية األكثر بروزًا، أي تأثرًا بالعبودية والوضع الطب

العامل القدمي، وباإلقطاع ومركز القن يف العامل الوسيط، ومببدأ سلطان اإلرادة وخضوع العامل املأجور 

لسلطة الرأمسال يف العامل الربجوازي املعاصر، جيري طمس قوانني احلركة ودورها احلاسم يف تشكيل القاعدة 

السَّابق على الرأمسالية األوروبية؛ حيث يفرتض التصنيف  الَّيت تعمل عليها مجيع النظم االجتماعية يف العامل

أعاله شفافية وسطحية عالقات اإلنتاج يف العامل السَّابق على الرأمسالية األوروبية، وانعدام ظاهرَيت بيع قوة 

العمل واإلنتاج من أجل السُّوق بقصد الربح؛ فالسيد يف العامل العبودي ميلك العبد مبا يتضمنه من قدرة 
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نعم ينتزع السيد فائًضا من العبِد، ولكن طبيعة هذا الفائض، ! وال أهلية للعبد وال إرادة. لى العملع

وبالتايل مصدره وتوزيعه، ال حيتاج، كما تزعم نظرية منط اإلنتاج، إىل علم يفّسره؛ ألن القهر واضح والظلم 

ويتم، بالتايل، االنتهاء نظري�ا إىل انتفاء ! لنارفالفائض يُنتزع انتزاًعا باحلديد وا! فادح واالستعباد سيد املوقف

الدَّاعي لظهور العلم االجتماعي املنشغل بالكشف عن القوانني املوضوعية احلاكمة لإلنتاج والتوزيع يف هذا 

   !ا�تمع؛ فهي قوانني غري موجودة باألساس

لقن، كتابع ذليل يأيت يف آخر التدرج ويف ا�تمع اإلقطاعي ال خيتلف األمر وفق نظرية منط اإلنتاج؛ فا     

الطبقي، يعمل قهًرا يف أرض سيده اإلقطاعي، وال ميلك من أمره شيًئا، فهو يفلح أرض سيده ويعصر 

وال ضرورة على هذا ! الكروم يف معاصره ويطحن الغالل يف َطَواحينه ويدفع بالفوائض إىل خمازنه وخزائنه

نتاج، تستدعي ظهور الِعلم االجتماعي الَّذي يكشف عن القوانني النحو أيًضا، كما تدَّعي نظرية منط اإل

  ! املوضوعية احلاكمة لإلنتاج والتوزيع يف هذا ا�تمع

والواقع تارخيي�ا أن الفوائض كانت تُنتزع، باستخدام العنف والقوة والتسخري، من العبيد واألقنان يف      

يصح ِعلمي�ا تعميم ظاهرَيت القهر واالنتزاع بالقوة، بل  بعض األحوال، وليس دائًما وعلى طول اخلط، وال

جيب البحث عن القوانني املوضوعية الَّيت حكمت اإلنتاج والتوزيع وبالتايل االستئثار بالفائض من ِقبل 

ك األرض يف األحوال، وهي كثرية وشائعة، الَّيت كان العبيد واألقنان  ك العبيد أو كبار مالَّ السادة مالَّ

جنًبا إىل جنب جبوار الُعمال واملزارعني األجراء، وخيضعون لنفس القواعد احلاكمة لعمل األجراء  يعملون

  . على صعيد عملية اإلنتاج

وجيب أيًضا، ورمبا من باب أوىل، البحث عن هذه القوانني املوضوعية يف أحوال انتزاع الفائض      

وضوعية احلاكمة لإلنتاج والتوزيع َعْرب تاريخ النشاط االجتماعّي بالقهر والقوة؛ وصوًال إىل القوانني امل

الّسياسي، وأي�ا ما كان الوضع الطبقّي للمنتج / االقتصادّي للبشر، أي�ا ما كان شكل التنظيم االجتماعي

  .املباشر أو املركز القانوّين ملالك وسائل اإلنتاج، وأي�ا ما كان مستوى تطور قوى اإلنتاج ذا�ا
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أيديولوجي�ا من أجل ترسيخ وجود نظام سياسي " رأمسالية –إقطاع  –عبودية "ذا التصنيف ُيستخدم ه )2(

وقد ساهم ! جميء نظام سياسي معني للمزيد من خداع اجلماهري!) علمية وحتمية(قائم، وحماولة إثبات 

  . خلفاء ماركس، أكثر منه، بفاعليٍة شديدة يف ترسيخ هذا الوضع األيديولوجي

ماركس بقدٍر أو آخر أن مراحل التَّاريخ اإلنساين تبدأ، وفق املركزية األوروبية، من املشاعية  فلقد رأى     

البدائية ومتر بالعبودية واإلقطاع مث الرأمسالية، وعليه، يصبح علم االقتصاد الّسياسي عند ماركس هو علم 

يت تستند إىل شفافيَّة عالقات اإلنتاج الَّ  13منط اإلنتاج الرأمسايل، إمنا ابتداًء من نظريته يف منط اإلنتاج

! وانعدام الرأمسال كظاهرة يف ا�تمعات قبل الرأمسالية حيث اإلنتاج يف الغالب من أجل اإلشباع املباشر

يقول ) الِعلم(على أساس أن !) ِعلمي�ا(يسّوقوا للشيوعّية / يتلقف خلفاء ماركس هذه النظرية كي يؤسسوا

لعبودية، ومن العبودية خيرج اإلقطاع، ومن اإلقطاع خترج الرأمسالية، ومن فمن البدائية خترج ا! ذلك

ويصبح ِعلم االقتصاد ! ال حمالة) علمي�ا(األخرية إًذا قادمة ! الرأمسالية، مرورًا باالشرتاكية، خترج الشيوعية

" أدجلة"إىل أفضت نظرية منط اإلنتاج إًذا! الّسياسي لديهم، على هذا النحو، هو ِعلم أمناط اإلنتاج

  14.العلم

حق�ا، كم هو مضّلل ذلك اخلطاب األيديولوجي املسوَّق ضد الرأمسال، والَّذي حيصر الرأمسالية يف ذاك      

الرجل البدين مشعًال غليونه وهو يرقب عماله من شرفة مكتبه مبصنعه، وميّين نفسه باألرباح الطائلة الَّيت 

ة هذا اخلطاب املضلل يف شخصنته للنظام الرأمسايل وحصر تكمن أزم. سوف جينيها باستغالل عماله

ك املصانع واألراضي، بل وضد األغنياء بوجٍه عام وهو ما استتبع فشل ! النضال يف الثورة ضد كبار مالَّ

مجيع حركات التحرُّر ابتداًء من إعادة إنتاج شخص املستِغل، أو تغيريه الشكلي، دون مواجهة علمّية 

  .خلق املشروع احلضاري ملستقبل عادل رحيم حقيقية قادرة على

فعلى الرغم من أن قوانني حركة الرأمسال حتكم آداء مصانع جنرال موتورز كما حتكم آداء أحقر ورشة      

لصنع أربطة األحذية يف أحط أحياء القاهرة، كما حكمت مصانع بالد الغال ودور الطرَّاز السلطانية، 

ور بقصد اإلنتاج من أجل السُّوق، فإن أكرب خدعة مت تسويقها الغتيال طاملا مت استخدام العمل املأج

عقول الشباب هي أن الرأمسالية الَّيت جيب مقاومتها والثورة ضدها ال تتجسَّد إال يف ذلك الرجل الرأمساّيل 
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تمد النظام الّسياسي الَّذي كان يس. اجلشع، والَّذي قد تتعارض مصلحته مع النظام الّسياسي/ املستغل

تلك الشخصنة هي املسئولة عن الفشل التَّارخيّي جلميع حماوالت . وجوده من ِخداع اجلماهري أيديولوجي�ا

احلاكمة لإلنتاج والتوزيع على الصعيد االجتماعّي، ومن مث اإلخفاق الدَّائم يف  15فهم قوانني احلركة

   .جتاوزها

 مظاهر ارتباك نظرية نمط اإلنتاج  

ارتباك وتناقض نظرية منط اإلنتاج بالشكل الَّذي ُقّدمت به من ِقبل ماركس، وتراثه من بعِده، يف  ويتأكد

  :اآليت

فكيف ميكن،  16َهْب أن عالقة اإلنتاج يف جمتمع ما، عبودية أو إقطاعية، وقوى اإلنتاج رأمسالية )1(

ا ا�تمع؟ وملاذا نقول إن ا�تمع وبدون حتكُّم، ووفًقا لنظرية منط اإلنتاج، تصنيف منط اإلنتاج يف هذ

؟ أو العكس؛ )بالنظر إىل قوى اإلنتاج(؟ وال نقول إن ا�تمع رأمسايل )بالنظر إىل عالقات اإلنتاج(عبودي 

بالنظر إىل عالقات (؟ وال نقول إن ا�تمع إقطاعي )بالنظر إىل قوى اإلنتاج(فنقول إن ا�تمع رأمسايل 

  ؟)اإلنتاج

ت اإلنتاج االجتماعي قد تكون أحد أجزائها قائمة على عالقة إنتاج إقطاعية أو يف بعض عمليا )2(

ما هو منط اإلنتاج يف : فنفس السُّؤال! عبودية، وأحد أجزائها األخرى قائمة على عالقة إنتاٍج تعاقدية ُحرَّة

  هذه احلالة؟

وازي املعاصر، حىتَّ تبلغ املستوى وفًقا لنظرية منط اإلنتاج سوف تتطور قوى اإلنتاج مع ا�تمع الربج ) 3(

فالسُّؤال ! الَّذي جيعلها تـََتحوَّل من جمرد وسائل إنتاج ملنتجات ُتستخدم يف اإلشباع املباشر إىل رأمسال

الَّذي ُحيّدد هل " مستوى التطوُّر"ما هو، ِعلمي�ا، : الَّذي ال تعرف له أبًدا إجابة عند نظرية منط اإلنتاج هو

  17لغت مرحلة الرأمسال أم ال؟وسائل اإلنتاج ب

وبني قوانني احلركة ) برجوازيّ / إقطاعيّ / عبوديّ (ابتداًء من تفرقتنا بني شكل التنظيم االجتماعّي      

وانتهاًء برفضنا لنظرية منط اإلنتاج باحلالة الَّيت هي . احلاكمة لإلنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم االجتماعيّ 
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جّي الَّذي ُقّدمت به، نستبدل نظرية منط اإلنتاج، بعد تصحيحها، بقوانني احلركة عليها وبالشكل األيديولو 

وصوًال إىل القوانني املوضوعية احلاكمة لإلنتاج والتوزيع على الصعيد االجتماعّي َعْرب تاريخ النشاط 

بقّي للمنتج املباشر أو وأي�ا ما كان الوضع الطَّ . الّسياسيّ / االقتصادّي أي�ا ما كان شكل التنظيم االجتماعيّ 

  . وأي�ا كان مستوى تطوُّر قوى اإلنتاج ذا�ا. املركز القانوّين ملالك وسائل اإلنتاج

  من أنماط اإلنتاج إلى قوانين الحركة: ثالثًا

حينما نفحص قوانني احلركة احلاكمة لإلنتاج والتوزيع يف آثينا يف القرن األول قبل امليالد، أو يف روما      

، سنجد أن عالقات اإلنتاج مل تكن عبوديًة صرفة كما تشيع نظرية منط 18قرن الرابع بعد امليالديف ال

اإلنتاج، بل وجدت عالقات اإلنتاج التعاقدية احلرة إىل جانب عالقات اإلنتاج العبودية القائمة على 

  . الستغاللالقهر، وكانت عالقات اإلنتاج العبودية نفسها ذات مستويات خمتلفة من الشدَّة وا

بل وميكن القول بأن عالقات اإلنتاج العبودية كانت نسبي�ا ضعيفة وقليلة ويف إطار األعمال املنزلية أو      

األعمال الَّيت ال تتطلب مهارة، وذلك بالنظر إىل سيادة عالقات اإلنتاج التعاقدية احلرة يف الورش واملعامل 

  . إخل... وعلى ظهور السفن

وال يبدو ! ال جند أي مربر علمي العتبار منط اإلنتاج آنذاك عبودي�ا دون اعتباره تعاقدي�ا حر�اوبالتايل       

  . لنا نسبة منط اإلنتاج آنذاك إىل العبودية إال حتكمي�ا دون أي سبب علميّ 

يف  ، فلم تكن من قبيل املنتجات الَّيت كانت ُتستخدم19وأما قوى اإلنتاج، يف آثنيا وروما أيًضا     

اإلشباع املباشر، كما ُتوحي لنا أيًضا نظرية منط اإلنتاج، بل كانت، على الرغم من َتّدين مستواها التقين 

هذا بالطبع إذا كنا نتحدث عن . نسبي�ا، سلًعا ُمعدَّة للطرح يف السُّوق، كما كانت تقوم بدور الرأمسال

هرة االجتماعيَّة الَّيت كانت منتشرة يف ا�تمع اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع، أما إذا كنا نتحدث عن الظا

األرستقراطية أو  اآلثيّين أو الرُّوماّين آنذاك، فيمكن أن نعدد جمموعة من الظواهر منها األوليجارشيَّة أو

إخل، ولكن دون أن تنسحب أي ظاهرة منهم على اإلنتاج والتوزيع على الصعيد االجتماعي ... العبودية

وإن مت ذلك، وقد مت فعًال على يد نظرية منط اإلنتاج، فسوف يتم إخفاء . وصفتهالتدمغهما بامسها 
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القوانني احلاكمة لإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع، ويف أفضل األحوال سيتم اختزاهلا يف العبودية، ويصبح ا�تمع 

منا عبيد يلبُّون رغبات إخل، إ... ميًتا ال حراك فيه؛ فال تباُدل وال نقود وال أسواق وال إنتاج وال توزيع

ال (أسيادهم الَّذين يرتدون أفخر ثياب العصر ويتزينون بأمثن جواهر الدهر، فيقّدمون هلم الطعام والشراب 

وحينما َيسأم منهم السَّادة يلقون �م إىل الضواري !) يُقال لنا أبًدا من أين أتى هذا الثياب وتلك اجلواهر

  !م هوليووديف مشاهد مأساوية كما حيدث يف أفال

ومع ا�تمع الَّذي تسيطر فيه مؤّسسة احلكم، ومعها النُّخب االجتماعيَّة والدينية، على األرض،      

فتمنحها ملن تشاء وتنزعها ممن تشاء، أو تسّخر فيها َمن تشاء، سواء أكانت ممثلة تلك املؤسسة احلاكمة 

ملوضوعية احلاكمة لإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع يف نفس يف امللك أم اللورد أم اخلليفة، يبدأ إخفاء القوانني ا

اللحظة الَّيت َخيتزل فيها النشاط االقتصادّي يف عالقات اإلنتاج الَّيت تكون بني السَّادة اإلقطاعيني واألقنان 

. عبيد األرض، وكأن ا�تمع خيلو من أصحاب املهن واألجراء واحلِرفيني وخيلو من عالقات اإلنتاج بينهم

إخل، بل وخيلو من اإلنتاج والتوزيع ... ما خيلو من التباُدل والسلع والرتاكم والنقود والربح واألجورك

  ! نفسهما

ا�تمعات العبودية واإلقطاعية إًذا تقدَّم، وفًقا لنظرية منط اإلنتاج ذات املركزية األوروبية، كمجتمعات      

ع املباشر، وبالتايل ال ترى النظرية أي أمهية لظهور العلم تعيش على االكتفاء الذايت وتُنتج من أجل اإلشبا 

فال صعوبة يف فهم ا�تمع العبودي بالكيفية املطروح �ا ! املفسر لظواهر اإلنتاج والتوزيع يف هذين ا�تمعني

بة وال صعو . على أساس السيد الَّذي ميتلك العبيد الَّذين يلبون رغباته مث يلقون حتفهم بني فُكوك األسود

كذلك يف فهم ا�تمع اإلقطاعي بالكيفية الَّيت قدم �ا وفًقا لنظرية منط اإلنتاج، فاإلقطاعي يف قصره 

وبالتايل ال . واألقنان يف أكواخهم وعششهم واملخازن تعج باحلنطة والشعري، واألقبية متتلىء باجلعة والنبيذ

  !نتاج والتوزيع بواسطة علٍم اجتماعيّ توجد أيُّ مشكلٍة تستدعي الكشف عن القوانني املوضوعية لإل

وألن التقدمي األيديولوجّي ألمناط اإلنتاج على حنو ما رأينا أعاله يأيت على حنٍو مضلل، ويهدر ما هو      

ثابت تارخيي�ا، ويفضي إىل أدجلة العلم وتسييسه، فسوف نستبدل نظرية منط اإلنتاج، حبالتها الراهنة، 

إلنتاج والتوزيع على الصعيد االجتماعي، مع إعادة النظر يف الطبيعة احلقوقية بقوانني احلركة احلاكمة ل
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للعالقات اجلدليَّة بني مكونات قوى اإلنتاج االجتماعي يف كٍل من التنظيم االجتماعي العبودّي، والتنظيم 

  :االجتماعي اإلقطاعّي، وذلك على النحو التايل

االعتداد بقوانني احلركة، وهي معياٌر ثابت، يف حتليل النشاط االقتصادّي َعْرب تطوره يؤّدي إىل رؤيٍة  )1(

رؤية لديها الَوْعي الناقد بأن عمليات إنتاج السلع . جتريدية للتَّاريخ االقتصادّي للعامل وحاضره/ هيكلية

أشكاهلا وخصائصها املوضوعية تأيت دوًما  واخلدمات الَّيت تتم يف إطار النظم االجتماعيَّة على اختالف

فحينما ُحنّلل، . املظهر. الَّذي يتبدَّل هو الشكل. خاضعة لقوانني حركة ثابتة، هي قوانني احلركة الثالثة

ابتداًء من قوانني احلركة، اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع الَّذي تنتشر فيه ظاهرة العبودية ويكون التنظيم 

ى أساس منها، فسنجد القوانني الثالثة، قوانني حركة الرأمسال، حاضرة دائًما أي�ا ما كان االجتماعي قائم عل

فمالك العبد يف سبيل إنتاج اخلمر من . شكل عالقات اإلنتاج، وأي�ا ما كان مستوى تطور قوى اإلنتاج

يف هذه  20.ينتجها ويأخذ منه قيمة زائدة مع السلع الَّيت) أجر عيينّ (أجل السُّوق، يقوم بإطعام عبده 

اللحظة، حلظة إنتاج معادل القيمة والقيمة الزائدة حتدث املعاوضة، كعالقة حقوقية، يأخد العبد مأكله 

ويقّدم يف املقابل، ووفًقا لقانون حركة الرأمسال، عمًال ) قيمة قوة عمله(الَّذي ميده بالطَّاقة الضرورية 

   21.زائًدا

قوانني احلركة كذلك، اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع الَّذي تنتشر فيه ظاهرة وحينما ُحنّلل، ابتداًء من      

  :فيمكننا أن ُحنّلل منوذَجني: اإلقطاع

حيث اإلنتاج من أجل اإلشباع املباشر كما طرحه ماركس وروزا، حيث ينعدم التباُدل : النموذج األول

  :فلقد كتبت روزا 22!شارملانوهو ما ميثل استثناء تارخيي�ا ُمستًقى من إمرباطورية 

يف القرون الوسطى، جند أن الفالح الصغري يف مزرعته، متاًما مثل العاهل الكبري يف أمالكه، يعمالن متاًما " 

فاإلثنان إمنا يريدان سد : غري أنه ليس يف األمر من ِسحر. ما يودان احلصول عليه عن طريق اإلنتاج

أما الفارق الوحيد . لشراب والثياب، وبعض شؤون احلياة األخرىحاجات اإلنسان الطبيعية من الغذاء وا

فهو أن الفالح ينام على القش، بينما املالك العقارّي الكبري ينام على فراٍش من ريش النعام، والفالح 

 إن الفارق الوحيد يكمن يف. يشرب إىل املائدة برية أو شيًئا يشبهها، بينما يشرب املالك الكبري مخورًا مثينة
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بيد أن أساس االقتصاد وغرضه الَّذي هو سد احلاجات البشرية، يظالن . كمية ونوعية املواد املنَتجة

وهنا، جمدًدا، يف . مقابل العمل، الَّذي ينطلق من هذا اهلدف الطبيعي هناك نتيجته الواضحة. أنفسهما

راد أسرته، وال حيصل من مثار فالفالح يشتغل بنفسه، أو برفقة أف: عملية العمل نفسها، مثة فوارُق عديدة

ولكن سواء أعمل  . العمل إال على ما توفره له قطعة األرض الَّيت ميلكها، أو حصته من األرض املشاعية

كل فالح لنفسه برفقة عائلته، أم عمل اجلميع مًعا حلساب السيد اإلقطاعي بقيادة العمدة أو املشرف 

ة من وسائل العيش باملعىن الواسع للكلمة، أي بالضبط امللكي، ليست نتيجة هذا العمل سوى كمية معين

بإمكاننا طبًعا أن ندير مثل هذا االقتصاد . ما حيتاجه الفالح للعيش أو تقريًبا مبقدار ما حيتاج هلذا العيش

إليه من كل جانب، وسنجد أن ال ِسر فيه ولفهمه حنن ال حنتاج ألي علم  يف كل االجتاهات وأن ننظر

  . "عميقة خاص وال ألحباث

كما تنسى أن تقول إنه يعيش مبعزل عن ! ولكن، تنسى روزا أن تقول إن هذا ا�تمع جيهل النقود      

العامل؛ ولذلك، وبالتبع، تنسى أن تقول إن اخلمور الثمينة الَّيت يشر�ا العاهل، واملالبس احلريرية املذهبة الَّيت 

، كلها من صنع املنتجني يف اإلقطاعية ومل يتم جلب بعضها من يرتديها، والسُّرر الوثرية الَّيت ينام عليها

واحلقيقة التارخيية أن االختاذ من إمرباطورية شارملان ! فارس أو بغداد أو بالد الغال ورمبا من سهول املغول

 منوذًجا لنمط اإلنتاج اإلقطاعي هو من قبيل اختاذ االستثناء قاعدة وتعميمها، فإمرباطورية شارملان متثل

حلظة استثنائية نرى فيها اقتصاد اإلمرباطورية املقدسة أقرب ما يكون إىل اقتصاد اإلشباع املباشر وليس 

فقد حكم شارملان يف فرتة تدهورت فيها احلالة االقتصادية يف جنوب فرنسا وإيطاليا بعد أن . اإلقطاع

يف ظل هذه . ئل الشمالسيطرت األساطيل اإلسالمية على حوض البحر املتوسط، وازدادت غارات قبا

ك يف  الظروف تدهورت أمور التجارة وساءت أحوال التّجار، وبالتايل مل تعد هناك طبقة تنافس كبار املالَّ

حني األحرار إىل . الريف ومع التحوُّل إىل االقتصاد الزراعّي، بغية االكتفاء الذَّايت، خضع الكثري من الفالَّ

وحىت العبودية اتسع نطاقها فرتة من الوقت نتيجة حلروب . تشارنظام رقيق األرض الَّذي آخذ يف االن

وعلى الرغم من ذلك ال تعكس صورة روزا هلذا ا�تمع حقيقته؛ فلقد . الكارولنجيني ضد القبائل الوثنية

إخل، حيث عمل شارملان على تدعيم التجارة ... وجدت األسواق، والسلع، واألمثان، والنقود، واملضاربات،
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ية وتنظيمها؛ فبسطت الدولة محايتها على األسواق، ووضعت نظاًما دقيًقا للموازين واملقاييس الدَّاخل

االختاذ . إخل... واألمثان، ومنعت املضاربات على احملاصيل قبل حصادها، وحافظت على ثبات قيمة النقد،

ه إال ابتداًء من قبول املركزية إًذا من إمرباطورية شارملان، كحالة استثنائية، ِمثاًال مث تعميمه ال ميكن قبول

  !      األوروبية نفسها

فهذا النموذج على هذا النحو مل يُقدَّم تارخيي�ا بشكٍل أمني، ومت اختزاله يف اإلنتاج من أجل اإلشباع      

 وعلى الرغم من أن هذا التصوُّر حيتوي على جانٍب من احلقيقة إال أنه ُخيفي اجلانب اآلخر، األهم. املباشر

واألمشل واألعم واألخطر، والَّذي يُثبت وجود التباُدل واإلنتاج من أجل السُّوق، وإن جاء األمرَان، أي 

التباُدل واإلنتاج من أجل السُّوق، يف حدوٍد ضيقة، فذلك ليس بسبب قوانني املاديَّة التارخييَّة، كما شاَع 

  . املتوسط آنذاكبتوهُّم، بل بسبب األوضاع الّسياسيَّة املضطربة يف البحر 

حيث اإلنتاج من أجل السُّوق كما يُطرح يف واقع التكوين االجتماعي اإلقطاعي يف  النموذج الثاني،أّما 

فرنسا، فهو، يف احلقيقة، ميثل منوذًجا واضًحا لنمط اإلنتاج الرأمسايل ليس على صعيد احلِرف والصناعات 

/ إذ يف هذا التنظيم االجتماعيّ . لزراعي يف الريفاملختلفة يف املدينة فحسب، بل وعلى صعيد النشاط ا

تتجلى عالقات اإلنتاج يف املعاوضة بني مالك القدرة على العمل ومالك وسائل ) اإلقطاعي(الّسياسّي 

كما تتجلى قوى اإلنتاج، ابتداًء من معاوضة قوة العمل باألجر العيين أو النقدي، كرأمسال يتم . اإلنتاج

قد خيتلف شكل الصانع آنذاك أو صاحب املهنة  . سلع من أجل السُّوق بقصد الربحاستخدامه يف إنتاج ال

كالطبيب واحملامي، كما خيتلف شكل السلعة أو طبيعة اخلدمة، ولكن تظل قوى اإلنتاج، والعالقات 

  .  اجلدليَّة بني مكونا�ا، خاضعة لقوانني احلركة احلاكمة لإلنتاج والتوزيع على الصعيد االجتماعيّ 

االستناد إىل قوانني احلركة يف فهم وحتليل طبيعة النشاط االقتصادي وتطوره التارخيي، جينبنا اخللط  )2(

العبودي، أو (الطبقي السَّائد على الصعيد االجتماعي / الّسياسي/ الشَّائع بني التنظيم االجتماعي

يت تقوم دوًما على املعاوضة بني ، وبني عالقات وروابط إنتاج السلع واخلدمات الَّ )اإلقطاعي، أو الربجوازي

  23.العبد والسيد، والقن واإلقطاعي، والعامل املأجور والرأمسايل
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االستناد إىل قوانني احلركة يف فهم وحتليل تاريخ النشاط االقتصادي وحاضره جينبنا التصنيفات   )3(

! والربجوازّي الكبري! ازّي الصغريالربجو : التعسُّفية الَّيت تسلَّلت إىل علم االقتصاد الّسياسي، كمصطلحات

إخل، فجميع هذه التصنيفات ال تقوم يف الواقع إال على أفهاٍم ملتبسة !... وكبار احلِرفيني وصغارهم

وتصوراٍت انطباعية ورًؤى حتكُّمية دون أّسس موضوعية ثابتة أو واضحة، وكان هدفها املركزّي خداع 

  !اجلماهري

منط اإلنتاج الرأمسايل؛ فإنين أنسبه إىل قوانني : ىل ظاهرة الرأمسال، فأقولحينما أنسب منط اإلنتاج إ  )4(

حركة الرأمسال مبا تتضمنه، داخلي�ا، من روابط اإلنتاج، وليس إىل تطور قوى اإلنتاج من حمض أشياء إىل 

، هو منط اإلنتاج املعاشيّ / ، يف مقابلة منط اإلنتاج البدائي24وبالتايل ُيصبح منط اإلنتاج الرأمسايل. رأمسال

الَّذي ميثل القاعدة الَّيت تعمل عليها النُّظم االجتماعيَّة املختلفة سواء أكان هذا التَّنظيم عبودي�ا أم إقطاعي�ا 

وأي�ا ما كان مستوى تطوُّر قوى اإلنتاج االجتماعي، وأي�ا ما كان الوضع الطبقي أو . أم برجوازي�ا معاصرًا

  .املباشر ومالك وسائل اإلنتاج املركز القانوين للمنتج

  :خاتمة

ملاذا مل يظهر االقتصاد الّسياسي إًذا كي يكشف، كِعلم، : رمبا التساؤل الواجب طرحه هنا اآلن هو     

عن القوانني املوضوعية احلاكمة لإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع؛ طاملا أن النشاط االقتصادّي على الصعيد 

ييت الَّيت برهنت على صحتها، خاضًعا دائًما لقوانني حركة الرأمسال منذ أن االجتماعّي كان، وفًقا لفرض

غادر اإلنسان مملكة احليوان؟ الواقع أن احملرك املركزي لنشأة الِعلم هو الكشف عن القانون املوضوعّي 

. 25ا�تمععن أفراد ) ُمسَتقال� (ميلك نفوًذا ) مهيمًنا) (PPشيًئا(االجتماعية بوصفها  Pاحلاكم للظاهرة

P ومل يكن لالقتصاد السياسي، كعلم اجتماعي، أن يظهر لكي يفسر الظواهر حمل انشغاله إال بتزامن

. هيمنة تلك الظواهر، وتضافرها، مع تطلع الذهن اجلمعي إىل التعرُّف إىل القوانني املوضوعّية الَّيت حتكمها

مرحلٍة تارخيية أوىل، للذهن امليثولوجّي والذهن  وألن الذهن اجلمعي عرب تطورنا االجتماعّي كان خاضًعا، يف

مث، يف مرحلٍة تارخيّية ثانية، للذهنية الفقهية وللذهنية الالهوتية؛ فإنه مل يتمكن من الوصول إىل . الفلسفيّ 
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تلك القوانني املوضوعّية إال حينما حترَّر، يف مرحلٍة تارخيية ثالثة، من سطوة تلك الذهنيات على يد الذهنية 

ولذا؛ ظهر علم االقتصاد الّسياسي كي يكشف عن خضوع اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع لقوانني . ِعلميةال

ظهر كي نعرف من . حركة الرأمسال ال يف عاملنا الرأمسايل املعاصر فحسب، بل يف عصور أقدم وعهود أبعد

ي المجتمع لقوانين حركة الَّتي هي خضوع النشاط االقتصادّي ف(خالل أدواته الفكرية أن الرأمسالّية 

تطور قوى ) َمَدى(هي القاعدة الَّيت تعمل عليها مجيع النُّظم االجتماعيَّة، بغض النَّظر عن ) الرأسمال

وبالتايل نفرق، بَوْعي، بني شكل . عالقات اإلنتاج املهيمنة) شكل(اإلنتاج السَّائدة، وبغض النظر عن 

ه من تنظيم سياسي، وبني قوانني حركة الرأمسال الَّيت �يمن على التَّنظيم االجتماعّي السَّائد، مبا يتضمن

  .ظواهر اإلنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم االجتماعي أو ذاك

  

    :قائمة المراجع. 5

  .من وضع احملرر) إعادة طرح االقتصاد السياسي والعودة لألساسيات(العنوان الفرعي ) *(

: على الفرضية اليت قدمتها يف كتايب نقد االقتصاد السياسي، انظر يعتمد هذا املقال بصفة مركزية) 1(

  pdfوالكتاب متاح بصيغة. 2021، طبعة هنداوي، القاهرة، نقد االقتصاد السياسي حممد عادل زكي،

  / https://www.hindawi.org/contributors/72970313 :على اإلنرتنت

إما إنتاج : وعن صواب، أحد أمرَين) 1914-1851(يعين اإلنتاج الرأمسايل لدى بوهم بافرك ) 2( 

السلع بالرأمسال املكون من مواد العمل واآلالت؛ أي إنتاج السلع بالسلع، وإما خضوع عملية اإلنتاج 

  .لسيطرة صاحب الرأمسال اخلاص

"The expression Capitalist Production is generally used in one of two 
senses. It designates either a production which avails itself of the assistance 
of concrete capital (raw materials, tools, machinery...), or a production 
carried on for the behoof and under the control of private capitalist 
undertakers. The one is not by any means coincident with the other. I 
always use the expression in the former of these two meanings"  . E. Böhm-
Bawerk,The Positive Theory of Capital (London: Macmillan.1888), 
p.236. 

مع أوائل القرن الثالث عشر، ظهرت يف غرب أوروبا كلمة الرأمسال، وكانت تستخدم بشكل عام ) 3(

  :انظر. لثروة املكّنزة، أو مبلغ من املال أو مقدار دين أو سلفة أو أصول جتارةلتدل عن ا
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Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, XVe-
XVIIIe siècle, Vol II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), p.557. 

إذ مل يكن يوجد . خيية املبكرة كان مستوى حقل التداولأي أن مستوى ظهور الكلمة حىت هذه الفرتة التار 

ويتعني أن ننتظر جميء اآلباء املؤسسني لعلم . أي ارتباط بني كلمة الرأمسال وأي كلمة بشأن عملية اإلنتاج

االقتصاد السياسي حىت ينتقل مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل التداول إىل مستوى حقل اإلنتاج؛ 

، )1781-1727(يف التبلور على يد مفكري القرن الثامن عشر، فروبرت ترجو  حينما تأخذ الكلمة

  :انظر". قيم مرتاكمة:"وهو من عظماء الطبيعيني، يعرف الرأمسال بأنه

"These accumulated values are what we name a Capital".R. Jacques Turgot, 
Reflections on the Formation and Distribution of Wealth (London: E. 
Sprag, 1898), p.56. 

تأخذ الكلمة يف االبتعاد عن كو�ا جمرد لفظ يعرب عن مبلغ من ) 1836-1773(ومع جيمس ِمْل 

فلقد . النقود، إىل اعتبارها مصطلًحا يعرب عن عملية إنتاج كاملة تعين إنتاج السلع بالسلع من أجل السُّوق

هو ذلك : "أما ريكاردو فقد رأى أن الرأمسال". ة إلنتاج سلعةسلعة معدَّ :"رأى جيمس ِمْل أن الرأمسال

اجلزء املستثمر من ثروة الدولة يف اإلنتاج والَّذي يتألف من الغذاء والكساء واألدوات واملواد اخلام 

رصيد األمة املوظف يف اإلنتاج وتوزيع الثروة أو هو :"بأنه) 1834- 1766(ويعرفه مالتس ". واآلالت

  :انظر". ة جتين األرباح باإلنتاجثروة مرتاكم

 Malthus, Definitions in Political Economy (London: John Murray, 1827), 
p.92. 

، يف إطار التصور العام للكالسيك، تقدًما حينما يعترب أن )1832- 1767(وحيرز جان باتست ساى 

. معيشة املنِتج، باإلضافة إىل النقود نفسها الرأمسال، املنتج، يتضمن املباين واآلالت واملواد اخلام ووسائل

  :انظر

J.B.Say, A Treatise on Political Economy (Philadelphia: Lippincott, 
Grambo & Co, 1855), p.59. 

املخزون املرتاكم :"فقد ذهب إىل تعريف مصطلح الرأمسال بأنه) 1873-1806(أما جون ستيوارت ِمْل 

  ".من إنتاج العمل

J. S. Mill, Principles, cit, op, p.328.                                         

قيمة تضاعف نفسها باستمرار بواسطة :"أن الرأمسال هو) 1842-1773(ورأى سيسموندي 

وهكذا نقرتب من الصياغة النهائية الَّيت سوف يعلنها ماركس للكلمة على أساس من أن الرأمسال ". اإلنتاج

حيث . من املال أو النقود، إمنا هو عالقة اجتماعية من جهة، ووسيلة إنتاج من جهة أخرىليس مبلًغا 
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تتحول وسائل اإلنتاج مع ا�تمع الربجوازي إىل رأمسال يستخدم يف إنتاج السلع من أجل السُّوق بقصد 

ولعل التطور . وسوف يعترب ماركس هذه الصفة حامسة يف حتديد أسلوب اإلنتاج يف ا�تمع املعاصر. الربح

الَّذي حلق استخدام كلمة الرأمسال، لغًة ومصطلًحا، وانتقال استخدام الكلمة من مستوى حقل التداول 

إىل مستوى حقل اإلنتاج، قد جاء نتيجة عدة عوامل تضافرت على صعيد الواقع، منها تبلور الصناعات 

زايد من خالل اآللة من أجل السُّوق بقصد احلديثة وهيمنتها يف غرب أوروبا، وبالتايل سيادة اإلنتاج املت

ك األراضي  الربح، باإلضافة إىل تأزم الصراع الطبقي يف حقل اقتسام املنتوج االجتماعي بني كبار مالَّ

. كصراع بني طبقات اجتماعية متناقضة يف حقل التوزيع) األجر(والعمال ) الربح(والرأمساليني ) الريع(

اجلوهري مرتكزًا يف حقل اإلنتاج املادي للسلع، يف حماولة لتقدمي إجابة  وعلى صعيد الفكر صار االنشغال

كيف تزيد ثروات األمم؟ وهو سؤال يتعلق باإلنتاج، وليس : السؤال األول: عن سؤالني حمددين بدقة

مع ما هي القوانني املوضوعية الَّيت حتكم اقتسام هذه الثروات بني أعضاء ا�ت: والسُّؤال الثاين. التداول

وعليه، سيصبح من املستقر يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية اعتبار  . املنتج هلا؟ وهو سؤال منشغل بالتوزيع

. كلمة الرأمسال، كمصطلح، معربة عن الثروة أو وسائل اإلنتاج املوظفة يف اإلنتاج من أجل الربح أو العائد

لرأمسال، وفًقا العتبارات واقع فرض هيمنته، خنلص إىل أن املعىن الَّذي سوف يقدمه االقتصاد السياسي ل

:هو املعىن الَّذي سوف تعتمده اللغة اإلجنليزية وكذا الفرنسية، انظر  

Henry Higgs, Palgrave's Dictionary of Political Economy (London: 
Macmillan and Co., Ltd, 1929), p. 217-23. Petit Larousse (Paris: Librairie 
Larousse, 1977), p.165-6. 

يف االقتصاد السياسي الكالسيكي يعد الرأمسال العنصر الثالث من :"تذكر موسوعة كولومبياولذا سنجد 

  :انظر".  عناصر اإلنتاج مع العمل واألرض

 The Columbia Encyclopedia (Columbia University Press, 1959), p.347.   

ألن هذا مهم، أن اعتبار الرأمسال عنصرًا من عناصر اإلنتاج إمنا ولكن فات املوسوعة الشهرية أن توضح، 

فاالقتصاد ". الثروة"و" العمل املنتج"جاء بعد جهوٍد كبرية من قبل مفكري االقتصاد السياسي بشأن

، ومن مث يعد العمل غري املنتج "العمل الذي ينتج الثروة: "السياسي، كما علمنا، يعّرف العمل املنتج بأنه

وجتد الثروة مصدرها، يف التصورات األوىل لرواد علم االقتصاد . عمًال غري ُمنتج على اإلطالق للثروة

: ، وثانيهما"كمصدر جلميع الثروات"األرض: السياسي، مثل وليم بيت وريتشارد كانتيون، يف أمَرين، أوهلما

ويصبح ". ل أبو الثروة واألرض أمهاالعم:"، أو وفًقا لعبارة وليم بيت املعروفة"ينتج هذه الثروة"العمل، الَّذي

من الضروري االنتظار مائة عام تقريًبا حىت يتم اعتبار الرأمسال مصدرًا ثالثًا على يد مالتس؛ إذ اعتنق 
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مالتس التصور الكالسيكي الَّذي يرى مصدر الثروة يف األرض والعمل كمصدرين أساسيني، وأضاف 

ضروري من أجل إنتاج :"ة إىل الرأمسال، ألنه كما يقولالرأمسال على أساس أن العمل واألرض يف حاج

، إىل من رجال املعاجمولقد أضاف البعض P P"!الثروة؛ فيمكن من مث اعتبار الرأمسال مصدرًا ثالثًا للثروة

  :أشكال الرأمسال، املعرفة املنتجة من خالل البحث العلمي، انظر

D. Greenwald, Encyclopedia of Economics (N.Y: McGraw-Hill Co., 

1982), p.112. 

ولقد صار من املستقر، لدى فقهاء القانون املدين، والقانون التجاري كذلك، أن الرأمسال مل يعد معربًا عن 

يشمل األشياء املادية، منقولة أو عقارية، واألشياء املعنوية، كاحلقوق :"مبلغ من النقود وإمنا صار

حممد كامل : انظر". مللكية األدبية، وحقوق املؤلفني، وشهادات االخرتاعالشخصية، وحمال التجارة، وا

منشأة : اإلسكندرية(، تنقيح حممد علي سكيكر، ومعتز كامل مرسي شرح القانون المدنيمرسي، 

ولدى األستاذ السنهوري ما يطابق ذلك تقريًبا، فنجد يف . 510، ص2، ج)2005املعارف،

قوًدا أو أوراقًا مالية أو منقوالت أو عقارات أو حق انتفاع أو ديًنا يف ذمة أن الرأمسال قد يكون ن:"الوسيط

عبد : انظر". الغري أو امسًا جتاريًا أو شهادة اخرتاع أو عمًال أو غري ذلك مما يصلح أن يكون حمال� لاللتزام

منشأة : ريةاإلسكند(، تنقيح أمحد مدحت املراغي المدني الوسيط في شرح القانونالرزاق السنهوري، 

الرأمسال هو كل ثروة تعود على صاحبها بفائدة أو من :"... وقارب. 195، ص 5، ج)2004املعارف، 

أو كل ثروة ال تستعمل يف االستهالك املباشر، وإمنا تستخدم ... شأ�ا العودة بدخل أو ريع على مالكها

  :    انظر". من أجل جعل إنتاج الثروات أكثر وفرة أو أيسر

A. Lalande, Vocabulaire Technique et Critique De la Philosophie 

(Paris: Librairie Félix Alcan, 1926), pp.94-5. 

وقوانني احلركة تلك ال حتكم النشاط اإلنتاجي اهلادف للربح مع النظام الرأمسايل املعاصر فحسب، إمنا ) 4(

بابل قبل امليالد أم يف القدس يف القرن  حكمت النشاط اإلنتاجي عرب تاريخ البشر سواء سواء أكان يف

األول أم يف روما يف القرن الثالث أم يف بغداد يف القرن العاشر امليالدي، فقوانني احلركة، بصفة خاصة 

عام املاضية، إمنا تعود إىل عصور أبعد  300قانون حركة الرأمسال الصناعي، مل تتشكل اليوم، وال خالل الـ 

املثال ميكننا أن نقول، رمبا مع الكثري من التجاوز؛ ألن االختالف ليس كبريًا،  وعلى سبيل. وعهود أقدم

أن األمر أقرب ما يكون إىل مقارنة بني مصنع إلنتاج ورنيش األحذية يف القاهرة ومصنع إلنتاج السيارات 

شكل  .شكل املصنع. شكل اآللة. العامل شكل. الَّذي يتغري الشكل. فقانون احلركة واحد. يف طوكيو
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[  -- ن (ولكن يظل قانون احلركة . شكل التنظيم االجتماعي السائد، أو النظام السياسي املهيمن. اإلدارة

بيد أن . هو قانون احلركة احلاكم ملصنعي القاهرة وطوكيو)    ن Δ+ ن  -- س  -- ]و إ + ق ع  

ا من الذهاب أبعد من أوروبا هيمنة املركزية األوروبية، مل يتمكنو  مفكري االقتصاد السياسي، ابتداًء من

  ! القرون الوسطى

فال إلزام على العامل بإبرام . جيب أن نفرق هنا بني عالقة العامل بصاحب العمل قبل العقد، وبعده) 5(

ومن هنا كانت العالقة تعاقدية . أو ال هو حر أن يعمل أجريًا. العقد، فهو ظاهري�ا ُحر يربمه أو ال يربمه

قانون : وقد اهتمت التشريعات الربجوازية املعاصرة مثل. أما إذا أبرم العامل العقد التزم بكل أحكامه. حرة

، واملصري رقم 8/1996واألردين رقم  8/1980، واإلمارايت رقم 91/1959العمل السوري رقم 

العمل، والعامل، وصاحب العمل، : مفهوم كٍل منبتحديد  ،37/2015، والعراقي رقم 12/2003

كما انشغلت تلك التشريعات بتحديد احلقوق وااللتزامات املتقابلة وبيان . واألجر، واملنشأة، وعقد العمل

... مصادر احلق وأحكام االلتزام وقواعد اإلثبات وحدود اجلزاءات والعقوبات وتعيني االختصاص القضائي

  . إخل

حتالفت الربجوازية املعاصرة مع امللك يف سبيل إقصاء االرستقراطية اإلقطاعية، مث انقلبت يف البداية، ) 6(

وأل�ا ترفض أي قيود على حركتها يف الداخل واخلارج؛ فقد . على امللك وأعدمته مع حاشيته ورجال بالطه

ن خالله، حبثت عن شكل أو آخر من أشكال التنظيم االجتماعي الَّذي تستطيع أن تباشر نشاطها م

تتسرت من ورائه الربجوازية املعاصرة، القائم  ولذلك تبلور التنظيم االجتماعي، الَّذي. واخرتاقه إذا لزم األمر

فيصبح النظام االجتماعي ! ال على عمل العبيد، وال على اإلقطاع، وإمنا على املؤّسسات املفرتض حيادها

التنظيم االجتماعي وقوانني  اإلقطاعي، ودون خلط بني هو التنظيم االجتماعي املؤّسسايت، ال العبودي وال

  .احلركة احلاكمة لإلنتاج والتوزيع يف إطار هذا التنظيم االجتماعي

قمت بالربهنة، بشكل موسَّع ومطول وكاف، على هيمنة قوانني حركة الرأمسال يف جمتمعات العامل ) 7(

ومنًعا للتكرار أحيل القارىء إىل الفصل الرابع  ،نقد االقتصاد السياسيالقدمي والعامل الوسيط يف كتايب 

  . من الباب الثالث

   :انظر على سبيل املثال) 8(

Francois Quesnay, Tableau Economique (Paris: A L'Institut National 

d'Etudes Démographiques, 2005.) 

  .، الباب الثالث، الفصل الرابعنقد االقتصاد السياسي) 9(
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مصطلح منط اإلنتاج الرأمسايل إىل قوى اإلنتاج له ما يربره، رمبا يف الوعي ال يف العلم، على  أن نسبة) 10(

الصعيد االجتماعي فقد ظهرت يف أوروبا االبتكارات اهلائلة كًما وكيًفا وكانت مجيعها مبثابة تثوير لوسائل 

بوقة نسبي�ا يف الصناعة، وتغريات وهو ما أدَّى إىل تطورات غري مس)  رأمسال( اإلنتاج، الَّيت استخدمت كـ

فالربجوازية، يف غضون ."نوعية حادة، وعنيفة أحيانًا، يف ا�تمعات األوروبية الغربية املعاصرة بأسرها

سيطر�ا الطبقية الَّيت مل َيكد ميضي عليها قرن من الزمن، خلقت قوى منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما 

فاآللة، وإخضاع قوى الطبيعة، واستخدام الكيمياء يف الصناعة . تمعةأوجدته األجيال السَّابقة كلها جم

والزراعة، واملالحة البخارية، وسكك احلديد، والتلغراف الكهربائي، واستصالح أراضي قارات بأكملها، 

أي عصر سالف كان . وتسوية جماري األ�ار جلعلها صاحلة للمالحة، وبروز عوامر كاملة من األرض

البيان ماركس، وإجنلز، : انظر". هذه القوى املنتجة كانت �جع يف صميم العمل ا�تمعي يتصور أن مثل

عزو منط اإلنتاج إىل الرأمسال إًذا مل يكن إال تأثرًا بالظاهرة البارزة اجتماعي�ا على صعيد النشاط . الشيوعي

  .االقتصادي، دون سبب علمي

، كرد فعل لتبلور )1941- 1863(اين سومبارت هو األمل" الرأمسالية"الَّذي ابتكر مصطلح ) 11(

  :انظر". االشرتاكية"مصطلح 

Werner Sombart, The Jews and Modern Capitalism, Translated by M. 

Epstein (Kitchener: Batoch Books, 2001). 

ة ، ترمجعصر رأس المالأريك هوبسباوم، : انظر. هو إًذا مصطلح حديث، وسياسي يف املقام األول

إن كلمة الرأمسالية هي مصطلح سياسي :"وباختصار. 9، ص)1986دار الفارايب، : بريوت(مصطفى كرم 

بداية القرن العشرين، من حيث هي العكس  ومل تظهر بوضوح يف املناقشات ذات الطابع السياسي إال يف

  :انظر". الطبيعي لكلمة اشرتاكية

Fernand Braudel, Civilization Materielle, Economie et Capitalism, 

XVPeP-XVIIIPeP siècle, Vol II (Paris: Librarie Armand Colin, 1979), 

p.557. 

، كلمة )1865-1809(، وجوزيف برودون )1882- 1811(ولقد استخدم كٌل من لوي بالن 

التوصيف العابر لفئة تستأثر باألموال الطائلة،  قبل سومبارت، ولكن كان استخداًما من قبيل الرأسمالية

وال جند لدى الكالسيك ذكرًا ملصطلح الرأمسالية، فهو بوجه عام غري موجود . أو فئة َمن ميتلكون األرض

عند مسيث أو ريكاردو، أو غريمها من كبار مفكري الكالسيك، حيث كان انشغال هؤالء منصًبا على 
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املتعلقة بالرأمسال دون أن يكون يف أذها�م رأمسالية ا�تمع؛ ألن الروابط  حتليل نظام �يمن عليه الظواهر

أما ماركس فقد استخدم ! االجتماعية مل تكن حتللت والعالقات الشخصية مل تكن �اوت كلي�ا بعد

؛ إذ مل يعره ماركس االهتمام، ومل يستعمله  رأس المالالكلمة أيًضا لكنها ظهرت، كمصطلح، خافتة يف 

طلح له خصوصية، وكان يستخدم دوًما مصطلح منط اإلنتاج الرأمسايل للتعبري عن عملية اإلنتاج الَّيت كمص

ترتكز، ال على عمل العبيد أو التنظيم االجتماعي اإلقطاعي، وإمنا ترتكز على وسائل اإلنتاج الَّيت حتولت 

  .وقوة العمل الَّيت صارت حمال� للبيع والشراء. إىل رأمسال

ين مبدأ سلطان اإلرادة، وفق املفاهيم الربجوازية، أن اإلرادة، بوصفها التصميم الواعي على أداء يع) 12(

وهذا املبدأ على . فعل معني، قادرة على أن تنشئ التصرف القانوين، وتقبل بوعي اآلثار الَّيت ترتتب عليه

لَّذي جيعل اإلرادة وحدها جمردة يتعلق الشق األول منه بالشكل، وهو مبدأ الرضائية ا: هذا النحو ذو شقني

فكل ما هو مطلوب أن يصدر تعبري عن اإلرادة وهذا التعبري يكون . عن أي شكلية كافية إلنشاء التصرف

أما الشق الثاين . بأي صورة، فقد يقع باللفظ أو بالكتابة أو حّىت باإلشارة، كما جيوز أن يكون ضمني�ا

ومن جهة . رادة هي صاحبة السلطان يف حتديد آثار التصرففيتعلق باملوضوع، ومقتضاه أن تكون اإل

وهي تتجلى قوية . التأصيل الفقهي ميكننا القول بأن اإلرادة احلرة هي الَّيت �يمن على مجيع مصادر االلتزام

وال يلتزم أحد بعقد مل يكن طرفًا فيه، كما ال يكتسب . فاملتعاقدان ال يلتزمان إال بإرادتيهما. يف العقد

وعقد . فالعقد إًذا  يرتكز على اإلرادة، بل هو حمض إرادة خالصة. حق�ا من عقد مل يشرتك فيه أحد

يف مبدأ . العمل، على هذا النحو، بني العامل املأجور والرأمسايل خيضع لنفس املفاهيم وعني التطبيقات

  ).1/56( الوسيطالسنهوري، : سلطان اإلرادة، انظر

Planiol, Ripert Et Boulanger, Traite Elementaire de Droit Civil de 

Marcel Planiol, Obligations - Contrats - S retés réelles, éd. Nouvelle 

refondue par Georges Ripert, avec le concours de Jean Boulanger, L.G.D.J. 

Paris, 1943. pp.143-55.    

رخيية على هذا النحو إىل أكثر من إثبات ومل يكن ماركس يهدف، يف تصوري، من وراء برهنته التا) 13(

   .تأثري تطور قوى اإلنتاج يف صوغ وتطوير عالقات اإلنتاج

دار الثقافة : القاهرة(، ترمجة سعد رمحي االقتصاد السياسيأبالكني وآخرين، : انظر مثًال ) 14(

م تطور إن االقتصاد السياسي هو عل:"ولدى نيكيتني يف كتابه املدرسي. 54، ص)1987اجلديدة،

فهل زوال ... علم طبقي، علم حزيب... إن االقتصاد الّسياسي علم تارخيي... عالقات اإلنتاج االجتماعية
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جييب االقتصاد السياسي الربجوازي بالنفي ... الرأمسالية وانتصار الشيوعية أمران حمتمان ال مناص منهما؟

أمهية االقتصاد  إن... واحملكوم عليه باهلالك... طبًعا ما دام ميثل مصاحل النظام الَّذي أمسى كاًحبا للتطور

ويتيح ... مبعرفة قوانني التطور االقتصادي... الّسياسي املاركسي اللينيين تقوم يف كونه يسلح الطبقة العاملة

إن االقتصاد السياسي املاركسي اللينيين يبني يف أي اجتاه ... للشغيلة أن ينفذوا بنجاح املهام الَّيت تواجههم

، ترمجة أسس االقتصاد السياسيبيوتر نيكيتني، : انظر...". ب أن يسري بناء االشرتاكية والشيوعيةجي

حممد دويدار من أبرز . ويعد أستاذي د. 13-11، ص)1984دار التقدم، : موسكو(إلياس شاهني 

حامد دويدار،  حممد: انظر. املفكرين املصريني الذين تبنوا تعريف االقتصاد السياسي كعلم ألمناط اإلنتاج

وهو . 328-287، ص)2018دار الفتح للطباعة والنشر، : اإلسكندرية(مبادىء االقتصاد السياسي 

... عندما يصف حممد دويدار االقتصاد السياسي بعلم أمناط اإلنتاج فإنه خيلط:"مسري أمني. ما رفضه د

، ترمجة صالح داغر ة التاريخيةقانون القيمة والماديمسري أمني، : انظر". بني اقتصاد ومادية تارخيية

  .هامش. 10، ص)1981دار احلداثة، : بريوت(

ويبدأ الفشل يف الفهم مع عدم الوعي بأن عملية اإلنتاج، عند أعلى درجات التجريد، ال يعنيها  ) 15(

  !   كثريًا شكل القائم �ا، فهي ال تعبء هل متت على يد أحدب نوتردام أم على يد داعرة سالفية

 لتحقيق) السوق(يف الزراعة، من أجل بيع احملصول يف ) العبيد(يستخدمون ) اإلقطاعيين(أن  أو) 16(

  !النقدي )الربح(

ولو كان هذا املستوى يتحدد مبدى استخدام أدوات العمل ومواده يف اإلنتاج من أجل السُّوق، فال ) 17(

  .ولقد كان كذلك فعًال . شك يف أن ا�تمع البابلي سيكون رأمسالي�ا

  .، الباب الثالث، الفصل الرابعنقد االقتصاد السياسي: انظر مؤلفنا) 18(

  .، املصدر نفسهنقد االقتصاد السياسي: انظر مؤلفنا) 19(

تظهر هذه القيمة الزائدة يف حساب األرباح إال بعد أن يعود جزٌء منها أدراجه لتعويض الرأمسال  ال) 20(

ولذا جيب أن تكون درجة . واجلزء اآلخر يستويل عليه مالك العبد كربح. املسلَّف يف سبيل شراء العبد

  .شدة العمل عند أعلى مستويا�ا

أو كما يأخذ . ي سيده قيمة تفوق قيمة قوة عملهكما يستقطع القن مطعمه من احملصول، ويعط) 21(

ويعطي رب عمله، ) قيمة قوة عمله(العامل املأجور مثن مأكله الَّذي ميده بالطاقة الضرورية اجتماعي�ا 

فالعبد والقن والعامل، على صعيد تكوين القيمة والقيمة الزائدة، . الرأمسايل، قيمة تفوق قيمة قوة عمله
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، فالعامل املأجور يعاوض بالثمن )مواد العمل وأدوات العمل(ك وسائل اإلنتاج مال يعاوضونمجيعهم، 

مث حيدث التناقض على الصعيد االجتماعي بني ). مقايضةً (أما القن، أو العبد، فيعاوض بالعني ) بيًعا(

ا عالقة عالقة اإلنتاج هي إذً . املقايضة؛ كي يتغلب البيع مع عدم اختفاء املقايضة/ البيع، والعني/ الثمن

ُلب العالقة احلقوقية . والبيع والشراء مع العامل املأجور. تتخذ شكل املقايضة مع العبد والقن) معاوضة(

  . ، أما شكلها اخلارجي فهو القهر أو العقدالمعاوضةإًذا 

دار ابن : بريوت(ترمجة إبراهيم العريس  ما هو االقتصاد السياسي؟لولكسمبورج،  روزا: انظر) 22(

  . 168، ص)1977 خلدون،

فالسبب األساسي للتناقض يف مذهب موريس دوب على سبيل املثال، الَّذي اعتنق تصور ماركس ) 23(

السياسي وقوانني احلركة احلاكمة للنشاط االقتصادي / يف أمناط اإلنتاج، هو اخللط بني التنظيم االجتماعي

  :انظر. السياسي/ يف هذا التنظيم االجتماعي

Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (London: 

Routledge, 1947).p24-9. 

والعبودية منط إنتاج . فلقد رأى دوب أن الرأمسالية منط إنتاج تاٍل لإلقطاع، واإلقطاع منط إنتاج تاٍل للعبودية

كانت موجودة دائًما يف   تاٍل لنمط اإلنتاج املشاعي، ولكنه يعود فيقول، يف تطور الرأمسالية، أن الرأمسالية

طاملا أن (وال يصل أبًدا، على هذا النحو إىل املعيار الِعلمي الَّذي ميكن معه احلكم ! مجيع مراحل التاريخ

! بأن ا�تمع رأمسايل، أم إقطاعي، أم عبودي) الرأمسالية موجودة دائًما، كما قال، يف مجيع أحقاب التاريخ

كانت دائًما ) خضوع اإلنتاج والتوزيع يف ا�تمع لقوانني حركة الرأمسال الَّيت هي(والواقع أن الرأمسالية 

القاعدة الَّيت عملت عليها مجيع النظم االجتماعية، الَّيت تشكلت َعْرب احلركة امللحمية للتَّاريخ وا�تمعات، 

لتنظيم بغض النظر عن شكل التنظيم االجتماعي، وبغض النظر عن مدى تطور قوى اإلنتاج داخل هذا ا

  .  االجتماعي

معاوضة القدرة على العمل مبا يسد الرمق، وحيث اإلنتاج من أجل السُّوق بقصد /حيث مبادلة) 24(

  .الربح

  .، الباب األول، الفصل الثايننقد االقتصاد السياسي: انظر مؤلفنا) 25(

  



  القرطاس �لعلوم إالق�صادیة والت�اریةجمل�ة   66 – 36ص ، )2022 جوان( - 01:الع�دد/ 02:ا��
 

36 
 

   عن�برامج��قتصاد�الدائري ��سالميةاملسؤولية�املجتمعية�للمصارف�

The social responsibility of Islamic banks for circular economy programs.  

  1. احمد�خلف�حس�ن�الدخّيل. د.أ

Pr. Ahmed khalef  hocine al dakhil 

  dikhil2004@yahoo.comجم�ور�ة�العراق�/ جامعة�تكر�ت�/ �لية�ا��قوق   1

 31/06/2022: ال�شرتار�خ�      ؛�21/02/2022:  القبول تار�خ�      ؛��15/11/2021: تار�خ��ستالم�

  :مستخلص

سلطت هذه الدراسة الضوء على االقتصاد الدائري واملسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن  

لية ا�تمعية يتجسد يف املندوب واملكروه براجمه وخلصت اىل أن االساس الشرعي السليم للمسؤو  تنفيذ

واملباح من اقسام احلكم الشرعي التكليفي، وان تطبيقات هذه املسؤولية ا�تمعية تتجلى يف تطبيقات 

طوعية تقوم على تقليل تكاليف االنتاج والدعاية والرتويج والظفر بأعلى املراتب يف تصنيفات املنظمات 

ناهيك عن التطبيقات املدفوعة باحلوافز التشجيعية بان تشجع الدولة املصارف  اخلاصة باملسؤولية ا�تمعية،

على ولوج برامج وتطبيقات االقتصاد الدائري مبنحها االمتيازات املادية واملعنوية كاإلعفاءات الضريبية 

انشاء والتفضيل يف التعاقد على املشروعات العامة ومنح كتب الشكر والتقدير، واوصت الدراسة بضرورة 

منظمات اسالمية متخصصة بوضع معايري ومؤشرات وتصنيفات للمسؤولية ا�تمعية للمؤسسات 

االسالمية وخاصة يف جمال االقتصاد الدائري وعدم االكتفاء باملعايري والتصنيفات املعتمدة يف الشركات اليت 

اسبة للمؤسسات املالية االسالمية تعمل وفق القوانني الوضعية، كما اوصت الدراسة بتبين هيئة املراجعة واحمل

  .معياراً خاصاً العتماد املؤسسات املالية االسالمية للمسؤولية ا�تمعية يف اطار االقتصاد الدائري) ايويف(

  .االقتصاد، الدائري، املسؤولية، ا�تمعية، املصارف: الكلمات المفتاحية

  .jel :Q51 ،Q57تصنيف 

                                                           
     dikhil2004@yahoo.com: البریداحمد خلف حسین الدخّیل، . د.المرسل،أالمؤلف   1
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Abstract :  
 This study sheds light on the circular economy and social 

responsibility of Islamic banks to implement its programs and concluded 
that the proper legal basis for societal responsibility is embodied in the 
delegate, disliked and permissible of the sections of the Shari’a 
commission, and that the applications of this societal responsibility are 
manifested in voluntary applications based on reducing costs of production, 
advertising, promotion and victory With the highest ranks in the rankings of 
organizations related to social responsibility, not to mention the 
applications driven by incentive incentives for the state to encourage banks 
to enter circular economy programs and applications by granting them 
material and moral privileges such as tax exemptions and preference in 
contracting on public projects and granting books of thanks and 
appreciation, and the study recommended the necessity of establishing 
Islamic organizations specialized in developing Criteria, indicators, and 
classifications for social responsibility of Islamic institutions, especially in 
the field of circular economy, and not being satisfied with the standards and 
classifications adopted in companies that operate according to statutory 
laws, and the study also recommended that the Auditing and Accounting 
Authority for Islamic Financial Institutions (AUIFI) adopt a special 
standard for the accreditation of Islamic financial institutions to touch 
Societal responsibility within the framework of the circular economy. 
key words: Economy, circular, social , responsibility, banking 
Classification jel :Q51 ،Q57.  

  المقدمة 

لعل املؤسسات املالية االسالمية بشكل عام واملصارف االسالمية بشكل خاص أوىل من غريها 

من املؤسسات واملصارف التقليدية يف ولوج املسؤولية ا�تمعية بشكل عام وتلك اخلاصة بتنفيذ برامج 

ذلك حبكم اخللفية االسالمية اليت تؤكد على خالفة االنسان يف االرض االقتصاد الدائري بشكل خاص و 

وجتعل من النفقات اخلاصة اليت يتوىل انفاقها االفراد والشركات واملصارف االهلية مبثابة نفقات عامة اذا ما  

وتدوير كانت الغاية منها اشباع حاجات عامة، ناهيك عن االهتمام منقطع النظري بالبيئة واحملافظة عليها 

  .النفايات مما يتطلب تسليط الضوء على هذه املسألة وابرازها بشكل يتواءم مع املكانة اليت تستحقها

  ـ:وألجل اإلحاطة باملوضوع من كافة اجلوانب، كان ال بد من تناول ما يأيت 
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ذي يتوقع منها تنبع أمهية الدراسة من أمهية للمصارف االسالمي والدور الكبري ال ـ:ـ أهمية الدراسة :أوالً 

ان تلعبه يف خدمة ا�تمع وبالتحديد يف جمال تدوير النفايات ورعاية البيئة عرب تنفيذ برامج االقتصاد 

الدائري من خالل قيامها بتمويل منط هذا النوع من االقتصاد بإعادة استعمال املواد على مستوى كل 

نفايات، بعيدًا عن النمط اخلطي القائم على عملية انتاج واستهالك لغرض ادماجها وتفادي اهدارها يف ال

  .استخالص املواد وانتاجها واستهالكها ومن مث طمرها

  ـ:تبدو مشكلة الدراسة فيما يأيت  ـ:ـ مشكلة الدراسة :ثانياً 

ـ عدم االتفاق على مضمون املسؤولية ا�تمعية فهناك من جيعلها مسؤولية الزامية وآخر يبقيها ضمن 1

  .خانة الطوعية

  .ـ عدم اعتماد اساس شرعي سليم للمسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية2

باملسؤولية ا�تمعية للمصارف  ـ حداثة اصطالح االقتصاد الدائري وغياب آليات واضحة لربطه3

  .االسالمية

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

املسؤولية ا�تمعية يقضى بطوعية براجمها يف االصل مع امكانية  ـ اعتماد حل وسط يف حتديد مضمون1

  .تدخل الدولة لتشجيعها  واحلث عليها دونالزام

ـ اعتماد اقسام احلكم الشرعي التكليفي من مندوب ومكروه ومباح كأساس شرعي سليم للمسؤولية 2

  .ا�تمعية للمصارف االسالمية

لمسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد ـ ضرورة وضع مناذج لتطبيقات مقرتحة ل3

  .الدائري

سنعتمد يف دراستها املنهج التحليلي االستنباطي للنصوص الشرعية واالحكام ـ:ـ منهج الدراسة :رابعاً 

القانونية اخلاصة مبمارسات املصارف االسالمية للمسؤولية ا�تمعية يف جمال االقتصاد الدائري وابرز 

  .قا�ا ومدى التوافق بني اجلانبني النظري والعملي يف هذا الشأنتطبي
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سيتم تقسيم الدراسة على حمورين خنصص األول للتعريف باملسؤولية ا�تمعية  ـ:ـ هيكلية الدراسة :خامساً 

سواء  للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري، يف حني نكرس الثاين لتطبيقات تلك املسؤولية

ة منها او املرتبطة باحلوافز التشجيعية، مث خنتم دراستنا بأهم االستنتاجات والتوصيات، واهللا ويل الطوعي

  .التوفيق

  ـ التعريف بالمسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري1

 اجلرب( على الرغم من حداثة مصطلح املسؤولية ا�تمعية الذي ظهر حسب دراسة اجراها 

يف ستينيات القرن املاضي لتعزيز دور القطاع اخلاص ولضمان استمرار الشركات مبا فيها املصارف ) 2010

يف عملها على املدى الطويل ولتكريس مصداقيتها وكسبها لثقة السوق والعاملني فيه واحملافظة على البيئة 

علوم منها االقتصاد واالجتماع  العامة وبيئة العمل، فقد حظيت باهتمام منقطع النظري وعلى مستوى عدة

والقانون والسياسة مما زاد من عدد الدراسات اليت تتناوله وشعب من اآلراء اليت ادلت بدوهلا فيه، 

فاختلقت اآلراء حول مضمونه بني من جيعله معربًا عن االعمال الطوعية البحتة كغرفة التجارة العاملية 

، وبني من يضيفإليه الواجبات اليت ينبغي على )ت .د( وآمال  واالحتاد األوريب وفق دراسة اجر�ا عائشة

القطاع اخلاص مبا فيه من مصارف اسالمية القيام �ا خلدمة ا�تمع كما اشارت إىل ذلك اغلب الدراسات 

، وبني ثالث، مثلته )2016العاين(و) 2016السبعاوي(و) 2013االسرج (و)  2016الرفاعي (ومنها 

الدخيل وظاهر (و) 2016الدخيل (و) 2015الدخيل ( و) 2014خيل وعباسالد( دراسات اجراها 

، ينفي عنها صفة االلزام اليت جتعلها مرتبطة باملسؤولية القانونية ويؤكد )2017الدخيل ( و ) 2016

 مشول املسؤولية ا�تمعية لألعمال التطوعية واالعمال املدفوعة باحلوافز املالية، والزال هذا االختالف قائماً 

  .حىت اليوم

أما من ناحية املنظور االسالمي فان تطبيقات املسؤولية ا�تمعية باملفاهيم الوضعية الثالثة اليت 

ذكرناها اعاله كانت حاضرة منذ ظهور االسالم، وجتسدت يف أوىل صورهافيما كان يقوم به أبو بكر 

أبان الدعوة االسالمية مبظهرها من شراء العبيد الذين اسلموا وعتقهم لوجه اهللا عز وجل )(الصديق 

العلين وقبل اهلجرة النبوية الشريفة، بيد انه مل يكن يطلق عليها باملسؤولية ا�تمعية ولكن كل التطبيقات  
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الدخيل .( كانت ذات اهداف ونتائج جمتمعية واضحة، فضًال عن أهدافها الدينية والدنيوية األخرى

2017(  

  لمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائريمفهوم المسؤولية المجتمعية ل 1ـ1

رغم أن مصطلح االقتصاد الدائري مل يظهر اال يف الربع األخري من القرن العشرين ولكنه حظي 

باهتمام كبري من الدول املتقدمة وبات يشكل ركيزة من ركائز االقتصاد يف تلك الدول وهو ما دفع الكثري 

وتفصيل احكامه، بيد ان األمر ليس كذلك يف العديد من الدول النامية من الباحثني واملختصني اىل دراسة 

ومنها الدول العربية، إذ يالحظ اخنفاض مستوى االهتمام به قياساًبالدول املتقدمة وذلك حبكم املشاكل 

الكبرية اليت تعاين منها دول املنطقة والدول العربية بشكل خاص من اجلوانب املختلفة السياسية 

دية واالجتماعية، وهو ما انعكس سلباً على عدد الدراسات العربية اليت تتناول بالبحث والتفصيل واالقتصا

هذا النوع من االقتصاد مما جعل جل الدراسات العلمية اليت تناولته جمرد اجرتار او اعادة طرح لألفكار 

هيك .( صاد الدائرياالجنبية دون ان توظف تلك الدراسات يف وضع مشروع متكامل لتنفيذ منهج االقت

  )2018وكناوسوداسابانكي 

االقتصاد الذي (ومع ذلك فقد اوردتبعض الدراسات تعريفات لالقتصاد الدائري منها تعريفه بانه 

ال ينتج نفايات �ائية اال حبدود ضيقة جداًوبالتايل ال يسبب تلوثًايف البيئةوهو مصمم لتدوير املكونات 

  )2، صفحة 2017السعدون .(دة عاليةواملشتقات واعادة االستخدام جبو 

ويبدو لنا ان هذا التعريف من التعريفات الدقيقة لوال كونه اكد علي ان هذا النوع من االقتصاد 

ال يؤدي إىل تلويث البيئة، فاحلقيقة انه ال ميكن ألي نوع من انواع االقتصاد ان ال ينتج النفايات او 

  .ن باحلد األدىنامللوثات للبيئة، فالصحيح أنه يلوثها ولك

اقتصاد صناعي ال ينتج نفايات أو يلوث البيئة، وهو مبين على فكرتني ( وعرف كذلك بأنه 

رئيسيتني من جهة ادراك ان اي نفايات ميكن اعادة استخدامها كموارد، ومن ناحية اخرى ضرورة فصل 

صالح والتجديد منذ تصميمها تكون السلع املنتجة يف اطاره قابلةلإل. النمو عن استخدام املوارد الطبيعية

اعادة استعمال نفايات " مبا يضمن االستفادة منها مرات عديدة أي تكون ضمن حلقة مفرغة 
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زكرياء وعبد ).(األمر الذي يقود اىل استخدام اكثر فاعلية وكفاءة للمواد" السلعكموارد أو مدخالت

  )6، صفحة 2018الوهاب 

رب إىل الشرح منه اىل التعريف كما يؤخذ عليه ما ُأخذ ويسجل على هذا التعريف االطالة فهو اق

  .على سابقه من نفيهأي نسبة من التلوث عند استخدامه

اقتصاد حيوي يهدف اىل تغيري الطريقة اليت نعيش �ا من خالل اعتماد (لذلك فقد عرف بانه 

الفرص لضمان االستدامة  التطوير واالبتكار يف الصناعة واالستهالك، ويوفر االقتصاد الدائري العديد من

والنمو على املدى الطويل، فاملفهوم يشمل تقليل النفايات عن طريق تقليل االعتماد الشديد على واردات 

املواد اخلاص وزيادة انتاجية املوارد واجياد اقتصاد اكثر تنافسية، واالستدامة يف استخدام املوارد واملزيد من 

  )12، صفحة 2018اجلزار ).( ةفرص العمل وتقليل التأثريات البيئي

ورغم ان هذا التعريف كان أكثر واقعية من سابقيه باعرتافهبان هذا النوع من االقتصاد يقلل من 

اآلثار السلبية على البيئة اىل احلد االدىن دون ان يلغيها بالكامل، اال ان ما يعيبه االطالة واالطناب غري 

  .املربرين

بدلونالنعرف االقتصاد الدائري بأنه االقتصاد الذي يصمم املواد  ومن هنا كان ال بد لنا ان نديل

املستخدمة يف العملية االنتاجية بالشكل الذي يسمح بدورا�ا يف حلقة مفرغة من االنتاج واالستعمال 

  .واعادة االنتاج ويقلل من النفايات اىل احلد االدىن

  ـ:ي ومن هذا التعريف نستطيع استخالص عناصر هذا االقتصاد وه

  .أـ تصميم املواد املستخدمة يف العملية االنتاجية حبيث تكون مستدامة ميكن اعادة استخدامها

  .ب ـ دخول العملية االنتاجية يف حلقة مفرغة من انتاج واستخدام واعادة انتاج

  .جـ ــ التقليل ما امكن من النفايات عرب استخدام اسلوب االبتكار واالستعانة بالتقنيات احلديثة

أما فيما يتعلق باملصارف االسالمية فقد ابتعدت اغلب التشريعات ومنها املشرع العراقي عن 

وضع تعريف هلا على اعتبار ان وضع التعريفات من مهام الفقه والقضاء، ولكنه املشرع العراقي حرص على 

من ) ثانياً (د وضع بعض الشروط اليت ميكن من خالهلا استنباط تعريف للمصارف االسالمية فقد نص البن
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جيوز تأسيس (النافذ على أنه  2015لسنة  43املادة األوىل من قانون املصارف االسالمية العراقي رقم 

وقانون الشركات العامة رقم  1997لسنة ) 21(مصرف اسالمي وفقًا ألحكام قانون الشركات رقم 

تأسيس هو نظامه  على ان يتضمن عقد 2004لسنة ) 94(وقانون املصارف رقم  1997لسنة ) 22(

الداخلي التزامًا مبمارسة االعمال املصرفية املسموح �ا بدون فائدة اخذًا وعطاًء ووفقًا لصيغ املعامالت 

املصرفية اليت ال تتعارض مع احكام الشريعة االسالمية سواء يف جمال قبول الودائع وتقدمي اخلدمات 

  ).املصرفية االخرى او يف جمال التمويل واالستثمار

عائشة (و) 2011مقري وحيياوي (أما يف تعريف املسؤولية ا�تمعية فقد تناولت دراسات اجراها 

عرض جمموعة من التعريفات للمسؤولية ا�تمعية من الناحية الشرعية ) 2011مقدم (و) ت.وآمال د

رضت ولكنها يف احلقيقة كانت تعريفات وضعية مل حتاول حماكاة اجلانب الشرعي يف املصطلح، إذ ع

تعريف ا�لس العاملي لألعمال من اجل التنمية املستدامة وكذلك تعريف منظمة االمم املتحدة وتعريف 

البنك الدويل وهي مجيعًا تعريفات ركزت على االلزام يف هذه املسؤولية ا�تمعية، وكذلك تعريف غرفة 

نظر إىل اجلانب التطوعي وعدته احملرك التجارة العامليةوتعريف االحتاد األوريب وهي مجيعًا تعريفات لفتت ال

تبين القطاع اخلاص، طواعيًة أو مدفوعاً باالمتيازات القانونية، (الوحيد هلذه املسؤولية، يف حني عرفناها بأ�ا 

مركزين يف ذلك على اجلانبني التطوعي من جهة وتلك املدفوعة ) ممارسات تصب يف خدمة ا�تمع 

  ).11صفحة , 2015الدخيل .( ية والضريبية من جهة أخرىباحلصول على االمتيازات املال

مسؤولية الفرد وا�تمع النابعة من الشريعة (وقد ُعرفت تعريفًا حياكي اجلانب الشرعي بأ�ا 

 61صفحة , 2016العاين ) ( االسالمية كمصدر موجب للتكليف لتحقيق منافع الدنيا وثواب اآلخرة 

عة الثانية من التعريفات الوضعية، يؤكد على الزامية هذه املسؤولية وهو ولكن هذا التعريف كما يف ا�مو ) 

  .عن إطار املسؤولية ا�تمعية ما جيعلها ختتلط باملسؤولية الشرعية اليت خترج باعتقادنا

وأمام هذه الندرة يف التعريفات الشرعية للمسؤولية ا�تمعية ،وجدنا انفسنا ملزمني بوضع تعريف 

تبين الشركات طواعية أعماًال مباحة أو قيامها مدفوعة باحلصول على االمتيازات الدنيوية (ا هلا فقلنا بأ�
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الدخيل ).(واآلخروية أعماًال مندوبة أو ختليها عن االعمال املكروهة مبا يصب يف خدمتها وخدمة ا�تمع

  )3، صفحة 2017

ذًا لواجب شرعي وكذلك و�ذا نكون قد اخرجنا األعمال اليت يقوم �ا القطاع اخلاص تنفي

األعمال اليت يبتعد عنها استجابة لتحرمي الشارع كو�ا تدخل ضمن املسؤولية الشرعية ال املسؤولية ا�تمعية 

وأبقينا األخرية ضمن ما يدخل يف اقسام احلكم الشرعي التكليفي اخلاصة باملندوب واملكروه واملباح اليت 

طمعًا يف احلصول على الربح املادي أو الثواب اآلخروي  إليها عترتبط باألعمال الطوعية أو تلك املدفو 

  .واليت تؤدي بالنتيجة إىل خدمة ا�تمع 

وعلى هذا االساس ميكن ان نعرف املسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد 

ة باحلصول على االمتيازات الدائري با�ا تبين املصارف االسالمية طواعية أعماًال مباحة أو قيامها مدفوع

الدنيوية واآلخروية أعماًال مندوبة أو ختليها عن االعمال املكروهة مبا يصب يف تنفيذ برامج االقتصاد 

  .الدائري

عناصر المسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري وعالقتها  2ـ1

  بالمسؤولية الشرعية

  ـ :ن نقسم هذا املوضوع على فقرتني، وكما يأيت وجيد بنا يف هذا املقام ا

  ـ عناصر المسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري:أوًال 

بتعليم ا�تمع  ان للمسؤولية ا�تمعية عدة عناصر تتمثل) 2012كرمي (اشارت دراسة اجراها 

أن هذه ليست عناصر أو اركان بقدر ما هي جماالت  واحلفاظ على البيئة وتوطني الوظائف، ولكن احلقيقة

أو تطبيقات هلذه املسؤولية فالعنصر أو الركن هو ما ال يقوم الشيء اال به كونه ميثل جانبًا أو جزًء من 

  .الشيء يستند إليه ويدخل يف ماهيته

 (وعلى هذا االساس فان عناصر املسؤولية ا�تمعية للشركات تتمثل حسب دراسة اجراها 

والنتيجة ا�تمعية اليت  بالسلوك االجتماعي الذي تقوم به املصارف االسالمية) 2015الدخيل ومطر 
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ختدم ا�تمع عرب تنفيذ برامج االقتصاد الدائري والعالقة السببية اليت جتعل هذه النتيجة عائدة إىل ذلك 

   -:السلوك وكما يأيت

لذي يصدر عن املصرف االسالمي وهوميارس أعماالً وهو الفعل أو االمتناع ا ـ:أ ـ السلوك المجتمعي

تطوعية مباحة أو أعماًال مندوبة مدفوعة فيها باحلصول على االمتيازات املادية الدنيوية أو االجر والثواب 

اآلخروي، وكذلك امتناعه عن بعض االعمال اليت توصف بأ�ا مكروهة وفقًا لتقسيم االحكام الشرعية 

يل الوصول إىل ما اقره الباري عز وجل من ثواب آخروي وما يؤكده ويل االمر من التكليفية، وذلك يف سب

امتيازات دنيوية، ويف الوقت ذاته ويف مجيع احلاالت أعاله وسواء كان السلوك اجيابيًا أم سلبيًا فإنه ينبغي 

م يف تصميم ان يكون جمتمعيا أي يهدف بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل خدمةا�تمع من خالل االسها

املواد الداخلة يف العملية االنتاجية لتكون مستدامة والتقليل من النفايات اىل احلد االدىن، فكل عمل يقوم 

به املصرف يؤدي إىل احملافظة على البيئة وتبتغي ادارة املصرف منه وجه اهللا عز وجل تثاب عليه وتؤجر، 

َا (اصر املسؤولية ا�تمعية باالستناد إىل قوله تعاىل و�ذا يشكل منوذجًا للسلوك ا�تمعي وعنصرًا من عن ِإمنَّ

: التوبة ) (َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ (وقوله عز وجل ) 10:احلجرات ) (اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ 

اشتكى منه عضو، تداعى  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد اذا) ( ص(وقوله ) 71

  ).له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

برعاية مؤمتر او ندوة او ورشة عمل ملواجهة املعوقات اليت تواجه تطبيق برامج  فقيام ادارة املصرف

االقتصاد الدائري من ثقافية وتشريعية وتسويقية وتكنلوجية ووضع احللول املناسبة هلا دون ان يلزمها القانون 

ذلك أو ا�ا زادت من نشاطا�ا الراعية للبيئة مبا يفوق الواجبات القانونية والشرعية املفروضة أو الشرع ب

  .عليها فان ذلك يشكل سلوكاً جمتمعياً اجيابياً 

اوجب ان ال خيالف السلوك )2010اجلرب (وال يفوتنا هنا التذكري بأنه ويف دراسة اجراها 

فاستغالل كمية كبرية من النفايات واعادة تدويرها هو سلوك ا�تمعي احكام الشريعة االسالمية الغراء 

جمتمعي ولكنه يصبح خمالفًا للشريعة االسالمية اذا ما تعلق جبوانب حمرمة كأن يتم استخدام جثث 

احليوانات امليتة مع بقية فضالت املطبخ يف انتاج الغاز الطبيعي على رأي اجلمهور، وكذلك احلال مع رعاية 
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لك أنه يصبح حمرمًا وخيرج عن املسؤولية ا�تمعية اذا تعلق ببعض االعمال احملرمة ولو كانت مؤمتر توعوي ذ

  .ختدم البيئة باي طريقة كانت

وتتمثل يف االثر املادي الذي حيصل يف العامل اخلارجي حبيث يسهم يف خدمة ـ: ب ـ النتيجة المجتمعية

رف النظر عن النتائج األخرى اليت ميكنأن ترافقها كالربح ا�تمع، والنتيجة ا�تمعية هي اليت �منا هنا بص

املادي الذي حيصل عليه املصرف أو السمعة أو الدعاية أو االعالن التجاري الذي يكسبه، ولكن يشرتط 

يف تلك النتيجة ان تكون غري خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية واال دخلت يف األفعال احملرمة اليت ال ختدم 

  .ل على العكس تساعد يف هدمها�تمع ب

هي على  جمتمعية الراعية للبيئة واملكافحة للتلوث يؤدي إىل نتائج بزيادة انشطته فقيام املصرف

  .وختفيض نسب التلوث وبالتايل خدمة ا�تمع التوايل التقليل من نسب النفايات

االجيايب وحتقق النتيجة ا�تمعية بالفعل ا�تمعي السليب أو  ال يكفي قيام املصرف -:جـ ـ عالقة السببية

وتوافقهما مع احكام الشريعة االسالمية الغراء، وامنا ينبغي أيضًا لكي تكتمل عناصر هذه املسؤولية ان 

سببًا للنتيجة ا�تمعية املتمثلة خبدمة ا�تمع، إذ ينبغي أن تكون هناك رابطة أو  يكون السلوك ا�تمعي

تيجة ا�تمعيتني، وأن ال تعود النتيجة ا�تمعية إىل سبب آخر غري السلوك عالقة سببية بني السلوك والن

الذي قام به املصرف، فمثًال إذا كان قرار مصرف معني باختاذ بعض االجراءات اليت تصب يف محاية البيئة 

من  هي التقليلعن الزام قانوين وجه إليهمن السلطة العامة يف البالد فان النتيجة ا�تمعية اال و  ناتج أصالً 

النفايات تعود لفعل السلطة وليس لقرار املصرف الذي مل يكن سوى تنفيذًاألوامر ونواهي السلطة  نسبة

  .العامة

العالقة بين المسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري : ثانيًا 

  والمسؤولية الشرعية لها

( بأنه ) ت .الزملي والبكري د(و) 2015الزملي ( ليه يعرف احلكم الشرعي وفقا ملا اشار إ

وينقسم إىل حكم شرعي ) خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني على وجه االقتضاء أو التخيري أو الوضع 

وحكم شرعي ) خطاب اهللا الذي جيعل شيئاً سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه ( وضعي يتمثل يف 
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خطاب اهللا املتعلق بأفعال املكلفني من حيث طلب القيام بالفعل أو طلب االمتناع ( تكليفي يوصف بأنه 

وينقسم احلكم الشرعي التكليفي على مخسة اقسام إثنان ) عن الفعل أو من حيث ختيريه بني الفعل والرتك 

حبيث )  قسم احملرم( أو ترك العمل ) قسم الواجب( منها الزامية توجب على املكلف إما القيام بالعمل 

يرتتب على االلتزام بأي منهما نيل الثواب اآلخروي وينتج يف املقابل عن خمالفتها عقاب آخروي، أما 

أو ) قسم املندوب ( االقسام الثالثة األخرى فليس فيها من االلزام شيءفإما أن حتث على فعل معني 

ي منهما احلصول على األجر حبيث يرتتب على االلتزام بأ) قسم املكروه( تشجع على ترك سلوك حمدد 

الذي يتميز ) قسم املباح ( والثواب دون أن يرتتب على خمالفتها أي عقاب وكذا احلال مع القسم الثالث 

بكونه يبقي اخليار للمكلف بني القيام بالفعل أو تركه دون تفضيل ودون ان يرتتب على االلتزام به أو تركه 

  .أدناه) 1(رقم أي ثواب أو عقاب، وكما مبني يف اجلدول 

  أقسام الحكم الشرعي التكليفي ومدى ارتباطها بالثواب والعقاب) / 1(جدول رقم 

  نوع املسؤولية   العقاب   الثواب   القسم 

  املسؤولية الشرعية   √  √  الواجب 

  املسؤولية الشرعية   √  √  احملرم 

  املسؤولية ا�تمعية   ×  √  املندوب

   املسؤولية ا�تمعية  ×  √  املكروه

  املسؤولية ا�تمعية   ×  ×  املباح 

وااللزام حبيث يثاب  طلب الشارع الفعل على وجه احلتم( هو ) 2002زيدان ( فالواجب كما يؤكد       

طلب الشارع ترك الفعل على وجه احلتم وااللزام حبيث يثاب تاركه ( فاعله ويعاقب تاركه، اما احملرم فهو 

مني منوذج املسؤولية الشرعية املرتبطة باإللزام سواء بالقيام بالعمل يف ليشكل هذين القس) ويعاقب فاعله 

الواجب أو ترك الفعل يف احملرم، فالشارع حدد جمموعة من االفعال جعل البعض منها واجبًا وجعل البعض 

يل اآلخر حمرمًا كما ان لويل االمر ان جيعل بعض االفعال وفقًا للمصلحة العامة واجبة أو حمرمة وبالتا

  .يدخلها ضمن املسؤولية الشرعية
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بانه الدعوة إىل الفعل على وجه االفضلية ) 2011خضر ( يف حني يعرف املندوب كما أشار        

حبيث يثاب فاعله وال يعاقب تاركه، بينما يتضمن املكروه الدعوة إىل ترك الفعل على وجه األفضلية حبيث 

فهو جواز الفعل والرتك على حد سواء حبيث ال يثاب وال يثاب تاركه وال يعاقب فاعله، أما املندوب 

يعاقب فاعله أو تاركه، ومن مث فان هذه االقسام الثالثة متثل منوذج املسؤولية ا�تمعية اليت ال يرتتب على 

خمالفتها أي عقاب دنيوي أو آخروي فيمكن لألفراد والشركات القيام �ا تطوعاً أو رغبة يف الظفر باحلوافز 

  .يوية أو الثواب االخروي املرتتب عليها كو�ا غري ملزمة يف االصلالدن

بيد ان ذلك ال يعين باي حال من االحوال غياب اجلزاء ا�تمعي بل على العكس فان خمالفة هذه     

االقسام الثالثة وان مل يرتتب عليها عقاب شرعي دنيوي أو آخروي فإ�ا تقرتن جبزاء اجتماعي يتمثل 

تمع ألفعاهلا وغياب الثقة مبنتجا�ا واعتبارها من الشركات اجلشعة اليت ال تعري أي اهتمام بازدراء ا�

للجانب االجتماعي للمجتمع الذي تعيش فيه مما ينعكس سلباً على مسعتها التجارية وخيفض من مبيعا�ا 

يرتتب عليه حوافز أو دوافع وتعامال�ا التجارية، ويف املقابل فإن قيام الشركة بأي أعمال جمتمعية ميكن أن 

آخروية وأخرى دنيوية كاحلوافز الضريبية واملنح االستثمارية والتفضيل واالولوية يف التعاقد والسمعة التجارية 

  .وزيادة املبيعات وغريها

  األساس الشرعي للمسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري 3ـ1

تناولت بالبحث والتحليل موضوع األسس الشرعية للمسؤولية ا�تمعية وعلى تعددت الدراسات اليت 

  ـ :التفصيل اآليت 

ودراسة ) ت.عائشة وآمال د(حسب دراسة اجر�ا ـ:االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية-:أوالً 

اليت طرحها مت تبين تعريف بارول للمسؤولية ا�تمعية واعتماد األسس ) 2011حيياوي(اجراها مقري و

هلذه املسؤولية بأبعادها الثالثة من بعد اقتصادي يتجسد يف املمارسة االخالقية داخل املؤسسات ومنع 

الرشوة والفساد واالحتكار ومحاية املستهلك واحملافظة على حقوق ومصاحل كافة االطراف ذات الصلة، 

( تعالى قولهيف العمل التجاري ومنها باالستناد إىل الكثري من اآليات  الكرمية اليت تؤكد هذا البعد   
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                            ( )

(وقوله عز وجل ) 275:البقرة                         

                             )(وقول ، )1:املائدة

( الباري عز وجل                              

                                

                        ( 

، وكذلك )املسمل ٔ�خو املسمل ٕاذا �ع من ٔ�خ�ه بیعًا ان یب��ه �) ( ص(وقول النيب ) 85:االعراف (

جتمع عرب انشاء املشاريع وتقدمي املساعدات ورعاية العاملني البعد االجتماعي املتمثل يف حتقيق الرفاهية للم

ومحايتهم من خماطر فقدان العمل وتوفري الرعاية الصحية واحرتام الكرامة االنسانية، إذ وردت الكثري من 

  (اآليات الكرميات واالحاديث الشريفة اليت تؤكد ذلك كقوله تعاىل           

                            

          )( م آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَنِفُقوا ِممَّا َجَعَلكُ (وقوله عز وجل ) 114/النساء 

وغريها، فضال عن ذلك فان هناك ) �لناس ٔ�نفعهم الناس �ري) (ص(وقوله ) 7:احلديد )( مُّْسَتْخَلِفَني ِفيهِ 

بعداًبيئيًا يتجلى يف احملافظة على حقوق االجيال القادمة ومحاية البيئة واحلد ما أمكن من االثار السلبية 

لسموم املصانع أو حىت استخدام آليات انتاج للتلوث سواء كان ناجتًا عن منتجات ملوثة أو انبعاثات 

القرآنية واالحاديث النبوية اليت تؤكد وتدعم هذا البعد ومنها  ملوثة وغريها، إذ أن هناك العديد من اآليات

   (قوله تعاىل                          

        )( وَُكُلوا َواْشرَبُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ (وقوله عز وجل ) 56:االعراف  
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 (وكذلك قوله تعاىل ) 31:االعراف )(اْلُمْسرِِفنيَ                 

     )( ص(وقوله ) 27:اإلسراء) ( ال یغرس املسمل غرسًا ٔ�و زر�ًا ف��ٔلك م�ه ٕا�سان

  .وغريها) وال دابة وال يشء � اكنت � به صدقة 

أساسًا للمسؤولية الشرعية ال ا�تمعية  ببعديها االقتصادي والبيئي تصلح ويبدو لنا ان هذه األسس    

االفراد والشركات ما هو واضح بضرورة تبين جمموعة من الواجبات والتخلي عن ففيها من االلزام على 

جمموعة أخرى من احملرمات، ومل يكن فيها سوى البعد االجتماعي الذي ميثل بعض االفعال التطوعية 

والذي ميكن ان يتوافق مع االساس الشرعي  وتلك املدفوعة باحلصول على الربح املادي والثواب اآلخروي

  .يح للمسؤولية ا�تمعيةالصح

موقع دراسات االعمال ( يف حني ذهبت دراسة اعتمدها  :لعدل واإلحسان وإيتاء ذوي القربىـ ا:ثانياً 

إىل أن األساس الشرعي للمسؤولية ا�تمعية يكمن يف ثالثة مبادئ وضعت على شكل ) 2015العربية 

للقوانني واالحكام الشرعية عرب حتقيق املساواة هرم يبدأيف قاعدته مببدأ العدل الذي يتمثل يف االمتثال 

    (وانكار الظلم واالبتزاز، وقد وردت الكثري من اآلياتالقرآنية اليت تؤكد هذا املبدأ كقوله تعاىل 

                             

      ) (مث يأيت اإلحسان فيبدو كمبدأ وسط يتلو مبدأ العدل ويشكل سبباً )90:النحل ،  

يف االمتثال للمعاير االخالقية ويتجسد يف اتقان العمل وفعل وقول االشياء احلسنة وتوزيع الصدقة ومحاية 

 (القرآنية الكرمية  يةا�تمع اعتمادًا على اآل                     

                           

                         ) (وبعد ) 36:النساء  
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ذلك ويف أعلى اهلرم نصل إىل املبدأ الثالث أال وهو مبدأ إيتاء ذي القرىب ويتمثل يف رد جزء مما تفضل 

بني افرادها والتعاون فيما بينهم ملواجهة ظروف ا�تمع على الفرد من خالل االهتمام بالعائلة والتكاتف 

  .احلياة

ولكن هذه الدراسة ليست باعتقادنا اوفر حظًا من سابقتها فهي يف مبادئها الثالثة تبدو اقرب 

إىل املسؤولية الشرعية من واجبات وحمرمات كو�ا تتضمن معىن االلزام الصريح تارة والضمين تارة أخرى 

تمعية اليت الحظنا يف الفرع األخري من املطلب السابق كيف ا�ا ترتبط باملندوب أو لتبتعد عن املسؤولية ا�

  .املكروه أو املباح من اإلحكام الشرعية غري االلزامية دون الواجب واحملرم

طشطوش ( ذهبت جمموعة من الدراسات كالدراسة اليت اجراها  ـ:االيمان والقسط والتكافل- :ثالثاً 

إىل أن االساس ) 2010اجلرب ( والدراسة اليت اجراها ) ت.الشرشابيد( اجراها  والدراسة اليت) ت.د

الشرعي السليم للمسؤولية ا�تمعية يتمثل يف ثالثة مرتكزات هي االميان كدافع أول ورئيس لتبين هذا النوع 

شركات، ويف الوقت من املسؤولية والذي يدعم بالتشريع والنظام الذي يؤكد هذا الدور ويأيت ليلزم األفراد وال

  (ذاته يرتك ا�ال للزيادة ما يشاء قال تعاىل                   

                        )(ثاين لقسط كدافع ، فيما يأيت ا)39:سبأ

العتماد املسؤولية ا�تمعية ذلك أن اإلسالم يضع تكليفه مبنيًا على الواقع ليصل باإلنسان إىل اعلى 

(الدرجات فيوزعه بني الواقعية واملثالية فال تكليف مبستحيل قال تعاىل               

                        )(16 :التغابن (

 (ويقول أيضًا                          

)(ومن مث يأيت الدافع الثالث أال وهو التكافل فاإلسالم ال ينظر إىل املسؤولية ) 133: آل عمران 

مح املعنوية كاحلاجة إىل التعليم واالرث ا�تمعية نظرة مادية حبتة وإمنا يضمنها ابعد من ذلك بعض املال

التسبيح والتحميد والتكبري : ان ابواب اخلري كثرية) (ص(والتطور والتعاطف وغريها اعتمادًا على قوله 

والتهليل، واالمر باملعروف والنهي عن املنكر وميط األذى عن الطريق وتسمع االصم، و�دي االعمى، 
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) (رواه أبو ذر ) (ع الضعيف، فهذ كله صدقة منك على نفسكوتدل املستدل على حاجته، وحتمل م

عن جابر ابن ) (رمح هللا ر�ًال مس�ًا ٕاذا �ع مس�ًا ٕاذا اشرتى(، وقال أيضًا )171/8 إبن حبان يف

هذا فضًال عما جتلى يف مراعاة حقوق االجيال القادمة مبا فعله ) 1934صحيح البخاري،) (عبداهللا 

  .يف أرض السواد عندما ابقاها يف أيدي أهلها واوجب عليها اخلراج) (ب اخلليفة عمر بن اخلطا

ولكن االشكالية هي أن هذه املرتكزات والدوافع الثالثة قد قُرنت بااللتزام الشرعي أو القانوين مما 

ابعدها عن املسؤولية ا�تمعية وارتفع �ا إىل مصاف املسؤولية الشرعية اليت وعلى الرغم من النتائج 

واالهداف والغايات بل وحىت النتائج كانت اجتماعية، ولكن األساس هو املسؤولية الشرعية وليس 

  .املسؤولية ا�تمعية اليت ينبغي أن تكون إما تطوعية حبتة أو مدفوعة باحلوافز والدوافع الدنيوية أو اآلخروية

مت اضافة نقد جديد إىل ما ) 2017الدخيل ( ويف دراسة اجراها ـ:المندوب والمكروه والمباح - :رابعاً 

وجه من انتقادات إىل األسس اليت بنيت عليها الدراسات السابقة كو�ا خلطت بني املسؤولية الشرعية 

ة باحلوافز يف كثري من االحيان، ذلك ان تلك االلزامية واملسؤولية ا�تمعية الطوعية يف األصل واملدفوع

الدراسات اوردت جمموعة من االسس الفضفاضة العامة اليت حتتاج رمبا إىل حتديد وضبط هذا من ناحية 

فإن األحكام الشرعية تقوم على قيم من ) ت.البكري والبشري د( ومن ناحية اخرى وكما يشري إىل ذلك 

فتلعب دوراً فعاًال يف احلياة ا�تمعية حبيث يتعذر يف كثري من االحيان  األخالق ومبادئ العدالة وتستوعبها

الفصل بني القواعد الشرعية من جهة والقواعد ا�تمعية من قواعد اخالق وقواعد عدالة من جهة أخرى، 

ب إال وهذه الصفة اليت تتميز �ا قواعد واحكام الشريعة اإلسالمية من بقية االديان األخرى اليت مل تستوع

  .أحكام العبادات دون املعامالت

ولكن ذلك ال يعين بأي حال من األحوال استحالة التمييز بني املسؤولية الشرعية من جهة 

تشخيص حلالة الفرد الذي اقرتف أمرًا من (واملسؤولية ا�تمعية من جهة أخرى فاملسؤولية القانونية هي 

وكذا احلال مع املسؤولية الشرعية فهي ) 75، صفحة 2008ي البوشوار ) (االمور يستلزم املعاقبة واملؤاخذة

أما املسؤولية ا�تمعية األخالقية ) 9ت، صفحة .عائشة وآمال  د)( التزام املرء بأوامر اهللا تعاىل ونواهيه

فهي وإن كانت اوسع نطاقًا من املسؤوليتني القانونية والدينية بشكل عام إال أن تضمني بعض القواعد 
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يف القواعد الدينية خيرجها من خانة املسؤولية ا�تمعية ويدخلها إىل نطاق املسؤولية الدينية، كما  األخالقية

أن تضمني بعض القواعد ا�تمعية يف القواعد القانونية وجيعلها ملزمة حيوهلا إىل خانة املسؤولية القانونية، 

دئ اليت يعدها الناس يف زمان ومكان معينني فيمكن أن نعرف املسؤولية ا�تمعية عمومًا بأ�ا إتباع املبا

  .قواعد للسلوك اليت يرتتب على خمالفتها سخط ا�تمع وازدرائه

ومن هنا فان فاملسؤولية ا�تمعية مثلها مثل املسؤوليتني القانونية والشرعية ملزمة جلميع االشخاص 

القانونية والشرعية وهو اجتماعي اخالقي يف ا�تمع ولكن االلزام خمتلف فهو قانوين وشرعي يف املسؤوليتني 

يف املسؤولية ا�تمعية وهو ما ينسحب على اجلزاء املرتتب على كل منها فاجلزاء يف املسؤولية القانونية مادي 

حبت ويف املسؤولية الشرعية دنيوي وآخروي وهو يف املسؤولية ا�تمعية اجتماعي يتمثل يف سخط ا�تمع 

) 2014الدخيل وعباس (ركات بشكل عام ومنها املصارف االسالمية كما اشار وازدرائه، ومع أن الش

ليست بكائنات حية ولكنها كائنات اجتماعية ال ميكن ان تعيش مبفردها وامنا ضمن مجاعات تستفيد 

منها وتفيدها مثلها مثل االنسان وبالتايل فهي ختضع ملسؤوليات عدة فمىت ما كان االلزام قانوين كانت 

ملسؤولية قانونية، ومىت ما كان االلزام شرعي كانت املسؤولية شرعية، ومىت ما كان االلزام اجتماعي خاضعة 

ومل يثبت شرعًا أو قانونًا اقتصر االمر على اخلضوع للمسؤولية ا�تمعية واليت سبق، أن ذكرنا أ�ا إما أن 

أو معنوية تقدمها الدولة أو حيث عليها تكون بدوافع تطوعية دينية أو اخالقية واما ان تكون بدوافع مادية 

الدين لينال من ميارسها من الشركات حوافز مالية دنيوية أو ثواب وأجر آخروي وكما موضح يف اجلدول 

  .أدناه) 2(رقم 

  تفاصيل المسؤوليات المختلفة للمصارف االسالمية) / 2(جدول رقم 

  ليةمضمون املسؤو   نوع اجلزاء  وصف السلوك   نوع املسؤولية  ت

  أوامر، نواهي  دنيوي / مادي  ملزم  املسؤولية القانونية  1

  واجبات، حمرمات دنيوي وآخروي/ مادي او معنوي  ملزم  املسؤولية الشرعية  2

 مندوبات،مكروهات،مباحات جمتمعي/ مادي او معنوي  طوعي، مدفوع باحلوافز  املسؤولية ا�تمعية  3

 رف االسالمية ال ميكن ان خيرج عن�تمعية للمصانعم أن األساس الشرعي السليم للمسؤولية ا

اقسام احلكم الشرعي التكليفي من مندوب ومكروه ومباح دون قسمي الواجب واحملرم ذلك أن هذين 
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اآلخرين يتضمنان على التفصيل الذي حتدثنا عنه يف املطلب السابق بالطلب من املكلف القيام بعمل 

على وجه احلتم وااللزام حبيث يرتتب على االلتزام بذلك ثواباً ) رماحمل(أو ترك عمل معني ) الواجب(معني 

دنيوياً وآخروياً، وعلى العكس يرتتب على خمالفة أي منها عقاباً دنيوياً وآخروياً لنكون فيهما أمام مسؤولية 

ا عناصر شرعية حبتة وان حتقق من االلتزام �ا بعض أو الكثري من النتائج والغايات ،اذ رمبا  تتحقق فيه

سواء كان حمكوم فيه ) مقتضى احلكم الشرعي(وحمكوم فيه ) اهللا عز وجل(احلكم الشرعي من حاكم 

فاملفروض ان الزكاة تصبو ) 43: البقرة)(َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ (واجب كقوله تعاىل 

اجتماعية كبرية، ولكننا ال نستطيع اعتبارها صورة من صور أو وحتقق من بني ما حتقق أهداف وغايات 

يَا أَيـَُّها (تطبيق من تطبيقات املسؤولية ا�تمعية، بل املسؤولية الشرعية أو حمكوم فيه حمرم كقوله عز وجل 

َنُكم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِجتَارَ  فال ) 29: النساء)(ًة َعن تـَرَاٍض مِّنُكْم الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بـَيـْ

نقاش يف النتائج ا�تمعية املهمة اليت تتحقق باالمتثال لتحرمي اهللا عز وجل اكل االموال بالباطل، ولكنها ال 

فرداً  ) املكلف(ميكن أن توصف باملسؤولية ا�تمعية وإمنا هي مسؤولية شرعية كو�ا ملزمة للمحكوم عليه 

  .كعنصر ثالث احلكم الشرعي  كان ام مصرفاً 

أما املندوب واملكروه وهي كما سبق ان فصلنا طلب الفعل أو الرتك على وجه التفصيل الذي 

باألجر والثواب دنيويًا أو آخرويًا أو  ) يف املكروه(والتارك له ) يف املندوب( يتمثل يف فوز القائم بالفعل 

سؤولية ا�تمعية كون احلاكم مل يلزم احملكوم عليه كالمها يصح ان يشكل صورة أو تطبيق من تطبيقات امل

بتنفيذ احملكوم فيه وإمنا شجعه وحثه على ذلك ووعده باحلصول على االمتيازات املالية الدنيوية أو الثواب 

(اآلخروي، فمثًال قول الباري عز وجل                 )(هاتني ففي ) 7: الزلزلة

اآليتني حكمًا شرعيًا تكليفيًا مندوبًا حيث على فعل اخلري والتطوع يف عمله بغية احلصول على األجر 

والثواب اآلخروي الذي يرتتب عليه نتائج اجتماعية ويشكل بالتايل مسؤولية اجتماعية، وكذلك قوله 

(اىلتع                                   
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 ففيه كراهة الختيار النموذج ذا املستوى املنخفض من املال إلنفاقه للفقراء واحملتاجني فمن ) 267: البقرة)(

يبتعد عن ذلك ويتوىل اإلنفاق من طيب املال فانه حيصل على األجر والثواب وحيقق يف الوقت ذاته 

  .عية املنشودةاملسؤولية ا�تم

ويشكل املباح كقسم من أقسام احلكم الشرعي التكليفي أساس آخر للمسؤولية ا�تمعية كونه ال 

بالقيام باحملكوم فيه املتمثل بالقيام بفعل ) املكلفني(يتضمن أي الزام شرعي من احلاكم على احملكوم عليه 

  ( عقاب كقوله تعاىل معني أو تركه كونه طلب الشارع على وجه التخيري دون ثواب وال  

                                       

  ) (تتحقق وغريها كثري رغم قلة اآليات القرآنية اليت تتضمن أحكامًا شرعية ) 96: املائدة

فسائر ) ت.كر دعس(باملباح وذلك الن األصل يف االشياء االباحة كما أشارت إىل ذلك دراسة اجراها 

االشياء املتعلقة مبمارسة احلياة من مأكل ومشرب وصيد وبيع وشراء وشراكة وإجارة وجتارة مباحة يف 

األصل ما مل يقم الدليل الشرعي على حترميها، وهو ما جيعل الشريعة االسالمية صاحلة لكل زمان ومكان 

ما مل يكن فيها ما جيعلها خاضعة حلكم وقادرة على استيعاب كل املعامالت املستحدثة أو املستقبلية 

حترمي، وهو ما يفسح ا�ال واسعًا امام األفراد والشركات لتبين املسؤولية ا�تمعية عرب القيام باألعمال 

التجارية املباحة وما يرتتب عليها من منح فرص عمل جديدة واحلد من البطالة وتنمية اقتصاد البلد 

  .أدناه) 3(دول رقموالنهوض به، وكما موضح يف اجل

  األساس الشرعي للمسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية) / 3(جدول رقم 

قسم احلكم 

  الشرعي

توافر 

املسؤولية 

  ا�تمعية

  احملكوم فيه  )املكلف(احملكوم عليه   احلاكم  شكل السلوك  ا�تمعي

  ل على وجه التفضيلطلب العم  الفرد أو املصرف  اهللا   )القيام بعمل(اجيايب   √  املندوب

  طلب الرتك على وجه التفضيل  الفرد أو املصرف اهللا   )ترك العمل(سليب   √  املكروه

  التخيري بني الفعل والرتك الفرد أو املصرف اهللا   )قيام بعمل أو تركه(اجيايب أو سليب   √  املباح
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  دائريتطبيقات المسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد ال .2

ملا كانت املسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية تستند إىل أقسام املندوب واملكروه واملباح فإ�ا 

ستأخذ شكلني من التطبيقات يستند األول إىل قسم املباح فتستغل املصارف ما أبيح هلا من القيام بعمل 

كنوع من الدعاية واالعالن و�ذا معني أو ترك بعض االفعال إما بغرض التقليل من تكاليف االنتاج أو  

تكون التطبيقات اخلاصة �ذا الشكل تطوعية حبتة غري مدفوعة إىل القيام بذلك العمل أو تركه يف احلصول 

على أي مقابل دنيوي من السلطة العامة أو آخروي من الباري عز وجل ،أما الثاين فيستند على قسمي 

عمال املندوبة طمعًا يف احلصول على احلوافز اليت متنحها السلطة املندوب واملكروه فيتبىن القيام ببعض اال

العامة من اعفاءات ضريبية أو تفضيل يف التعاقد وتنفيذ االشغال العامة أو الثواب اآلخروي الذي يعد به 

ة اهللا سبحانه وتعاىل، أو لرمبا ترك بعض االفعال املكروهة للسبب ذاته وهو إما احلصول على احلوافز املادي

  .الدنيوية أو األجر والثواب اآلخروي

  التطبيقات التطوعية للمسؤولية المجتمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري 1ـ2

يبدو لنا أن التطبيقات التطوعية للمصارف االسالمية ميكن أن تؤدي إىل ختفيض تكاليف 

  -:يف مؤشرات املسؤولية ا�تمعية، وكما يأيت االنتاج أو الرتويج ملنتجات املصرف أو كسب مراتب متقدمة

  ـ ممارسات تقليل تكاليف االنتاج:أوالً 

قد جيد املصرف ألي سبب كان أن تكاليف االنتاج قد وصلت إىل ذرو�ا حبيث يكون أمام 

املصرف إما رفع األسعار أو اخلسارة يف ظل سوق تنافسي يدفع العمالء إىل البحث عن أقل األسعار، وال 

أنه سيبحث عن حلول أخرى ومن أبرز احللول بالتأكيد هي تقليل تكاليف االنتاج لإلبقاء على شك 

هذا فإنه  األسعار يف نفس املستوى أو رمبا حىت ختفيض االسعار حبيث يزيد من نسبة مبيعاته ويف سعيه

ارة الشركة اذا ما يعتمد فسحة االعمال املباحة الواسعة ليقوم بذلك عرب معرفة األسباب اليت تؤدي إىل خس

علمنا ان االسباب ختتلف من مصرف إىل آخر حسب ظروفه من حيث املكان والنوع وغريها من 

  .األسباب
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رمبا يكون اخنفاض فرص االستثمار يف دولة معينة نتيجة الغالء الفاحش للمواد االولية وبالتايل 

اجياد فرص استثمار جديدة لدفع غياب او قلة عدد تعامالت املصرفمما يدفع املصرف إىل العمل على 

املستثمرين يف تلك الدولة اىل الشراكة معه باي عقد من عقود املضاربة أو املشاركة او غريها من العقود 

وذلك  عرب عقد املؤمترات والندوات وورش العمل وطبع البوسرتات اليت تشجع او تبني فرص  االسالمية

بينها اعادة تدوير النفايات واستخدامها يف انتاج منتجات االستثمار اجلديدة واليت ميكن ان يكون من 

باستخدام النفايات املتاحة  جديدة فيؤدي إىل قيام املستثمرين بولوج هذا النوع من االنتاج واالستثمار

والرخيصة فيحتاجون اىل التمويل فيلجؤون اىل املصارف االسالمية وهو ما يؤدي إىل تقليل تكاليف 

مباح ويصب يف خدمة ا�تمع حيث يؤدي إىل ختليص البالد من كميات كبرية من االنتاج، وهو عمل 

النفايات وحيسن من مستوى البيئة وجيعل البالد تنفذ برامج االقتصاد الدائري ويدخل يف باب التعاون على 

  . الرب

وقد تواجه مصارف اسالمية أخرى مشكلة خمتلفة وسبب آخر من ارتفاع تكاليف االنتاج يف 

الد كارتفاع اجور العاملني األجانب من اخلرباء يف جمال االقتصاد الدائري واالبتكار يف هذا الشأن، إذ الب

قد ال يتوفر فيه من العاملني احملليني ما يفي بالغرض فتبادر املصارف مثًال إىل تطوير مالكا�ا احمللية عرب 

يل عن اخلرباء االجانب وبأسعار مقبولة زجهم بدورات تدريبية خارج البالد ومن مث االستعانة �م كبد

وبذلك تساعد من جهة يف بناء القدرات البشرية احمللية يف البلد واملتخصصة يف االقتصاد الدائري فتحقق 

دورًا متميزًا ويف الوقت ذاته تستفيد بتقليل تكاليف االنتاج اليت كانت مرتفعة بسبب ارتفاع اجور اخلرباء 

  .ني �ماالجانب الذين كانت تستع

  ـ الترويج لمنتجات المصرف االسالمي:ثانياً 

إن أعمال الدعاية واالعالن مل تعد تقف عند التعريف مبنتجات املصارف وكيل املدح والثناء 

لتلك املنتجات عرب وسائل االعالم املختلفة التقليدية منها كاإلذاعة والتلفزيون والصحف وا�الت وتوزيع 

ثة منها كوسائل التواصل االجتماعي، بل بدأت تأخذ منحى جديد واسلوب املنشورات وغريها، واحلدي

مبتكر وهو قيام املصرف ببعض األعمال اليت تؤدي إىل خدمة ا�تمع مما جيعل امسه متداوًال ومعروفًا بني 
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مصرف يهتم با�تمع الذي يعمل فيه ويسعى إىل خدمته  بينهم بقناعتهم بأنه املستهلكني ويرفع من شأنه

هي االفضل فحسب بل العتقادهم با�م يسامهون  دفعهم ذلك إىل التعامل معه ال لكون منتجاتهفي

بصورة غري مباشرة يف خدمة ا�تمع أيضًا عرب دعم هذا املصرف فال يبالون بدفع السعر املرتفع الن ذلك 

ة البيئة يف البلد أو حىت االرتفاع سيعود عليهم يف النهاية بالنفع العام، كوقف املصرف جزء من ارباحه لرعاي

على مستوى العامل بأمجعه كما يف كربيات الشركات العاملية أو دفعه أو مسامهته يف حتمل بعض تكاليف 

برامج التحول حنو استخدام الطاقة املتجددة الصديقة للبيئة يف البلد الذي تعمل فيه لسنة معينة أو من 

ة والنساء وغريها من الفئات املهمشة عرب متويل توفري فرص العمل للشباب أو توظيف ذوي االعاق

مشروعات جديدة تنتج مواد جديدة من اعادة تدوير املواد املستهلكة أو حتمل تكاليف انشاء حديقة 

عامة يف مكان يعج باملعامل واملصانع أو أي عمل آخر حيد من التلوث البيئي، أو املسامهة يف متويل برامج 

فيئة بدرجة كبرية اليت تقوم �ا احلكومة، أو غريها من األعمال ا�تمعية اليت تقليل انبعاثات غازات الد

ميكن ان تؤدي إىل خدمة البيئة من جهة وحتسني مسعة املصرف وكسبه لثقة اجلمهور من جهة أخرى، ال 

ة بل أن املصرف ميكن أنيبتعد عن بعض املمارسات اليت هي يف األصل غري حمرمة وال مكروهة وإمنا مباح

ولكن القيام �ا سيؤدي إىل فقدانه لثقة اجلمهور ووصفه بالطمع واجلشع وعدم االهتمام با�تمع، فامتناع 

املصرف مثًال عن متويل املشاريع االنتاجية اليت ال تتبىن برامج االقتصاد الدائري باي شكل من االشكال 

  .ميارس مسؤولية جمتمعية مهمة يعد سلوكاً جمتمعياً سلبياً مباحاً خيدم ا�تمع وجيعل املصرف

  ـ الحصول على أعلى المراتب في مؤشرات المسؤولية المجتمعية:ثالثاً 

بعض املنظمات بوضع  معايري ومؤشرات ) 2016الرفاعي (بدأت كما اشارت دراسة اجر�ا 

نها منظمة ومالمح لقياس مستوى األعمال ا�تمعية اليت يلجها القطاع اخلاص ومنه املصارف االسالمية وم

) Social Business for Responsibility ( ومن هنا أصبحت الشركات واملصارف تندفع إىل

القيام مبمارسات املسؤولة ا�تمعية وفقًا لتلك املعايري واملؤشرات بقصد الوصول إىل اعلى املراتب يف 

انت معايري تلك املنظمات ختدم التصنيفات اليت جتريها تلك املنظمات يف جمال املسؤولية ا�تمعية، وملا ك

الشركات واملصارف اليت تعمل يف ظل القوانني الوضعية فهي رمبا ال ختدم يف كثري من تفصيال�ا املصارف 
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واملؤسسات االسالمية اليت تعمل يف جمتمعات إسالمية، كان البد من وجود منظمات متخصصة بوضع 

من منظور إسالمي يدفع املصارف إىل التسابق يف  معايري خاصة باملسؤولية ا�تمعية للقطاع اخلاص

احلصول على اعلى املراتب يف تصنيفا�ا السنوية وهو ما سيحقق بالنتيجة أعماًال تصب يف خدمة البيئة 

وتطبيق منهج االقتصاد الدائري اذا ما علمنا كثرة االعمال ا�تمعية اليت ستتبناها يف كل معيار أو مؤشر 

  .املنظماتاقرته أو تقره تلك 

  التطبيقات المدفوعة باالمتيازات الدنيوية واآلخروية 2ـ2

قد يفوت املصرف االسالمي ان يتبىن أي اعمال جمتمعية بشكل طوعي مما يتطلب تشجعيه على 

القيام بذلك بعيدًا عن اسلوب االلزام الذي ال يتفق رمبا مع احلقوق الشرعية للقطاع اخلاص واحملددة يف 

حملرم من أقسام احلكم الشرعي التكليفي فإلزامهبتلك األعمال جيعل مسؤوليته شرعية قسمي الواجب وا

أكثر منها جمتمعية، وبالتايل فاحلل هو باستخدام اسلوب الرتغيب عرب التلويح باحلوافز املادية الدنيوية اليت 

اد الدائري أو تعد �ا السلطة العامة كل مصرف يقوم بعمل يصب يف خدمة البيئة وينفذ منهج االقتص

حىت الثواب اآلخروي وذلك يف االعمال املندوبة وكذا احلال مع احلث على ترك بعض املمارسات اليت ال 

  -:ختدم البيئة كأعمال مكروهة تتم باتباع سلوك سليب وكما يأيت

ويدخل من ضمنها تشجيع برامج تعزيز الكفاءة البيئية وتقليل  :ـ تطبيقات االعمال المندوبة:أوالً 

النفايات وانبعاثات الغازات السامة واعادة تدوير املواد واستدامتها واحلد من االستعانة مبصادر الطاقة غري 

املتجددة وحتسني صورة االسواق وختفيض تكاليف ادارة املخلفات وانشاء اسواق وصناعات جديدة 

دميه بالعمل أو باملال، أو أي عمل خريي بيئي آخر ميكن تق) 2019الرميدي( وصديقة للبيئة كما أشار 

االلتزام بأخالقيات اإلسالم يف التعامل مع البيئة ميكن أن يؤدي دوراً ) 2010اجلرب (بل حىت كما أشار 

دعويًا إىل االسالم فالدعوة ميكن ان تكون بالقول وميكن ان تكون بالفعل وهذه األخرية تعد أكثر تأثرياً 

طبيقات لألعمال املندوبة اليت تقوم �ا املصارف االسالمية  وبالتايل فكل هذه االعمال ميكن ان تشكل ت

كممارسة لدور جمتمعي طمعاً يف احلصول على الثواب اآلخروي الذي وعد به اهللا عز وجل عندما قال يف  

(كتابه العزيز                    ) (7: الزلزلة.(  
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يف حتويل بعض االفعال من مباحة إىل مندوبة مبا يتفق كما أن ويل األمر له من السلطة 

ومصلحة األمة وذلك عرب منح احلوافز املالية كاإلعفاءات من بعض االلتزامات املالية كاإلعفاء من 

الضرائب والرسوم أو التفضيل يف التعاقد على تنفيذ املشاريع العامة لكل شركة أو مصرفيقوم مبمارسة ادوار 

أو دور جمتمعيًا معينًا تروم الدولة تشجيع القطاع اخلاص على القيام به كرعاية البيئة  جمتمعية بشكل عام

  .وتصميم برامج االستدامة وتقليل النفايات

ميكن للسلطة العامة أن تستخدم ما هلا ) 2016الدخيل وظاهر ( فمثًال حسب دراسة اجراها 

أو مصرف يقوم بأعمال تصب يف محاية  من سلطة إلصدار أوامر تعفى من الضرائب والرسوم كل شركة

البيئة من التلوث باي طريقة كانت سواء بإنتاج منتجات صديقة للبيئة أو استخدام وقود غري ملوث للبيئة 

أو اعتماد آليات صديقة للبيئة فتجد الشركات واملصارف االسالمية تتسابق يف القيام بتك األعمال رغبة 

تقرر السلطة العامة تفضيل الشركات او املصارف اليت تقوم بتشجيع  يف احلصول على ذلك اإلعفاء أو أن

املشروعات االقتصادية ذات الرؤية التنموية املستدامة من خالل متويل بعض االنشطة التوعوية كاملؤمترات 

قتصاد والندوات وورش العمل أو الربامج التلفزيونية اليت تتوىل بالشرح والتوضيح قضية التنمية املستدامة واال

الدائري واحلث على تبنيها يف ا�تمع أو حىت اقامة دورات تدريبية إلدارات تلك املشروعات فتقرر تفضيل 

هذه املصارف يف التعاقد على تنفيذ االشغال العامة، وبالتايل فإذا ما تقدمت جمموعة من الشركات أو 

نت احداها قد قامت بتلك االعمال املصارف على مناقصة لتنفيذ مشروع اقامة جسر يف مدينة معينة وكا

  .فإ�ا ستظفر بذلك العقد وتنفيذ املشروع على حساب غريها ممن مل تقم بذلك

  ـ تطبيقات ترك االعمال المكروهة:ثانياً 

وعلى املنوال ذاته ميكن للمصارف االسالمية اعتماد آلية أخرى للظفر برضا اهللا سبحانه وتعاىل 

(على اآلية القرآنية ذا�ا ونيل الثواب اآلخروي اعتمادًا                ) (الزلزلة: 

فعمل اخلرب ال يكون فقط بسلوك اجيايب كرعاية األيتام ودفع التربعات للفقراء واملساكني، بل ميكن أن ) 7

اجراها  يتم أيضًا بأي سلوك سليب وذلك برتك بعض االفعال املكروهة، فمثًال وحسب دراسة

يكره يف اإلسالم تكديس الثروات فيدعو إىل ترك ذلك والسعي إىل تفتيتها واعادة ) 2008الزحيلي(
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توزيعها مما يوسع من فرص العمل وفتح آفاقًا جديدة للعمل ورمبا بأعمال صديقة للبيئة، ومن مث فان أي 

تركت عمًال مكروهاً شركة أو مصرف يتخلى عن كل ما من شأنه تكديس الثروات فيها ستكون قد 

  .وبالتايل مارست دوراً جمتمعياً خيدم ا�تمع بسلوك سليب حبت

وكذلك ميكن لويل االمر بناء على مقتضيات ومتطلبات املصلحة العامة ان يقرر حتويل بعض 

االعمال املباحة إىل اعمال مكروهة وحيث األفراد والشركات واملصارف على التخلي عنها وذلك عرب منح 

افز املالية أو املعنوية ملن يقوم بالرتك، كأن يقرر بان كل شركة أو مصرف تتخلى عن استخدام بعض احلو 

انواع الوقود امللوثة للبيئة يف تشغيل معاملها ومصانعها ملدة معينة أو بشكل �ائي أو أن كل شركة أو 

احلرق فإ�ا متنح امتيازات  مصرف يتخلى عن االسلوب التقليدي يف ادارة النفايات والقائم على الطمر او

مادية معينة كتخفيض الضرائب والرسوم املفروضة عليها أو منحها األولوية يف احلصول على عقود االشغال 

العامة أو رمبا حىت منحها امتيازات معنوية معينة كمنحها كتاب شكر وتقدير أو اقامة نصب تذكاري 

محاية ورعاية البيئة عرب ذكر امساء الشركات واملصارف حيتوي قائمة بالشركات واملصارف اليت تساهم يف 

اليت تركت تلك األعمال امللوثة أو تركت انتاج املنتجات املسامهة يف تلويث البيئة يف ذلك النصب 

  .التذكاري

بنا وحنن ننهي دراستنا هذه أن حندد ابرز االستنتاجات والتوصيات وذلك يف نقطتني وكما : الخاتمة

  -:يأيت

  ـ:خلص الباحث إىل جمموعة استنتاجات أمهها :االستنتاجات  -:أوالً 

ـ تعد املسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري تطبيقًا اصيًال ثابتًا على 1

  .النقيض منها يف النظامني الرأمسايل واالشرتاكي اليت تعد فيها من املمارسات الدخيلة

االقتصاد الذي يصمم املواد املستخدمة يف العملية االنتاجية بالشكل الذي ـ االقتصاد الدائري هو 2

  .يسمح بدورا�ا يف حلقة مفرغة من االنتاج واالستعمال واعادة االنتاج ويقلل من النفايات اىل احلد االدىن
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المية ـ املسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري هي تبين املصارف االس3

طواعية أعماًال مباحة أو قيامها مدفوعة باحلصول على االمتيازات الدنيوية واآلخروية أعماًال مندوبة أو 

  .ختليها عن االعمال املكروهة مبا يصب يف تنفيذ برامج االقتصاد الدائري

يف السلوك  للمسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري ثالثة عناصر تتجسد -4

ا�تمعي والنتيجة ا�تمعية وعالقة السببية بني السلوك والنتيجة واللذان ينبغي ان ال خيالفا احكام الشريعة 

  .االسالمية

يتجسد االساس الشرعي السليم للمسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري  -5

الشرعي التكليفي الثالثة من مباح ومندوب ومكروه سواء كانت يف األعمال املندرجة حتت اقسام احلكم 

بسلوك اجيايب أو سليب طاملا كانت غري ملزمة للمصرف وأ�ا طوعية يف االعمال املباحة أو ا�ا مدفوعة 

  .باحلوافز الدنيوية أو الثواب اآلخروي يف االعمال املندوبة واملكروهة

طوعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري يف القيام تكثر تطبيقات املسؤولية ا�تمعية ال -6

بأعمال مباحة يف شكل ممارسات ختفيض تكاليف االنتاج أو الرتويج ملنتجات الشركة أو الظفر بأعلى 

  .املراتب يف تصنيفات املسؤولية االجتماعية

املسؤولية ا�تمعية عن برامج ميكن للدولة االستعانة باحلوافز حلث املصارف االسالمية على تبين  -7

  .االقتصاد الدائري يف صورة االعمال املندوبة

رمبا تشكل االعمال املكروهة النسبة االقل يف تطبيقات املسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن  -8

  .سالميبرامج االقتصاد الدائري وذلك لندرة التطبيقات املكروهة يف األعمال التجارية يف كتب الفقه اإل

  :بناء على ما جاء أعاله يوصي الباحث مبا يأيت :التوصيات - :ثانياً 

تبين الدول واملنظمات الدولية ومنظمات ا�تمع املدين اقامة املؤمترات والندوات العلمية اليت تتناول  -1

لدائري بالبحث والدراسة كل ما يتعلق باملسؤولية ا�تمعية للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد ا

  .بالشكل الذي يفسح ا�ال واسعاً للوصول إىل احكام مميزة هلا عن قرينا�ا يف القانون الوضعي
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ضرورة انشاء منظمات اسالمية متخصصة بوضع معايري ومؤشرات وتصنيفات للمسؤولية ا�تمعية  -2

يفات املعتمدة يف للمصارف االسالمية عن برامج االقتصاد الدائري وعدم االكتفاء باملعايري والتصن

  .املصارف التقليدية اليت تعمل وفق القوانني الوضعية 

معيارًا خاصًا العتماد املؤسسات ) ايويف(تبين هيئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية االسالمية  -3

ص مبا املالية االسالمية للمسؤولية ا�تمعية بشكل عام وتلك اخلاصة بربامج االقتصاد الدائري بشكل خا

جيعل هذه املؤسسات امام قواعد واضحة ميكن تطبيقها يف هذا ا�ال وان ال تبقى مثارًا للجدل 

واالختالف بني الباحثني والكتاب والفقهاء بني من يقصرها على االعمال الطوعية وبني من يضيف إليها 

  .بعض املمارسات االلزامية

واملكروهة لتشجيع املصارف االسالمية على ممارسة دور استغالل والة االمر لفسحة االعمال املندوبة  -4

جمتمعي يسهم يف حل مشاكل االستدامة واالقتصاد الدائري والبيئية اليت تعاين منها البالد كل حسب 

  .حاجته
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: http://www. albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=125  

رص املتاحة لتطبيق اقتصاد املشاركة واالقتصاد الدائري يف العامل ا�االت والف). 2018.(سارة . ـ اجلزار، د .5

  .العريب لتحقيق التنمية املستدامة، منشورات دائرة البحوث االقتصادية يف احتاد الغرف العربية

جامعة النجاح : نابلس. مراتب احلكم الشرعي دراسة أصولية مقارنة). 2011.(حسن سعد. خضر، دـ  .6

  .الوطنية

التنظيم القانوين للدور ا�تمعي ). 2014.(علي غين . امحد خلف حسني، عباس، د. دالدخيل، ـ  .7

للقطاع اخلاص يف العراق، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل العاشر الذي اقامه كلية احلقوق جبامعة جرش حتت 

  .اسطنبول.2014أيار  29-28شعار الدور ا�تمعي للشركات والقطاع اخلاص للفرتة من 

املسؤولية ا�تمعية للقطاع اخلاص يف احلد من العنف يف ). 2015.(امحد خلف حسني . يل، دـ الدخ .8

الذي اقامته القيادة العامة " الرياضة يف مواجهة اجلرمية"املالعب، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل اخلامس 

  .ديب.2015يناير  28-26لشرطة ديب للفرتة من 

املسؤولية ا�تمعية للشركات متعددة ). 2015.(خالد امحد  امحد خلف حسني، مطر،. ـ الدخيل، د .9

، 3، ع1، جملد1اجلنسيات عن محاية األقليات، حبث منشور يف جملة جامعة التنمية البشرية، ج

  .السليمانية

املسؤولية ا�تمعية للقطاع اخلاص عن برامج الكشف ). 2016.(امحد خلف حسني . ـ الدخيل، د .10

عاقة، حبث مقدم إىل مؤمتر التدخل املبكر الذي أقامه مركز التدخل املبكر التابع املبكر والوقاية من اإل

  .الشارقة.2016كانون الثاين   11-9ملدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية للفرتة من 

دور التشريعات املالية يف تفعيل ). 2016.(امحد خلف حسني، وظاهر، وسام عبد . ـ الدخيل، د .11

حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل األول للمسؤولية ا�تمعية الذي اقامه مركز الفيصل  املسؤولية ا�تمعية،

، منشور يف جملة الدراسات املالية واملصرفية 2016آذار  28-26للمسؤولية ا�تمعية  للفرتة من 

  .الدوحة.2،ع
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ظور اسالمي، حبث املسؤولية االجتماعية للشركات من من). 2017.(امحد خلف حسني . ـ الدخيل، د .12

  .2019مقبول يف املؤمتر العاملي الثاين عشر لالقتصاد والتمويل االسالمي املزمع اقامته يف مكة املكرمة 

تشرين  5استخرج يف تاريخ , املسؤولية ا�تمعية من منظور إسالمي). 2015.(ـ دراسات األعمال العربية  .13

  http://www.arab.com : يف  2017األول، 

: املسؤولية ا�تمعية للشركات يف الدول العربية ). 2016.(عروب السيد يوسف. ، دـ الرفاعي .14

إشكاليات يف النظرية والتطبيق، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل األول للمسؤولية ا�تمعية الذي اقامه 

اسات املالية ، منشور يف جملة الدر 2016آذار  28-26مركز الفيصل للمسؤولية ا�تمعية  للفرتة من 

  . الدوحة.2واملصرفية ،ع

االقتصاد الدائري كمدخل ابداعي للحد من البصمة البيئية وحتقيق ). 2019.(بسام مسري . ـ الرميدي، د .15

دراسة نظرية وحتليلية، حبث منشور يف جملة اقتصاديات املال واألعمال : التنمية السياحية املستدامة 

JFBE8، ع.  

  .دار الفكر: دمشق. 4ج.الفقه اإلسالمي وأدلته).2008.(وهبة . ـ الزحيلي، د .16

االقتصاد الدائري كدعامة أساسية لتحقيق جودة احلياة ). 2018.(ـ زكرياء، نفاح، وعبدالوهاب، بطيب  .17

اهلولندية، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل منوذج التنمية اجلديد  DSMوالبعد البيئي، دراسة حالة شركة 

/ مته كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية جبامعة طاهري حممد ـ بشاروجودة احلياة، الذي اقا

  .2018نوفمرب 14ـ13اجلزائر يومي 

  .مكتبة السنهوري: بريوت. 1ج.أصول الفقه يف نسيجه اجلديد).2015.(مصطفى إبراهيم . ـ الزملي، د .18

: بريوت. دخل لدراسة الشريعة اإلسالميةامل).ت.د.(مصطفى إبراهيم، والبكري، عبدالباقي . ـ الزملي، د .19

  .العاتك لصناعة الكتاب

  .مؤسسة الرسالة: بريوت. )1. ط( .الوجيز يف أصول الفقه).2002.(عبدالكرمي . ـ زيدان، د .20
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الوقف كأداة للتحفيز يف تطبيق برامج املسؤولية ا�تمعية، حبث ). 2016.(مدحت . ـ السبعاوي، د .21

دويل األول للمسؤولية ا�تمعية الذي اقامه مركز الفيصل للمسؤولية ا�تمعية  مقدم إىل املؤمتر العلمي ال

  . الدوحة.2، منشور يف جملة الدراسات املالية واملصرفية ،ع2016آذار  28-26للفرتة من 

مفهومه وأمهيته وموقعه يف الثقافة .. االقتصاد الدائري ). 2017.(ـ السعدون، أسعد محود  .22

  .منشور على جريدة أخبار اخلليج البحرينية ، مقال)2(اخلليجية

 //:http : يف  2017أيلول،  20املسؤولية ا�تمعية، استخرج يف تاريخ ). ت.د.(ـ الشرشايب، حممد  .23

www.elyomnew.com/articles/62528  

الدور االجتماعي للمؤسسة من منظور اقتصاد إسالمي، ). ت.د.(ـ طشطوش، هايل عبد املوىل إبراهيم  .24

يف  2017أيلول،  21خرج يف تاريخ است

:http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive /23.pdf  

 2استخرج يف تاريخ , املسؤولية ا�تمعية بني اإللزام وااللتزام). ت.د.(ـ عائشة، بقدور، وآمال، بكار  .25

  http://www.iefpedia.com : يف  2013تشرين األول، 

املسؤولية ا�تمعية يف املصارف اإلسالمية، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي ). 2016.(أسامة . ـ العاين، د .26

آذار  28-26الدويل األول للمسؤولية ا�تمعية الذي اقامه مركز الفيصل للمسؤولية ا�تمعية  للفرتة من 

  .الدوحة.2، منشور يف جملة الدراسات املالية واملصرفية ،ع2016

املعامالت املالية التعاونية والتشاركية اإلسالمية وأثرها يف الوقاية من األزمات ). ت.د.(صاحل .ـ عسكر، د .27

: يف  2017أيلول،  30االقتصادية وعالجها، استخرج يف تاريخ 

http://archive.jinan.edu.lb/conf/Money/4/Dr-asskar.pdf  

أيلول،  22املسؤولية ا�تمعية للشركات واملؤسسات، استخرج يف تاريخ ). 2012.(ـ كرمي، مصطفى  .28

  http://www. islammemo.cc/print.aspx?id=160959 : يف  2017

استخرج يف تاريخ , املسؤولية ا�تمعية للشركات من منظور االقتصاد اإلسالمي). 2011.(ـ مقدم، وهيبة  .29

  http://www. iefpedia.com/arab/wp-content : يف  2013، تشرين األول 10



  امحد خلف حسني الدخّيلامحد خلف حسني الدخّيل. . دد..أأ

66 

دراسة : دالئل إسالمية للمسؤولية ا�تمعية للشركات ). 2011.(نعيمة . زكية، وحيياوي، د. ـ مقري، د .30

يف  2017تشرين األول،  5موازنة بني النظامني اإلسالمي والوضعي استخرج يف تاريخ 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/ 

كيفية حتويل : االقتصاد الدائري ). 2018.(مايكل، وداسبانكي، راناهانسا . ـ هيك، بيرت، وكناوس، د .31

  .9االعباء إىل موارد، حبث منشور يف جملة بيئة املدن االلكرتونية، ع
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  247-15المرسوم الرئاسي  رو دص، قبل آليات تنفيذ الصفقات العمومية في القانون الجزائري

  1رشيد سالمي. د.أ

Pr. Rachid  Salmi 

 Profsalmi@yahoo.fr) اجلزائر( متنراستجامعة 

 31/06/2022: ال�شرتار�خ�      ؛�13/03/2022: القبول تار�خ�      ؛��08/01/2022: تار�خ��ستالم

   :ملخص

سيتم نشرمها على التوايل، �دف من خالل هاته الدراسة إىل املقارنة ) مقالني(دراستنا على قسمني 

وتتبع  ، وما بعده،247-15بني آليات تنفيذ الصفقات العمومية يف اجلزائر قبل صدور املرسوم الرئاسي 

أهم التعديالت اليت طرأت على ميدان الصفقات العمومية، من حيث إلغاء بعض اجلوانب، حتسني 

  .جوانب أخرى وإضافة أمور غري موجودة منها من قبل وهي تفويض املرفق العام

  :مقدمة 

إن جناح أي حكومة بشكل عام، أو منظمة بشكل خاص يف حل املشاكل 

قيق هدف معني، هو بال شك دالة يف وجود قرارا�ا ورشد اإلقتصادية، أو القدرة على حت

خططها وسياسا�ا، فتحقيق النفع اإلقتصادي واإلجتماعي ال ينحصر يف الوصول إىل درجة 

معينة من االكتفاء الذايت والرقي االجتماعي الداخلي بل يأيت ايضا من جراء فتح االبواب امام 

هذا ما يتطلب .دية عن طريق ابرام صفقات معهااستثمارات اليت تنفذها املؤسسات االقتصا

فعة من الدولة وضع قرارات خاصة الختيار وتوجيه هذه األخرية، ومدى قدر�ا على حتقيق املن

ضافة إىل رسم السياسات املالئمة و�يئة املناخ املناسب هلاته اإلقتصادية واالجتماعية، باإل

  .الصفقات
                                                           

 Profsalmi@yahoo.fr: رشيد ساملي، الربيد: املؤلف املرسل 1
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  .تعريف الصفقات العمومية: أوال

 1423مجادى األوىل عام  13املؤرخ يف  250-02اطار املرسوم الرئاسي رقم يف   

ال سيما املادة الثالثة و  املتضمن تنظيم الصفقات العموميةو  2002يوليو سنة  24املوافق ل 

 منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع املعمول به تربم

 اخلدماتو  اقتناء املوادو  يف هذا املرسوم قصد إجناز األشغال فق الشروط املنصوص عليهاو 

  .1الدراسات حلساب املصلحة املتعاقدةو 

  . 2نالحظ من هذا التعريف أ�ا تشمل احدى العمليات اآلتية أو أكثر

  .مثل مواد جتهيز أو منشآت انتاجية كاملة: اقتناء اللوازم - 

 اجناز األشغال  - 

 تقدمي اخلدمات  - 

  اجناز الدراسات - 

اخلدمات اليت تتطلب من املصلحة املتعاقدة و  ص بصفقات استرياد املنتوجاتتأما فيما خي

، مدى توفرهاو  التقلب السريع يف أسعارهاو  املعينة  الشرعية يف اختاذ القرارات حبكم طبيعتها

فهي معفاة من تطبيق بعض األحكام هذا املرسوم ، كذلك املمارسات التجارية املطبقة عليهاو 

3. 

                                                           
  . 2002يوليو  28املوافق ل  2423مجادى األوىل  17املؤرخة يف  52اجلريدة الرمسية عدد   1
 – 02ط –بن عكنون  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –عملية إبرام الصفقات العمومية يف القانون اجلزائري  –قدوح محامة   2

  .143ص-2006اجلزائر
  .126-124ص.ص– 2006بن عكنون  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –قانون الصفقات العمومية  –فؤاد حجري   3
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عقود مكتوبة يف مفهوم التشريع : كما يمكن أن نعرف الصفقات العمومية على أنها

 املواداقتناء و  فق الشروط املنصوص عليها يف هذا املرسوم قصد إجناز األشغالو  املعمول به تربم

: إذن فهي تشتمل العمليات التالية أو أكثر. الدراسات حلساب املصلحة املتعاقدةو  اخلدماتو 

  .1إنجاز الدراسات - تقديم الخدمات -إقتناء اللوازم -غالإنجاز األش

 : أنواع الصفقات العمومية

 .ميكن تقسيم الصفقات العمومية إىل فئتني حسب املعيار املعتمد للتقسيم

 : حسب الطبيعة – 1

 :هي و  هناك أربعة أنواع من العقود

  .هي صفقة وحيدة ينفذها شخص واحدو  :الصفقة البسيطة -أ

 هو يأخذ شكل اتفاقية سنويـة أو متعددة السنوات تكون مرجعاو  :2عقد البرنامج - ب

هذه اإلتفاقية تحدد طبيعة الخدمات الواجب تأديتها (تنفذ من خالل صفقات تطبيقية و 

، ويربم مع املتعاملني العموميني )3وأهميتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه

لني اخلواص الوطنيني املؤهلني واملصنفني قانونا كما ميكن أن يربم مع الوطنيني أو مع املتعام

املؤسسات األجنبية الكائنة يف اجلزائر طبقا للتشريع املعمول به وميكن أن يربم أيضا مع 

أهم خصائص عقد الربنامج و  .املتعاملني األجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية

                                                           
  .و املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 250-02من املرسوم الرئاسي رقم  03املادة   1
  250-02من املرسوم الرئاسي  14املادة   2
  .338-08من املرسوم الرئاسي  08املادة  3
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 أنه اتفاق مرجعي ألن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقيةو  أنه ينصب حول عمليات معقدة

 .ذلك يف حدود القروض املتاحةو 

 منط تنفيذها بدقةو  هي الصفقة اليت ال ميكن فيها حتديد اخلدماتو  :1صفقة الطلبات - ج

 حتدد مدة صفقة الطلبات بسنة واحدة قابلة للتجديد على أال تتجاوز مخس سنواتو  مسبقاو 

أو اخلدمات اليت  موضوع /القصوى للوازم وو  أو قيمة احلدود الدنيا/كمية وجيب فيها حتديد  و 

 .وهي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقدمي خدمات ذات النمط العادي أو التكراري. الصفقة

حتدد صفقة الطلبات إما السعر وإما آلياته وإما كيفيات حتديده املطبقة على عمليات التسليم 

 .يف تنفيذها مبجرد تبليغ الطلبات اجلزئية اليت حتدد كيفيات التسليم ويشرع. املتعاقبة

مبا أن املصلحـة املتعاقدة ميكنها أن تربم صفقـة واحدة أو أكثر  :2الصفقة المجزأة - د

وميكن للمتعامل املتعاقد أن يكون . 3لتحقيق هدف معني  خـاص بالتسيري أو اإلستثمار

نويني يلتزمون مبقتضى الصفقة إما فرادى وإما شخصا أو عدة أشخاص طبيعيني أو مع

هي تكون عبارة عن جمموعات منفصلة من األشغال يعهد �ا إىل و  .4مشرتكني ومتضامنني

ال جيوز جتزئة العملية يف و  عدة متعاملني حيث خيتص كل واحد يف تنفيذ قسم من العملية،

رخصة الربنامج كما هو  هيكلو  شكل حصص منفصلة   إال طبقا على دفرت شروط املناقصة 

  .حمدد مقرر التسجيل الذي يعده اآلمر بالصرف املعين

 :تنقسم الصفقات حبسب موضوعها إىل :تقسيم الصفقات حسب موضوع الصفقة - 2

                                                           
  .250-02م الرئاسي من املرسو  15املادة  1
  .338-08من املرسوم الرئاسي  07املادة  2
  .250-02من املرسوم الرئاسي  10املادة  3
  .250-02من املرسوم الرئاسي  16املادة  4
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أي التي يمكن نقلها دون (تنصب على احلصول على املواد املنقولة و  :صفقة التوريدات -أ

 )أن يصيبها إتالف

و  ....البناياتو  تنصب على مشاريع األشغال الرامية إلجناز العماراتو  :صفقة االنجاز - ب

 .صيانتهاو  كذا إحداث اإلصالحات �ا

 .تنصب على جمموع اخلدماتو  :صفقة الخدمات - ج

 ...).التقديرات، المخططات(تنصب حول موضوع الدراسات و  :صفقات الدراسات - د

  :مجاالت تطبيق الصفقات العمومية

املعيار العضوي، بتحديدها نطاق تطبيق 250- 02من القانون  02 لقد تضمنت املادة

، إال أن املشرع أضاف 250- 91نفسها من القانون  02هذا القانون، فأعادت ذكر املادة 

اىل هذه املادة أشخاص عموميني آخرين، وبذلك يكون قد وسع من جمال تطبيق 

يطبق على  250- 02، حيث أصبح قانون الصفقات العمومية 250-02القانون

  :1األشخاص العموميني اآليت ذكرهم

 .جممل اإلدارات العمومية .1

 .اهليئات الوطنية املستقلة .2

 .الواليات والبلديات .3

 .املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري .4

 .مراكز البحث والتنمية .5

 .املؤسسات العمومية اخلصوصية ذات الطابع التكنولوجي .6

 .العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين املؤسسات .7
                                                           

  .145.144ص.ص –مرجع سبق ذكره  -قدوح محامة 1
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املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بإجناز مشاريع  .8

 .إستثمارات عمومية مبسامهة �ائية مليزانية الدولة

  : المناقصة إجراءات كيفية

  : إن إجراء املناقصة مير بعدة مراحل ميكن تلخيصها فيما يلي

I- إبرام املناقصة جيب اعتماد عدة مبادىء  عند: اقامة المنافسة بإشهار الصفقة مرحلة

   : أمهها

تعين مببدأ املنافسة هنا هو و ، ختضع املناقصات بصورة الزامية للمنافسة: مبدأ المنافسة- 1

  .إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط املناقصة ليتقدم بعرضه لإلدارة املتعاقدة

كفائتهم على و  و هذا ال يعين انعدام سلطة اإلدارة املتعاقدة يف تقدير صالحية العارضني 

فاإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية يف استبعاد غري األكفاء من ، أساس مقتضيات املصلحة العامة

ا احلق يف كافة مراحل العملية \التعاقد حيث هلا احلق يف استخدام هذا احلق يف استخدام ه

  .لكن حق اإلستبعاد يكون بنصوص قانونيةو  ديةالتعاق

  :مبدأ المساواة - 2

فاملساواة أمام ، ان عن طريق تطبيق مبدأ املنافسة يتحقق مبدأ املساواة بني املرتشحني

  .1بالتايل ميكن اعتبارها مصدر املنافسةو  املرفق العام تقصي كل تفضيل يف إسناد  الصفقة

فاملساواة اذا هي ، مية املعاملة املتماثلة لكل املعننيلذلك فإحرتام املنافسة يعرض الزا  

  .يف نفس الوقت اساس املنافسة ووسيلة خلدمة املنافسة

                                                           
  .122، ص  - مرجع سبق ذكره  –قدوج محامة  -  1
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، ختضع املناقصات مبدأ اإلشهار الذي يعترب وسيلة لضمان املنافسة: رمبدأ اإلشها -3

على بالتايل يعمل و  كما يعترب اإلشهار وسيلة لضمان الشفافية،  بدعوة املؤسسات للعرض

  .احرتام القانون

حيرر اإلعالن و ، اذا فاملناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق اإلشهار       

بلغة أجنبية واحدة على األقل كما يكون اجباريا نشره يف النشرة و  للمناقصة باللغة الوطنية

دتني يوميتني على األقل يف جريو  )ع ، م، ص، ن، ر( الرمسية لصفقات املتعامل العمومي 

  .وطنيتني

املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري املوضوعة حتت و  البلدياتو  أما مناقصات الواليات

اليت تقل مبلغها أو يساوي و  اليت تتضمن صفقات األشغال أو التوريداتو  وصايتها

اخلدمات اليت يقل مبلغها و  أو صفقات الدراسات، تبعا لتقييم إداري دج 50.000.000

  : دج أن تكون حمل إشهار حملي حسب الكيفيات التالية 20.000.000أو يساوي 

  نشر اإلعالن عن املناقصة يف جو مبني  أو جهويتني  إلصاق إعالن باملقرات املهنية  - 

   .للوالية - 

  لكافة بلديات الوالية  - 

  الفالحة و ، احلرفو  الصناعةو  لغرفة التجارة - 

  . 1مديرية التقنية املهنية يف الوالية لل - 

جيب ان تتجنب اإلدارة أن تكون املدة اليت يستغرقها صدور اإلعالن أو امتام النشر و 

سببا يف سقوط العارضني يف املشاركة أو انقاص بعض األيام بسبب عملية النشر  كما جيب 

                                                           
  .2003سبتمرب سنة  11املوافق  1424رجب عام  14املؤرخ يف  301-03من املرسوم الرئاسي رقم  43 املادة -  1
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التايل توسيع جمال بو ، أن تعمل على السماح األكرب عدد ممكن من العارضني باملشاركة

  .املنافسة

كما جيب إشهار متديد مهلة صالحية تقدمي العروض اذا رأت املصلحة املتعاقدة أن الظروف 

  .فسةاملستلمة غري كافية إلقامة املنا

  : جيب أن حتتوي إعالن املناقصة على البيانات اإللزامية اآلتية 1)40( طبقا للمادة و 

  .املصلحة املتعاقدةعنوان و ، العنوان التجاري - 

  .أو عند اإلقتضاء املسابقة، أو املزايدة) وطنية أو دولية، مفتوحة أو حمدودة(كيفية املناقصة   - 

  .موضوع العملية أو الصفقة - 

  .الوثائق اليت تطلبها املصلحة املتعاقدة  من املرتشحني - 

  .مكان ايداع العروضو  تاريخ آخر آجل  - 

  .اإلقتضاءالزامية الكفالة عند  - 

  .مراجع املناقصةو  "ال يفتح " التقدمي يف ظرف مزدوج خمتوم تكتتب فوقه عبارة - 

  مثن الوثائق عند اإلقتضاء   - 

و تضع املصلحة املتعاقدة وثائق حتت تصرف أية مؤسسة يسمح هلا بتقدمي تعهدها كما ميكن 

مات الضرورية اليت متكنهم حتتوي هذه الوثائق على مجيع املعلو و  ارساهلا اىل كل مرتشح يطلبها

  : كذلك حتتوي علىو  من تعهدات مقبولة

                                                           
  .سبق ذكره  250-02املرسوم الرئاسي رقم   1
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 لك املواصفات التقنية\الوصف الدقيق ملوضوع اخلدمات املطلوبة أو كل املتطلبات �ا يف  - 

 كذلك التصاميمو ، املقاييس اليت جيب أن تتوفر يف املنتوجات أو اخلدماتو ، اثبات املطابقةو 

  .التعليمات الضروريةو  الرسومو 

  .الضمانات املالية حسب احلالةو  اتقينو  الشروط ذات الطابع اإلقتصادي - 

  .املعلومات أو الوثائق التكميلية املطلوبة من املتعهدين - 

  .الوثائق اليت تصحبهاو  اللغة أو اللغات الواجب استعماهلا يف تقدمي التعهدات- 

  كيفيات التسديد   - 

  .اجل صالحية حسب العروض - 

  .الشكلية احلجمية املعتمدة فيهو  آخر اجل إليداع العروض - 

  .العنوان الدقيق الذي جيب ان ترسل اليه التعهدات - 

 : تقديم العروضو  مرحلة تحديد المواقف

إعطاء مهلة حمددة للمعنني لتحديد مواقفهم اجتاه هذه املناقصة و  بعد عملية اإلشهار

ووضعها يف ، نموذج احملدد من طرف اإلدارةعروضهم حسب الو  فإن على املهتمني أن حيرر

أما الظرف ، حيث يتضمن الظرف اخلارجي حتديد املناقصة املراد املشاركة فيها، ظرفني خمتومني

ترسل هذه الظروف عن طريق و ، الداخلي الذي يكتب عليه اسم املرتشح فإنه يتضمن العرض

  .الربيد املضمون الوصول

إيداع العرض يف اجل حيدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد  و يتم  

  .املدة التقديرية الالزمة إليصال العروضو  موضوع الصفقة املعتزم طرحها
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ومهما يكن أمر فإنه جيب أن يفسح األجل احملدد ا�ال واسعا األكرب عدد ممكن من 

رتشحني بكل الوسائل كما جيب أن ترفق عروض يف هذه احلالة غري املصلحة املو ، املتنافسني

   :املرتشحني مبا يلي

  ؛رسالة تعهد  - 

  ؛التصريح باإلكتتاب- 

  .1فق دفرت الشروطو  حيرر العرض - 

من مبلغ % 1اللوازم اليت ال ميكن أن تقل عن و  كفالة التعهد اخلاصة بصفقات األشغال  - 

  .التعهد

يوما من تاريخ نشر اعالن املنح ) 35( ثالثني و  مخسةبعد ، و ترد كفالة املتعهد الذي مل يقبل

كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء ،  املؤقت  للصفقة

  .الصفقات من هذا األخري

الرتتيب لصفقات و  شهادة التأهيل( كل الوثائق اليت ختص تأهيل املتعهد يف امليدان املهين - 

  .كذا املراجع املهنيةو ، لصفقات الدراسات اإلعتمادو  األشغال

 كالقانون األساسي للمؤسسة،  كل الوثائق األخرى  اليت تشرتطها املصلحة املتعاقدة  - 

  .املراجع املصرفيةو  احلصائل املاليةو  السجل التجاريو 

 شهادات هيئات الضمان اإلجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطننيو  الشهادات اجلبائية- 

  .األجانب الذين عملوا يف اجلزائراملتعهدين و 

                                                           
  .سبق ذكرهمرجع  -   250-02من املرسوم الرئاسي رقم  45املادة  -  1
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 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي،- 

هذا ال خيص املؤسسات و  للمسري أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشركةو 

  .األجنبية غري املقيمة يف اجلزائر

  : ارسائهاو  مرحلة اجراء المناقصة

  .يسمى مبكتب املناقصةو  ان اجراء املناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار

يف يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ و  و جيري رئيس املكتب املناقصة يف جلسة عمومية

هلدف املناقصة الظروف اخلارجية املشتملة ، يفتح يف الساعة احملددة، احملدد إليداع العروض

  .رر قائمة تبني فيها الوثائق اليت تشمل عليها كل واحد منهاحتو ، على ظروف العروض

مث .العموم من القاعة بعد إمتام هذه اإلجراءات املذكورة  سابقاو  بعد ذلك ينسحب املتنافسون

حيصرون قائمة املرتشحني املقبولني دون ذكر أسباب رفض و  يتداول أعضاء مكتب املنافسة

  .اآلخرين

يقرأ الرئيس قائمة املرتشحني املقبولني دون ذكر و  ية يف احلالمث تستأنف  اجللسة العموم

  .أسباب  رفض بقية  اآلخرين

بعد ذلك ترد اىل املرتشحني املرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض املرتشحني املقبولني 

  .يقرأ حمتواها بصوت عالو  فتفتح

يفتح الضرف و  لشروطبذلك تلغى العروض اليت ختالف الشروط املتفق عليها يف دفرت او  

 حبيث ال ختصص ألية صفقة ملن يعرض سعرا يزيد عليه، املشتمل على بيان السعر األقصى

  .هذه هي مرحلة إرساء املناقصةو 

  .و يبقى شرط ختصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل األمثان قائما
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كر فيه و يف األخري يتعني على مكتب املناقصة تثبت نتائج هذه املناقصة يف حمضر تذ 

  .بالتفصيل الظروف اليت جرت فيها العملية

  : اتمام شكليات اإلبرامو  مرحلة المصادقة على الصفقة

قبل املسؤول عن الصفقات أو  تتم منو  وتعترب مرحلة املصادقة آخر مراحل املناقصة  

 ال تصبح الصفقاتو  تصبح �ائية �ذه املصادقةو ، السلطة الوصية بالنسبة للجماعات احمللية

 1.ال تكون �ائية اال إذا وافقت عليها السلطة املختصة اآلتيةو 

  .فيما خيص صفقات الدولة، الوزير - 

  .مسؤول اهليئة الوطنية املستقلة - 

  .فيما خيص صفقات الوالية، الوايل - 

  .رئيس ا�لس الشعيب البلدي فيما خيص صفقات البلدية- 

فيما خيص صفقات املؤسسات العمومية الوطنية أو احمللية ذات الطابع  املدير العام أو املدير- 

  .اإلداري

 املدير العام أو املدير فيما خيص صفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي- 

  .التجاريو 

  .التكنولوجيو  مدير املؤسسة العمومية اخلصوصية ذات الطابع العلمي- 

  .التنميةو  مدير مركز البحث - 

  .املهينو  املؤسسة العمومية ذات الطابع الثقايفمدير - 
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املصادق جيب أن يكون العقد أو منوذج الصفقة املوقع عليها من مجيع و  بعد إمتام عملية اإلبرام

  :األطراف املتعاقدة متضمنا البيانات التالية

 ؛التعريف الدقيق باألطراف املتعاقدة   

 ؛صفتهمو  هوية األشخاص املؤهلني قانونا إلمضاء الصفقة  

 ؛صفا دقيقاو  موضوعاو  موضوع الصفقة حمددا  

 ؛الدينار اجلزائري حسب احلاالتو  املوزع بالعملة الصعبةو  املبلغ املفصل  

 1شروط التسديد.  

 اجل تنفيذ الصفقة.  

 بنك حمل الوفاء.  

 مكانه و  تاريخ امضاء الصفقة  

  كيفية ابرام الصفقة  

 دفاتر التعليمات املشرتكة املطبقة على الصفقات و  اإلشارة اىل دفاتري األعباء العامة

 .اليت تشكل جزءا ال يتجزء منها

 شروط عمل املتعاملني الثانوين واعتمادهم ان وجدوا 

  بند مراجعة األسعار 

 بند الرهن احليازي إن كان مطلوبا. 

 شروط تطبيقيها أو النص على حاالت و  كيفيات حسا�او  نسب العقوبات املالية

 .ااإلعفاء منه

 كيفيات تطبيق حاالت القوة القاهرة. 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره ،  250-02من املرسوم  الرئاسي  رقم  50املادة -  1
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 شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ. 

 قائمة املستخدمني و ، النص يف عقود املساعدة النسبية على أمناط مناصب عمل

 .املنافع األخرى اليت متنح هلمو  كذا نسب األجورو  مستوى تأهيليهمو  األجانب

  شروط استالم الصفقة 

 اخلالفاتشروط تسوية و  القانون املطبق. 

و �ذه اإلجراءات املختلفة تنتهي كيفية املناقصة باملصادقة على الصفقة من طرف الشخص 

  .املختص قانونا

 ):إعداد الصفقات العمومية(

 : يتحدد ذلك أساسا بـو  مدروساو  إن إعداد الصفقة العمومية يتطلب حتضريا دقيقا

I - تحديد الحاجيات: 

أن و ، إن أغلب عمليات مراقبة تنفيذ الصفقات العمومية قد أثبتت أن هناك تبذيرا للمال العام

يضع ) المتممو  المعدل(املتعلق مبصاريف التجهيز  227- 98: املرسوم التنفيذي رقم

  :حبسب ذلك يتمو  الشروط اخلاصة بتسجيل املشروع

 ).المتعامل معهم(تسهيل عمل البائعني  - 

 فسة احلقيقية الصحيحةإجياد املناو  - 

 338- 03من املرسوم  الرئاسي  11و هذه املرحلة املهمة من حياة املشروع تؤكـدها املادة 

 اليت جاء فيها أن ملف املناقصة ينبغي أن يشتمل على وصف دقيق للخدمات املطلوبة

  .مواصفا�ا التقنيةو 

 :يلي إن حتديد احلاجيات املطلوبة مير مبسار طويل تتحدد معامله مبا
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 .إحصاء احلاجيات - 

 .حتليل املعطيات - 

 .ضبط احلاجيات بدقة - 

  .اجناز الدراسات املطلوبة - 

احملور الرئيسي يف حتديد احلاجيات و  متثل هذه املرحلة حجر الزاوية: مرحلة اإلحصاء - 1

  :تقوم على جمموعة عناصر هيو  املطلوبة

 .إمجال احلاجيات املعرب عنها للسنوات املاضية - أ

 .النقائص املسجلةو  تقييم األهداف اليت مت التوصل إليها - ب

 .االجتماعي للمجتمع، األخذ باحلسبان التطور االقتصادي - ج

 .ضبط خمطط التنمية -د

يف هذه املرحلة تعمق اإلدارة من عناصر حتليل اخليارات املختلفة آخذة و  :مرحلة التحليل - 2

نوعية اخلدمات أو األشغال مث حتديد كل و  احملتملة العوائقو  بعني االعتبار النتائج املسطرة

 .األطراف املتدخلني

 يف هذه املرحلة تكون اإلدارة قد حددت برناجمها بدقة :تحديد الحاجةو  مرحلة ضبط - 3

  اجلدول الزمين  –الصالحيات –أهدافها : حمددة بوضوحو 

حتديد أنواع –الشركاء و  العالقات مع املتدخلنيو  وضع آليات التنفيذ–امليزانية –لألشغال 

 حتديد الصعوبات احملتملةو  الرقابة
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منها و  أثناء الدعوة للمنافسة قد تظهر احلاجة إىل معطيات تكميليةو  عالوة على ذلكو 

  :خصوصا

 النوعيةو  معايري اإلنتاج - أ

 الوقت اخلاص باالجناز - ب

 خيارات املوقع - ج

 اخليارات املختلفة -د

  الضوابط اإلجبارية -ه

II - الدراسات المسبقة: 

تسمح و  إن الدراسات املسبقة اليت تقوم �ا اإلدارة تسمح بتحديد دقيق للحاجيات املطلوبة

 باختاذ القرار النهائي لتنفيذ املشروع كما تؤمن تنفيذ اجناز املشروع بصفة سليمة من األخطاء

 .عليه فانه يتعني القول أن الدراسات املسبقة ضرورية لكل صفقةو 

املخططات املطلوبة و  اختاذ القراراتو  يتعني اخذ الوقت الالزم الذي تقضيه الدراساتو أنه 

اختيار مكتب أو مكاتب الدراسات املؤهلة أو املختصة بالنظر إىل طبيعة كل و  بكل وضوح

 .والعمل على توافق اهليئة املتعاقدة مع مكاتب الدراسات، مشروع

 : تنصب الدراسات عموما على

 النجاعة املالئمة التأثري على البيئة بالنسبة (الدراسة اجليوتقنية لألرض

  .لدراسات املختلفةواالدراسات القبلية ) لمشاريع االنجاز

 :دراسة النجاعة - 1
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 : هي تسمح باإلجابة عن التساؤالت التاليةو  إن هذه الدراسة ضرورية يف حياة املشروع

هل هذه الشروط و  املالية لذلك؟و  وط التقنيةما هي الشر و  هل أن املشروع قابل لالجناز؟ 

 يف أي نسق يكون املشروع قابال لالجناز ؟و  منطقية؟و  املطلوبة ممكنة

 :دراسة المالئمة - 2

مردودية املشروع و  على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي تسمح هذه الدراسة من قياس أمهية

املشروع كما �دف هذه الدراسة لتحديد  سلبياتو  ميكن بالتايل حتديد اجيابياتو  املراد اجنازه،

  .إشباع احلاجات االجتماعيةو  أهداف التنمية

 :دراسة تاثير المشروع على البيئة  -3

�دف هذه الدراسة إىل ضمان و  )1983- 02- 05: المؤرخ في 83-03: القانون رقم(

 : نفيذي رقمذلك باستثناء األشغال احملددة باملرسوم التو  عدم تأثري املشروع على البيئة

 :تنصب هذه الدراسة علىو  1990- 02- 27: املؤرخ يف 78- 90

 .دراسة موقع اجناز املشروعو  حتليل - أ

 .دراسة تأثري املشروع على البيئةو  حتليل - ب

 أخذ اإلحتياطات املمكنة للحد أو اإلنقاص من األضرار اليت ميكن أن تنجر عن املشروع - ج

 .ذلككذا رصد األموال املمكنة للتصدي لو 

 .معرفة األسباب اليت من أجلها سن املشروع -د

ينتهي بقرار عن وزارة البيئة يتضمن املوافقة أو ) عمومي(و ختضع هذه الدراسة لتحقيق عام 

 .أن عدم القيام مبثل هذه الدراسة فعل جمرم قانوناو  رفض اجناز املشروع،
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 :الدراسة الجيوتقنية لألرض - 4

 اخلصائص امليكانيكية لألرضية املراد  اجناز املشروع عليهاتسمح هذه الدراسة من حتديد 

  توجه مثل هذه الدراسـة و 

 .صاحب املشروع الختيار األرضية املناسبة

 ):دراسة المشروع األولي(الدراسة القبلية  - 5

املشروع التمهيدي ) A.P.S(و يتمثل ذلك يف املشروع التمهيدي املؤقت أو التقدميي 

  ).A.P.D(املفصل 

بينما  ،من مث اقرتاح صورة املشروعو  اقرتاح األولوياتو  ما األول فيهدف إىل حتديد الرتتيباتفأ

 .ينصب الثاين على تعميق الدراسة للحل املتوصل إليه

يف هذه الدراسة ينبغي أن يكون للمصلحة املتعاقدة املعلومات الضرورية للمشروع ال و       

الربنامج الزمين لتنفيذ املشروع، امليزانية املطلوبة، و  سيما األهداف املرجوة من املشروع، املهام،

 .املراقبةو  التنظيم

 يبدأ ذلك أوال حبصر الشبكات املوجودة أو املطلوبةو  :الدراسات المختلفة للشبكات - 6

: تتم الدراسات �ذا الشأن مع اهليئات املختصةو  احملافظة عليهاو  من مث إجياد وسائل تفاديهاو 

 ).....مؤسسة توزيع المياه الخ –البريد  –سونلغاز (

أن هذه و  و لإلشارة فانه ال يوجد حاليا أي تشريع منظم ملراقبة نوعية هذه الدراسات

إن مل يوجد فيمكن إجراء خربة و  الشبكات كثريا ما تنجر عنها أضرار قد جند هلا حال بالعقد

نفيذ املشروع إال إذا كانت على كل فمن مصلحة املصلحة املتعاقدة أال تباشر تو  لتحديده

 .األرضية تسمح بذلك بدون أي عائق
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III - تسجيل المشروعو  اكتساب األرضية: 

 :اكتساب األرضية  - 1

مالكة لألرضية املراد اجناز املشروع صاحبة املشروع  يتطلب القانون أن تكون املصلحة 

 :الطرق التالية فقا للقانون بإحدى و  يتم اكتساب أو احلصول على األرضيةو  .عليها

 .....)اهلبة –التبادل  –الشراء(الرتاضي  - أ

 .إجراءات نزع امللكية للمنفعة العمومية - ب

و يف احلالة الثانية يسهر صاحب املشروع على احرتام اإلجراءات املنصوص عنها قانونا وذلك 

احملدد لقواعد نزع امللكية  1991- 04- 27: املؤرخ يف 11- 91: مبوجب القانون رقم

 احرتام اآلجال تقدير التعويض العادل املنصف، تبليغ القرارات، منها اإلشهارو  للمنفعة العامة

 .املسبقو 

املؤرخ  597- 93: يتم ذلك وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقمو  :تسجيل المشروع - 2

 ).المتممو  المعدل(املتعلق بنفقات التجهيز للدولة  1993- 02- 27: يف

 .و يتم متويل املشروع من طرف ميزانية الدولة

كذلك النفقات العامة للتسيري تسجل مجيعها مبيزانية الدولة حتت و  إن النفقات العامة للتجهيز

 )C.P(تنفذ بواسطة قروض دفع و  )A.P(شكل ترخيصات برامج 

إعادة بتسجيل  :كانت اهليئة املركزية للتخطيط تتكفل: بالنسبة للبرامج المركزية -أ

اليت أصبحت حاليا تقوم �ا الوزارة املختصة و  غلق  تغيري أحكام املشاريع املركزيةتقييم 

  حسب كل قطاع أو اإلدارة املختصة أو املؤسسة املستقلة ماليا و يتم اختاذ التدابري  
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  .وزير املاليةاملؤسسات املستقلة ماليا من طرف و  السالفة الذكر بالنسبة لإلدارات املختصة

 ":الوالي"بالنسبة للبرامج المركزية المسيرة من طرف  - ب

دخلت هذه املشاريع ضمن جمال الربامج املركزية املسجلة على  1998اعتبارا من سنة 

  .مستوى كل وزارة

 ) : P.S.D(: بالنسبة للبرامج الال مركزية للقطاعات - ج

تم توزيع ترخيصات الربامج من طرف وزير املالية يو  يتم تبليغ الربنامج القطاعي الالمركزي بقرار

 .يشمل حمتويا�ا يف مالحقو  يف شكل قطاعات جزئية

 .و خيضع تقسيم هذه الرتخيصات لنفس القواعد املعمول �ا

مت حتديد برامج التجهيز العمومي : )P.C.D(: بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية - د

يبلغ لكل بلدية عن طريق الوايل و  عام) A.P(على املستوى احمللي مبوجب ترخيص برنامج 

كما يتم تبليغ هذه اجلهات بالقروض اخلاصة بتمويل املخططات البلدية للتنمية ،  للتنفيذ

  .مبوجب قرار

  : ملفا بذلك حيتوي على، تسجيل برنامج التجهيز املستويف للشروط القانونية تبلغ اإلدارة قصد

 عرض لألسباب  - 

 ...)آجال التنفيذ –السعر  –تحدد بها محتوى المشروع (بطاقة تقنية  - 

 املالئمةو  دراسة النجاعة - 

 .اسرتاتيجية االجناز طبقا للمخطط الوطين - 

 )القطاعي الضروريالتنسيق (الرتابط بني القطاعات  - 
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 تقرير تقييمي ملختلف املتغريات - 

 نتائج املناقصة بالنسبة لعمليات االجناز أو التجهيز - 

  )وتتمة المبلغ بالعملة الصعبة احتماليا(التقدير املايل للمشروع بالدينار اجلزائري  - 

  :خاتمة

بأمهية كبرية يف من خالل دراستنا للصفقات العمومية نالحظ أن هذه األخرية تتمتع       

قانون جيب على   هوعموما فإن، اإلستعمال األمثل هلاو  تسيري األموال العمومية للدولة

يف التحول من اإلقتصاد   ال بأس بهب أن يواكب التحوالت السياسية و الصفقات العمومية جي

املخطط إىل اقتصاد السوق كذلك أن املفاوضات جارية مع املنظمة العاملية للتجارة مع العلم 

هذا ما تسعى إليه اجلزائر و  أن هذه األخرية تفرض شروط من أمهها إصالح املنظومة القانونية

  . دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية

منها، حىت نستطيع جتنب خاصة السابقة و  اء للرقابة أمهية كربىولتدعيم ذلك جيب إعط

فيلة ملنع تكرارها يف املستقبل تصحيحيها يف حال وقوعها مع وضع السبل الكاألخطاء و 

  .بالتايل تستطيع اإلدارة العمومية أن ختوض ميدان املنافسةو 
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 فلسفة اإلدارة اليابانية التقليدية في زمن العولمة

The Philosophy of Traditional Japanese Administration in 

the Globalization Era 

1حبيب البدوي. د  

Dr. Habib Badawi 

  habib.badawi@ul.edu.lb ) لبنان(  اجلامعة اللبنانية – حبيب البدوي. د

 31/06/2022: ال�شرتار�خ�      ؛�13/06/2022:  القبول تار�خ�      ؛��12/05/2022: تار�خ��ستالم�

   :ملخص

�دف هذه الدراسة البحثية إىل مساعدة الباحثني واإلداريني وصناع القرار العرب على فهم 

فهي تبحث أوًال يف أصول املقاربة اإلدارية اليابانية، تليها مناقشة اخلصائص . فلسفة اإلدارة يف اليابان

ريت ممارسات اإلدارة خالل وسيشرح القسم األخري كيف تغ. الرئيسية ملمارسات اإلدارة التقليدية يف اليابان

العقد املاضي نتيجة للتغريات يف ا�تمع احمللي واالقتصاد الياباين واالقتصاد العاملي، إضافة إىل عرض 

للصدام احلضاري  وهنا سوف يتم التطرق. تفصيلي لقضية كارلوس غصن كمدير تنفيذي لشركة نيسان

عن إدانة أو براءة كارلوس  عصر العوملة، وذلك بغض النظراحلايل بني الثقافة التقليدية ومفاهيم اإلدارة يف 

 .فهذا تفصيل ضمن السياق العام لدراسة تطور نظم اإلدارة والصراع بني اإلرث واحلداثة غصن،

صراع املفاهيم بني األصالة املتوارثة وحماولة توحيد املقاربة العاملية يشهد إن عامل األعمال اليوم  

ألخذ العرب منها، ومن مث تطبيق ما  يف عاملنا العريب دراسة التجربة اليابانية املتميزة ومن هنا ضرورة. لإلدارة

 .يتالءم فيها مع ديننا احلنيف وعاداتنا الشرقية وتقاليدنا العربية

  .نظم اإلدارة، اإلدارة اليابانية، التحديث، األصالة والعوملة :المصطلحات الرئيسية

Abstract  

       This research paper aims to help Arab researchers, managers, and 
decision-makers to explain the Administrative Philosophy of Japan. First, 

                                                           
 habib.badawi@ul.edu.lb: حبيب البدوي، الربيد. د: املؤلف املرسل 1
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the study examines the origins of Japanese administrative methods and 
practices, followed by a discussion of the main characteristics of the 
traditional administrative practices. The final section will explain how 
management practices have changed over the past decades, as a result of 
changes in Japanese society, the Japanese economy, and the transformation 
towards globalism. In addition, this study discusses the case of Carlos 
Ghosn in his leading role of Nissan, then the aftermath. 
      The conflict between traditional culture and international concepts in 
the era of globalization will shape our future concept of administration, 
regardless of the condemnation or innocence of Carlos Ghosn. This 
intractable case is a minor detail within the general context of studying the 
evolution of administrative systems, showing the struggle between 
traditions and modernity. Today's business world is witnessing a conceptual 
struggle between distinct originality of traditions and an attempt to unify a 
global approach administrative method. Hence the necessity to study the 
distinguished Japanese experience in our Arab world to learn lessons from 
it, and then apply what is compatible with our religion, customs, and 
traditions. 
Keywords: Administrative Systems, Japanese Administration, 
Modernization, Tradition vs. Modernity. 

  المقدمة 1

إىل املمارسات اإلدارية " Japanese Administrationاإلدارة اليابانية "يشري مصطلح 

إن تاريخ التطور نظام اإلدارة . 2وتتميز فيها عن الشركات العاملية األخرى اليت تتميز �ا الشركات اليابانية

الياباين يشبه بدرجة كبرية اخلطوط املستقيمة املتعاقبة اليت تنقطع بانتظام بزوايا حادة عندما تسري أمة 

اجليش املدربة حنو هدفها احملدد، وهذه املقاربة ا�تمعية يف تنظيم العمل ال مثيل هلا يف  بأكملها كطوابري

. إن فلسفة التوظيف يف الشركات اليابانية هي أحد مفاتيح جناح االقتصاد الياباين. 3جممل تاريخ اإلنسانية

حالة ركود، كان يُنظر إىل  عندما دخل االقتصاد الياباين خالل بداية هذه األلفية يف ومن املفارقة أنه

ا جزء من املشكلة، واملراهنة أ�ا احلل أيضاً  إن ممارسات اإلدارة التقليدية اليت . ممارسات املوظفني على أ�َّ

تتوافق مع مبادئ وتقاليد ا�تمع هي ركيزة الفكر الياباين، والذي يعتمد على الكفاءات الوطنية، مع حالة 

                                                           
2 Craig, T. (2002), “Nihonteki keiei”, Bird, A. (Ed.), Encyclopedia of Japanese Business and 

Management, London: Routledge. 
3 Pyle, Kenneth. (1992). The Japanese Question: Power and Purpose in a New Era. Washington 

DC: American Enterprise Institute Press, p. 12. 
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  . 4ان موتورزاالستثناء اخلاصة لشركة نيس

فلتعكس الشركة أفضل ما "هناك شعار أصيل متعارف عليه يف نطاق العمل املؤسسي الياباين هو 

" الشركة"إن . ضحيةتمن ترابط وتفاهم و " العائلة"بكل ما حتمل  6"أسرة"، فالشركة هي 5"يف جمتمعنا

وليست جمرد منشأة رأمسالية ذات طابع اقتصادي ختضع هلراركية  "مؤسسة عائلية"باملفهوم الياباين هي 

، يف قمة اهلرم الطبقة اإلدارية اليت تسعى لرضى املسامهني وحتقيق Hierarchical Structure تراتبية

أقصى األرباح هلم، ويقابل ذلك يف أسفل قاعدة اهلرم العريضة شرحية العمال الواسعة ذات الدخل احملدود، 

سفة العمل يف اليابان هلا ثقافة أخالقية خمتلفة، حيث يشرتك اجلميع، من مدراء ومشرفني وعمال بل إن فل

إن األساس يف بيئة العمل هو الشعور بالرضى . يف الرغبة لتحقيق اخلري العام وإجناز ازدهار الشركة

حصص اجلهد "واإلنصاف يف ظل ترتيبات اجتماعية واقتصادية متكافئة، وفقًا ملبدأ أخالقي أساسه 

 .7يف إطار من الثقة والتعاون يف بيئة العمل بني مجيع الرتب لتأمني جناح ورحبية الشركة" املشرتك

  أصول اإلدارة اليابانية. 2

  الخلفية التاريخية لنظام اإلدارة الياباني 2.1

جناحه  التاريخ العريق والثقافة الفريدة اللتان يتميز �ما الشعب الياباين مها ركيزتني يفإن 

إن نظرييت االستمرارية واالستدامة تؤكدان بأن هذه املمارسات احلديثة يف القرن الواحد والعشرين . 8اإلداري

إن جذور اإلدارة اليابانية تعود إىل الزمن . تستند إىل قيم يابانية أصيلة ترقى إىل زمن ما قبل احلداثة

حملصول األبرز إلطعام القرى اليابانية، حيث ، ا"حقول األرز"السحيق، حيث ثقافة العمل اجلماعي يف 

ويف هذه ا�تمعات . 9األبوية" االلتزام والرعاية"زرعت أيضًا بذور السلوك اجلماعي واملزج بني مفهومي 

                                                           
 .غصن وشركة نيسان سيتم ختصيص قسم من هذا البحث لدراسة قضية كارلوس 4

5 Fursttenburg, Friedrich. (1974). Why the Japanese Have been so Successful, in Business. London: 

Leviathan House, p. 26. 
6 Mashiko, Aoki. (1988). Information, Incentives, and Bargaining in the Japanese Economy. 

Cambridge: Cambridge University Press, p. 57. 
7 What working for a Japanese company taught me? (1990, November 1). Harvard Business Review. 

https://hbr.org/1990/11/what-working-for-a-japanese-company-taught-me  
8 Odaka, K. (1993), “The source of Japanese management”, Durlabhji, S. and Marks, N. (eds.), 

Japanese Business: Cultural Perspectives, State University of New York Press, New York. 
9 Hays, J. (n.d.). Rice farming in Japan: History, ecology and mechanization. Facts and Details. 

https://factsanddetails.com/japan/cat24/sub159/item939.html  
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  :الريفية جتلت ثالث مبادئ

  .، حيث احرتام األكرب سناً، والوالء للمجتمع والوئام بني أفراده10أخالق الكونفوشيوسية -1

، حيث التشديد على التواضع، واحلس على أخالقيات العمل، والدعوة 11عقائد البوذية -2

  .للعمل من     أجل الصاحل العام

. ،  واليت تلقن احملاربني معاين االلتزام والواجب والشرف منذ الصغر12مبادئ البوشيدو -3

احلكمة واليقظة : لعربيةوتعين با Chi Jin Yuشي جني يو : خيتصر هذا النظام بالعبارة اليابانية

  .13والشجاعة، وهي الركائز الثالث لنظام القيم الذي كان يعتمده املقاتل الياباين

وانطالقًا من هذه األصول الثابتة يف العقلية اليابانية تطور نظام اإلدارة احلايل بقفزات هائلة على 

 حدثت يف العصر احلديث، بداية من إن الكثري من التغيريات يف االقتصاد الياباين. 14مر العقود املاضية

، مث ازدهرت الصناعة اليابانية خالل 15"اإلصالح ميجي"التحديث والذي مشل حتديث الصناعة كجزء من 

                                                           
10 Confucianism,  :يف القرنني السادس واخلامس قبل امليالد وتبعه الشعب الصيين ألكثر  الكونفوشيوسية، أسلوب احلياة الذي روَّج له كونفوشيوس

ا ال تزال جوهر التعلم ومصدر القيم والرمز االجتماعي لسكان الشرق األقصى. من ألفي عام  . على الرغم من حتوهلا مبرور الوقت، إال أ�َّ

Japanese confucian philosophy (Stanford encyclopedia of philosophy). (n.d.). Stanford Encyclopedia 

of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/japanese-confucian/ 
11 Buddhism,  : ُمَدرِّس عاش يف مشال اهلند بني منتصف القرن ")الواحد أيقظ: "السنسكريتية(البوذية والدين والفلسفة اليت تطورت من تعاليم بوذا ،

باالنتشار من اهلند إىل وسط وجنوب شرق آسيا والصني وكوريا واليابان، لِعَبت البوذية دوراً ). قبل العصر املشرتك(السادس ومنتصف القرن الرابع قبل امليالد 

 .مركزياً يف احلياة الروحية والثقافية واالجتماعية آلسيا

The origins of Buddhism. (n.d.). Asia Society. https://asiasociety.org/education/origins-buddhism  
12 Bushidō 武士道, "the way of the warrior", " :هي ُمَدوَّنَة أخالقية تتعلق مبواقف الساموراي وسلوكهم وأسلوب  ،"طريق احملارب

ال تزال األشكال . هناك العديد من أنواع البوشيدو اليت تطورت بشكل كبري عرب التاريخ. إنَّه مشابه بشكٍل فضفاض للمفهوم األورويب للفروسية. حيا�م

كمصطلح شامل جلميع الرموز واملمارسات   Bushidoمن االفضل استخدام . ي للياباناملعاصرة للبوشيدو مستخدمة يف التنظيم االجتماعي واالقتصاد

 .والفلسفات ومبادئ ثقافة الساموراي

Nitobe, I. (2007). Bushido: The soul of Japan. Cosimo.  
13 Inazo  Nitobe. (1915).  Bushido, The Soul of Japan. New York: G.P. Putnam sons.  
14 Kono, T. (1988), Corporate Culture Under Evolution, Kodansha, Tokyo. 

15 Meiji Restoration: احلكومة (اليت أدت إىل الزوال النهائي حلكومة توكوغاوا الشوغونية  1868هي الثورة السياسية يف عام : اإلصالح امليجي

ألقل امسياً ، أعادت السيطرة على البالد إىل اإلمرباطورية املباشرة حكم اإلمرباطور وعلى ا –) 1867- 1603) (توكوغاوا(واليت أ�ت فرتة إيدو  - ) العسكرية

فرتة  -مع احلقبة الالحقة من التغيريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرئيسية  1868ولكن يف سياٍق أوسع، متَّ حتديد اإلصالح امليجي لعام . ميجي

  .تحديث والتغريب يف البالداليت أدت إىل ال - ) 1912-1868(ميجي 

Kornicki, P. (1998). Meiji Japan: The emergence of the Meiji state. Psychology Press.  
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احلرب العاملية األوىل ألن الصناعات األوروبية كانت متوقفة خالل احلرب وانتهزت اليابان الفرصة 

وبعد اهلزمية يف احلرب العاملية الثانية متَّ إدخال . ة والعامليةواستطاعت أن تتقدم سريعًا يف األسواق احمللي

، مستفيدة من خربات احملتل 16املفاهيم اإلدارية األمريكية وتكييفها حمليًا من ِقَبل الشركات اليابانية

، وبذلك تكامل التاريخ والثقافة مع التعلم والتحديث يف بوتقة شّكلت النظم 17األمريكي للتحديث

 . 18اليابانية احلالية اإلدارية

  قرى زراعة األرز في اليابان التاريخية  2.2 

. قدَّمت األساس لسلوك وقيم الشركات اليابانية احلديثة 19إنَّ قرى زراعة األرز خالل فرتة إيدو

لقد شارك الفالحون يف هذه القرى بوضع القواعد والقيم غري املكتوبة وجعلها جزءًا حموريًا من الشخصية 

  . الوطنية اليابانية

  

                                                           
16 Milestones: 1945–1952 - Occupation and Reconstruction of Japan, 1945–52. (n.d.). Office of the 

Historian. https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-reconstruction  
17 Post--war Development of war Development of the Japanese Economy Japanese Economy. 

(n.d.). 名古屋大学 大学院国際開発研究科. https://www.gsid.nagoya-

u.ac.jp/sotsubo/Postwar_Development_of_the_Japanese%20Economy(Otsubo_NagoyaU).pdf 
18 Tsutsui, W.M. (1988), Manufacturing Ideology: Scientific Management in Twentieth-Century 

Japan, Princeton University Press, Princeton, NJ. 
19 The Edo period 江戸時代  : يف تاريخ اليابان، عندما كانت اليابان حتت حكم توكوغاوا شوغون  1868و 1603تقع فرتة إيدو بني عامي

متيزت فرتة إيدو، اليت نشأت من فوضى فرتة سينجوكو، بالنمو االقتصادي املزدهر والنظام االجتماعي الصارم والسياسات اخلارجية . إقليمي يف البالد 300و

 .، والتمتع الشعيب بالفنون والثقافة"ال مزيد من احلروب"االنعزالية واستقرار السكان ، حتت شعار 

Early Edo period. (1976). A History of Japanese Lacquer work, 169-200. 

https://doi.org/10.3138/9781487575632-010  
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  التقسيم العشائري في اليابان التاريخية 

 :لقد استندت األعراف القروية على ثالث مرتكزات

فخالل فرتة إيدو، إضافة إىل عوامل البعد اجلغرايف للجزر اليابانية عن الرب االنتماء مدى الحياة،  - 1

قراراً بدخول البالد  20"الشوغون" اآلسيوي، وبدائية املالحة البحرية يف ذلك الزمن، اختذ احلاكم العسكري

ك كانت هناك فرصة ضئيلة لذل ،21"ساكوكيو"يف عزلة طوعية عن العامل اخلارجي أطلق عليها لقب 

                                                           
باطرة يف القرن الثاين عشر، استوىل هؤالء احلكام العسكريون على السلطة من أ". قائد الفوات"تعين باليابانية  Shogunشوغون   20

، 1868بقيت اليابان حتت حكم العسكر حىت عام . اليابان ليصبحوا حكام البالد الفعليني، ويتحول اإلمرباطور إىل مكانة رمزية

  .حيث انطلق اإلصالح امليجي وحتولت اليابان إىل قوة إقليمية ذات طموحات عاملية

Yoshinobu － the last shogun. (2013). Shoguns City, 190-197. 

https://doi.org/10.4324/9780203056967-26  
نصت على حصر املالحة اخلارجية بسفن الدولة فقط، وفرض عقوبة املوت على املهاجرين الذين يغادرون  Sakokuالساكوكيو  21

  .اليابان بطرق سرية مع مصادرة مراكبهم

Sakoku 鎖国 (Closure of Country). (n.d.). 政策研究大学院大学 (GRIPS) | 

未来の政策リーダー・研究者の国際的研究拠点. 

https://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/docu03/sakoku.pdf  
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وبذلك حتول املواطنني املولودين يف ذلك احلّيز اجلغرايف . للمزارع الياباين أن خيرج من النطاق اجلغرايف لقريته

  . 22إىل أسرى يف قراهم، يقضون حيا�م بأكملها فيها

صول من بالتايل كان ألعضاء القرية مجيعًا مصري مشرتك وعليهم أن يؤازروا بعضهم البعض، فاحمل

يف هذه البيئة التعاونية، أفضل طريقة لضمان معيشة وأمان الفرد هي تكريس . األرز هو ثرو�م املشرتكة

َوْعي"حياته من أجل كفاية وازدهار القرية، وهذا يف  اجلماعي الياباين هو أصل للممارسة احلديثة " اَلالَّ

 .للتوظيف مدى احلياة

هذه ا�تمعات التعاونية، سُيَحدد ُعمر الفرد وخربته دوره ومكانته يف األدوار المستندة إلى العمر،  - 2

سيبدأ األعضاء األصغر سنًا يف القرية باملشاهدة  َوالتـََّعلُّم من . يف احلقل الزراعي واجتماعات الوجهاء

تمَّ اكتساب اخلربات عن طريق التدريب املهين مع الرتكيز على عرب السنني يو   .23أعضاء القرية األكرب سناً 

يف عمر املراهقة ُيسمح هلم بالعمل حتت . تعلم السلوكيات الصحيحة وأخالقيات العمل من األكرب سناً 

فيما بعد، . إشراف أحد، بعدها يف السن الشباب يتضح هلم دورهم املمنهج يف العملية الزراعية وملحقا�ا

ى سنهم وخرب�م، يأخذ األفراد أدوارًا أكثر أمهية يف القرية، حيث قمة اهلرم هم األجداد أو َوبناًء عل

وهذا هو أصل . الشيوخ الذكور الذين كانوا املسؤولني عن عملية صنع القرار ملا هو يف صاحل ا�تمع احمللي

 .ملبدأ احرتام األقدمية يف الشركات اليابانية احلديثة

تتطلب ممارسة زراعة األرز الرطب الرتكيز على العمل اجلماعي، وتستوجب إدراك  السلوك الجماعي، - 3

املهم احلَِفاظ على االنسجام . القرويني أمهية وضع االحتياجات اجلماعية للقرية قبل احتياجا�م الفردية

وهكذا كانت . نوجتنب الصراع أو النفور مع أفراد القرية اآلخرين، الذين يشاركو�م املأكل وامللبس واملسك

وال تزال . هناك مقايضة بني األمن واألمان اللذان يقدمهما ا�تمع، والعمل والوالء يف املقابل من املزارعني

قيم السلوك اجلماعي هذه مهمة حىت اليوم يف الشركات اليابانية احلديثة، ويتجلى ذلك يف الروابط النقابية 

  .24والعالقة مع اإلدارة

ات الثالثة نربط ممارسات قرى زراعة األرز مبمارسات اإلدارة احلديثة يف من خالل هذه املؤشر 

                                                           
22 Edo period. (n.d.). 政策研究大学院大学(GRIPS) | 未来の政策リーダー・研究者の国際的研究拠点. 

https://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture_J/lec02.htm  
23 Crawford, G. (2011). Advances in Understanding Early Agriculture in Japan. Current 

Anthropology, 52(S4), S331-S345. doi:10.1086/658369   
24 Kaneda, C. (2010). History of rice in Japan. Rice, 154-182. 

https://doi.org/10.1201/ebk1578086801-c6 
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إنَّ هذه العادات والتقاليد واملبادئ متَّ تكييفها من ِقَبل البيوت التجارية خالل . جمتمع األعمال الياباين

ألهل الفرتة احلديثة، لتمتلك الشركات، وهي املؤسسات، اليت تشابه بالنسبة للوعي الياباين قرى ا

واألجداد، وضعت قواعد سلوك حتتوي على أعراف حمددة تتعلق بالتوظيف مدى احلياة واألقدمية والسلوك 

وكان . مع تطبيق نظام للتدريب املهين يربط بني العمر، واخلربة، واملعرفة واملهارة 25اجلماعي لفريق العمل

يف التدريب، ويرتقون ببطء يف الشباب الذين انضموا إىل هذه املؤسسات االقتصادية يقضون سنوات 

ويف كثري من احلاالت، كانت األعمال التجارية الصغرية . مناصبهم حىت الوصول إىل املراتب اإلدارية العليا

اخلاصة بصغار املستثمرين تنطلق بدعم من صاحب العمل الرئيسي، فيما يشبه تكوين األسر يف القرى 

  .القدمية

ستمدة من عراقة التقاليد واألعراف اليابانية من ِقَبل منظمات لقد متَّ تكييف هذه املمارسات امل

يف ذلك . األعمال يف أواخر القرن التاسع عشر عندما كانت اليابان تسعى إىل �ضة صناعية وحضرية

تعلموا من "الوقت، حاولت اليابان اللحاق بالدول الغربية الصناعية واستوردت التقنيات الغربية حتت شعار 

ملنع مبا أن التجربة اليابانية ليست حماكاة ببغائية، خباصة أن للغرب سلبياته أيضاً، و و ". بقوهالغرب واس

مشاكل العمل والطبقة العاملة املوجودة يف أوروبا الصناعية حتديداً، حاولت العديد من الشركات اليابانية 

ملتماسك يف قرى زراعة الناشئة، وبدعم حكومي، صياغة خصائصها وبيئتها لتماثل جمتمع الفالحني ا

ويعزز " التغريب"ومن خالل القيام بذلك، أنشأت املنظمات اليابانية هيكًال وطنياً، مينع مشاكل . األرز

وكان من خماوف السلطات اليابانية انتشار األفكار اليسارية بني أفراد الطبقات . 26تعاون العمال اليابانيني

 Japanese Communistاحلزب الشيوعي الياباين  ، خباصة بعد تشكل27"الربوليتاريا"العاملة 

                                                           
25 A Test of Theories Underlying the Japanese Lifetime Employment System. (n.d.). Nethouse 404. 

https://theholeinfaraswall-2.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0232/232423.p9bd4l86g2.pdf  
26 Growth of the labor movement. (2019). The Birth of the Japanese Labor Movement, 87-111. 

https://doi.org/10.2307/j.ctvp7d52z.8  
مل من اقتصاد هو مصطلح ظهر يف القرن التاسع عشر يشري إىل الطبقة اليت ستتولد بعد حتول اقتصاد العا Proletariatالربوليتاريا  27

.  تنافسي إىل اقتصاد احتكاري، ويقصد بالربوليتاريا الطبقة اليت ال متلك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع جمهودها العضلي أو الفكري

إن الصراع التنافسي يف ظل الرأمسالية، سيتولد عنه سقوط للعديد من الشركات واندماج شركات أخرى، حيث إ�ا يف النهاية تتحول 

شركات عاملية ال قومية وتصبح شركات احتكارية ويصبح نضال شعوب األرض موحدًا لعدو واحد وتسمى هذه الطبقة الناشئة إىل 

  .عن االحتكارات العاملية بطبقة الربوليتاريا

Roberts, B. (1990). Peasants and Proletarians. Annual Review of Sociology, 16, 353-377. Retrieved 

February 26, 2021, from http://www.jstor.org/stable/2083274  
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Party 日本共産党, Nihon Kyōsan-tō28 والذي بدأ باستقطاب العديد من شرائح ،

 .29ا�تمع، ولكن مت حتييده بشكل كبري من قبل الدولة اليابانية

تشرتك الشركات اليابانية احلديثة يف العديد من نفس القيم ومعايري السلوك �تمعات  وكخالصة،

اخلصائص الثالث للعضوية ملدى احلياة واألدوار القائمة على العمر والسلوك ف. زراعة األرز التارخيية

 . اجلماعي هي تراث األسالف ملمارسات األحفاد غي نظم اإلدارة اليابانية

  يابانية التقليديةاإلدارة ال. 3 

  أركان اإلدارة اليابانية 3.1

، أُِعيَد بَِناء 30خالل فرتة ما بعد احلرب، خباصة يف الفرتة ما بني اخلمسينيات إىل السبعينيات

وكانت الشركات اليابانية يف سعيها ملنافسة غرميتها الغربية تعتمد . 31اليابان ومنا اقتصادها خبطوات هائلة

ة العمال الذين كرسوا أنفسهم خلدمة اقتصاد بالدهم، وساعد كل من اإلدارة على والء ووفاء وتضحي

والعمال نظام التعليم الذي متَّ تنفيذه بعد احلرب، والذي ساهم يف تكوين قوة عاملة ُمتَـَعلَِّمة ذات تدريب 

  . 32عايل

ية الوثيقة بني إن من أبرز اخلصائص املميزة للسياسة االقتصادية اليابانية تلك الروابط غري الرمس

ثالث مجاعات مهمة على الساحة اليابانية تسيطر على صنع السياسة االقتصادية يف البالد متمثلة يف 

قيادات اخلدمة املدنية، وكبار رجال األعمال، وقيادات احلزب الليربايل الدميقراطي، وهو ما يعرف باملثلث 

ووفقا لتلك الرتكيبة فإن البريوقراطيني وليس السياسيني أو رجال . Iron Triangle 33الفوالذي 

األعمال هم الذين تولوا وضع معظم السياسات والتشريعات اليت جعلت من اليابان عمالقا اقتصاديا 

                                                           
28 Japanese Communist Party. (n.d.). 日本共産党. https://www.jcp.or.jp/english/  
29 Robert A. Scalapino (1967) The Japanese Communist Movement: 1920–1966. London: 

Cambridge Press.  
30 Saxonhouse, G. (1998). Structural Change and Japanese Economic History Will the 21st Century 

Be Different? The American Economic Review, 88(2), 408-411. Retrieved February 26, 2021, 

from http://www.jstor.org/stable/116957  
31 Japan’s Economic Miracle. (n.d.). Lehigh University. 

https://www.lehigh.edu/~rfw1/courses/1999/spring/ir163/Papers/pdf/mat5.pdf 
32 Melissa1. (2020, July 21). How the Japan education sector can boost your international business 

strategy. Tokyoesque - Globally Aware & Curious. https://tokyoesque.com/japan-education-sector/  
33 Vogel, Ezra. (1979). Japan as Number One: Lessons for America. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press.  
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 Liberal Democratic Party ofالدميقراطي واألكثر أمهية أن معظم قيادات احلزب الليربايل 

Japan自由民主党, Jiyū-Minshutō 34  فيما عدا فرتة (وحىت اآلن  1955الذي حيكم اليابان منذ

ومعظم رجال األعمال كانوا هم أنفسهم قد عملوا ضمن قطاع اخلدمة ) 2012 -  2009زمنية قصرية 

  .املدنية

  

 
  شعار الحزب الليبرالي الديمقراطي  

التوظيف مدى : رئيسيةيف ذلك الوقت، أعادت الشركات اليابانية دمج ثالث ممارسات إدارية 

ومتَّ حتديد هذه املمارسات الثالثة ألول مرة ). النقابات(احلياة، واألقدمية، واحتادات العمال يف املؤسسات 

 :، وتفصيلها36"املعجزة االقتصادية اليابانية"، مع بداية نضوج 35يف أوائل الستينيات

ويشري إىل ممارسة التشجيع والسماح للعمال بالبقاء مع الشركة طوال حيا�م التوظيف مدى الحياة،  -أ

العملية، يف القطاع العام، كالدوائر احلكومية واملؤسسة العسكرية، وكذلك يف القطاع اخلاص، يف خمتلف 

فعلى عكس البلدان األخرى، كان التوظيف مدى احلياة يف . املصانع والشركات وحىت املصاحل احملدودة

كان اتفاق العمل مدى . اليابان واسع االنتشار يف معظم املنظمات وليس حمصورًا بالفئة احملظية بالدولة

احلياة غري مكتوب، فلم يكن هناك عقد منصوص يضمن أنَّ الفرد ميكنه البقاء مع تلك الشركة حىت 

  .، ولكنه ُعرف راسخ مستمد من جذور احلضارة اليابانية37التقاعد

                                                           
34 Liberal Democratic Party of Japan. (n.d.). 自由民主党. https://www.jimin.jp/english/about-ldp/  
35 The Japanese factory: Aspects of its social organization. James G. Abegglen | American Journal of 

sociology: Vol 65, no 1. (2015, October 15). The University of Chicago Press: Journals. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/222643  
36 Understanding the Japanese "Economic Miracle". (1976). The Brookings Bulletin, 13(1), 4-7. 

Retrieved February 26, 2021, from http://www.jstor.org/stable/23780983  
37 Kono, T., & Clegg, S. (2001). Trends in Japanese management: Continuing strengths, current 

problems and changing priorities. Springer.  
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ة التوظيف مدى احلياة يف الشركات من خالل ممارسات التدرج والتدريب، مث متَّ دمج ثقاف

فبالنسبة خلرجيي اجلامعات وبعض خرجيي املدارس الثانوية، كان جمرد االنضمام إىل شركة . التوظيف والرتقي

" سن التقاعد"ما كمتدرج يعين أنك ستصل مع نفس الشركة حىت سن اخلامسة والسبعني تقريباً، أي بلوغ 

  . 38حسب التقليد الياباين

فيوافق . ويِتم فتح باب التوظيف للطالب خالل السنة األخرية من املدرسة الثانوية أو اجلامعة

الطالب اجلديد تويل وظيفة غري حمددة يف البداية، بدًال من التعيني ملنصب معني يف تلك الشركة؛ فالُعرف 

والتوظيف بالتايل ميثل تبادًال لاللتزام، . ليس عن وظيفة هلمأنَّ الشباب اليابانيني يبحثون عن شركة للعمل و 

فيوافق املوظف اجلديد على االنضمام إىل الشركة، فيما تتوىل إدار�ا التزام العناية به وتدريبه وصقل موهبته 

 .لاللتحاق بوظائفها، ومن مث العمل فيها حىت سن التقاعد

خالل هذا . دد عدة أشهر يف تلقي التدريب العامبعد االنضمام إىل الشركة، ميضي املوظفون اجل

الوقت، ال يتم الرتكيز على تعلم مهارات حمددة، ولكن اهلدف هو التعرف على الشركة وطريقة العمل 

سيِتم بعد ذلك، توظيف هؤالء املتخرجون اجلدد يف أقسام من الشركة، دون . ومكانتها يف السوق

قضاء السنوات القليلة املقبلة يف التعلم من كبار العاملني يف هذا إعطائهم ميزة اختيار وظائفهم، وعليهم 

  .القسم، حىت التقانة

إىل أقسام خمتلفة، غالبًا ما تكون جغرافيًا موزعة  وظفنيكل ثالث إىل مخس سنوات، يِتم نَقل امل

يث ينتقل متيل هذه التعيينات إىل أن تكون ذات طبيعة عامة للجميع، حب. يف أجزاء خمتلفة من البالد

من التسويق إىل احملاسبة، بدًال من البقاء يف جمال وظيفي حمدود  املتدرجون عرب الوظائف املتعددة، مثالً 

حىت يبلغ املوظف عقده الثالث من عمره " النقل املتكرر بني الوظائف"يستمر هذا النوع من . 39وواحد

ظفون سوى القليل من اخليارات فيما يتعلق خال هذه اخلدمة الوظيفية ال ُمينح املو ). سنة 40إىل  30من (

بتعيينهم ضمن الكادر الوظيفي، فقرارات النقل تستند إىل احتياجات الشركة ومنظومتها التوظيفية 

تعتمد ممارسات التوظيف والتدريب والتعيني هذه على تبادل املنافع بني األمن . وفلسفتها يف سوق العمل

                                                           
38 Staff Writer. (2020, May 29). Japan raises maximum age for starting pension benefits to 75. Nikkei 

Asia. https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-raises-maximum-age-for-starting-pension-benefits-

to-75  
39 Channon, D. F. (1982). Management and industrial structure in Japan, Naoto Sasaki, Pergamon 

press, 1981. Strategic Management Journal, 3(2), 176-177. https://doi.org/10.1002/smj.4250030209  
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إن هذا التفاهم الضمين غري املكتوب بني املوظفني . 40موعةالوظيفي للفرد والوالء الشخصي للمج

  .والشركات يف اليابان هو أحد املبادئ األساسية لنجاح استمرارية إدارة األعمال يف بالد الشمس املشرقة

. 41مع السلبيات على هذا الصعيد هو عدم حصول اجلميع على ميزة الوظائف مدى احلياة

ات واملدارس الثانوية، أما من مل حيصل على قسط وافر من التعليم فاألمر يقتصر على خرجيي اجلامع

وكذلك تواجه النساء املوظفات استمرار . فسيواجه العديد من العقبات للحصول على وظيفة الئقة

 .42تعيينهن كعامالت طوارئ بدوام جزئي، وكذلك تشجيعهن على ترك الشركة بعد الزواج

. يف الشركة اخلدمة فيه حتديد الرتقية واألجور بناًء على عدد سنواتتشري إىل نظام يِتم األقدمية، و -ب

ومن املفرتض أنَّ مدة اخلدمة مرتبطة بزيادة اخلربة واملعرفة املرتاكمة، مما يضاعف من إنتاجية ومسامهات 

  . املوظف اخلبري يف خدمة الشركة

عدِد سنوات العمل يف الشركة وليس حتديدًا على عمر العامل، وهذا مبثابة  ويستند نظام األقدمية إىل    

ولقد استندت الرتقية ورفع األجور إىل مزيج من مدة اخلدمة الطويلة . رادع لتغيري الوظائف بالنسبة لألفراد

 .واليت يضاف إليها اجلدارة الشخصية للموظف، مع ترجيح األقدمية على الكفاءة

في منذ بدايته يرتكز على التدريب أثناء العمل باالستناد على خربة ومعرفة إن التدرج الوظي

أوًال ألداء العمل، ويف " املشاهدة"بداية التدريب يرتاكم عرب . أصحاب اخلربة واألقدمية من كبار املوظفني

بعد إتقا�م املرحلة التالية سيقوم املتدربون بأداء املهام، ولكن حتت إشراف من هم أكثر منهم أقدمية، و 

من خالل هذه الرتاتبية . جلميع التفاصيل، وبعد موافقة املشرف، يتسلمون مهامهم ألدائها مبفردهم

. الصارمة، سيتعني على املوظفني اجلدد االعتماد على مشرفهم وكبار العمال اآلخرين لتدريبهم وتعليمهم

ملتدرجني اجلدد األصغر سناً، دون القلق ويف املقابل، كان اإلداريون األكرب سنًا يشاركون معرفتهم مع ا

 .بشأن ختطي اجليل األصغر هلم يف الشركة، ومنازعتهم على مناصبهم

إن الرتقيات قائمة على األقدمية ومتيل إىل أن تكون بطيئة وحمدودة يف السنوات األوىل من احلياة  

                                                           
40 Lincoln, E. J. (2016, July 28). Job security in Japan: Is lifetime employment on the way out? 

Brookings. https://www.brookings.edu/articles/job-security-in-japan-is-lifetime-employment-on-

the-way-out/ 
41 Bird, A. (2002), ‘Permanent employee”, Bird, A. (Ed.), Encyclopedia of Japanese Business and 

Business Management. 
42 Contemporary Women's Employment in Japan. (n.d.). CORE – Aggregating the world’s open 

access research papers. https://core.ac.uk/download/pdf/148355606.pdf  
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ملثال، فإن الفئة اليت بدأت عملها وعادة يتم ترقية الدفعة الواحدة كمجموعة واحدة، على سبيل ا. املهنية

، ستحظى برتقيتها الكربى يف السلم اإلداري مع بداية السنة املالية 2005يف الشركة مطلع السنة املالية 

ومن شأن الرتقية اجلماعية أن تبين روح ). حيث يكون معظمهم قد بلغ الثالثينيات من عمره(، 2022

 2025يف العام (ولكن مبجرد انتهاء هذه الفرتة األولية، . س الدفعةاجلماعة والتآلف والتعاون بني أفراد نف

ترقية بعض املوظفني تكون بشكٍل أسرع من غريهم، نظرًا مللكا�م الفردية وكفاء�م ) على سبيل املثال

  .ومتيزهم

وعلى الرغم من عدم وجود فروق يف الرتقية أو األجور يف وقٍت مبكر من احلياة املهنية 

فعلى سبيل املثال، سيتم وضع . اجلامعيني، إال إن هناك طرق أخرى ملكافأة الشباب املوهوبنيللمتخرجني 

الشباب املوهوبني مع املشرفني األفضل لتطوير مهارا�م أكثر، وسيتم نقلهم إىل مواقع الشركة األكثر أمهية، 

ة العالقات لديهم، مثل املكتب الرئيسي، حيث ميكنهم االطالع على معارف أكثر وأهم، وتتوسع شبك

 .ويكونون أقرب ملراكز القرار يف اإلدارة العليا

فلممثلي العمال يف الشركات اليابانية عدٌد من اخلصائص املميزة واليت ختتلف االتحادات النقابية،  -ج

  :عن النقابات يف البلدان األخرى، أمهها

واحدة، على عكس النقابات العمالية  أوالً، كانت نقابات الشركات عبارة عن احتادات موحدة ذات رؤية 

  . وليس هناك متايز على أساس الوظيفة أو فئة الوظيفة، فاجلميع سواسية يف اجلمعية العامة. يف العامل الغريب

ثانياً، هذه النقابات تتألف من موظفني يعملون بدواٍم كامل يف الشركة، سواء كانوا موظفني من ذوي 

  ). العمال(أو ذوي الياقات البيضاء ) اإلداريني(الياقات الزرقاء 

فاالجتماعات مع اإلدارة تتم ملناقشة املفاوضة . ثالثاً، كانت هلذه النقابات عالقة مزدوجة مع اإلدارة

اجلماعية حلقوق العمال واملوظفني، وكذلك تقام اجتماعات ملناقشة إسرتاتيجيات أعمال الشركة لتأمني 

 .43جناحها ورحبيتها

ثل املوظفني وحقوقهم بطريقة مثالية مبواجهة إدارة الشركة دون الوصول إىل وهذه النقابات مت

وبالعادة يكون قادة النقابة موظفني يف الشركة األم، ميثلو�ا يف . مرحلة الصدام مع املديرين التنفيذيني

مناصب إدارية حتاد النقايب لعدة سنوات، وكثريًا ما أدى تويل هذه املناصب القيادية لصاحل الشركة إىل اال

باإلضافِة إىل ذلك، غالبًا ما كانت الشركات توفر للنقابات مساحات مكتبية مع  . مستقبلية يف النقابة

                                                           
43 Hagiwara, S. (2002), “Enterprise unions”, Bird, A. (Ed.), Encyclopedia of Japanese Business and 

Management.  



 فلسفة اإلدارة اليابانية التقليدية في زمن العولمة

101 

وبسبب هذه العالقة التعاونية والوثيقة بني إدارات الشركات واالحتاد النقايب، فقد متَّ . كامل أجهز�ا

اليابانية مستقلة ومتثل أفضل مصاحل العمال أم  التساؤل يف العامل الغريب عما إذا كانت نقابات الشركات

  .44جزء من فلكلور دعائي

كان الدور الرئيسي للنقابات يف حوارها مع إدارات الشركات هو هجوم الربيع لألجور املعروف 

يتفاوض النقابيون بشأن زيادة األجور الشهرية ألعضاء احتادهم للعام  حيث. Shunto45يَابَانِي�ا باسم 

وحياول عادة ممثلي املوظفني والعمال احلصول على زيادات مالية بناًء على إرشادات القيادة النقابية . املقبل

  . اليت حتدد أهدافاً منطقية ملدى لزيادة األجور السنوية

، مع سعي "املنطقية"ل إدارات الشركات لتلبية هذه املطالب يف املقابل، عادة ما جند مرونة من قب

الطرفني لتجنب اإلضراب املضر مبصاحل اجلميع، خباصة أن املطالب املطروحة عادة ليس من شأ�ا اإلضرار 

بالشركة ورحبيتها، فاملصري املشرتك هو ما حيدد العالقة بني اإلدارة وحاملي األسهم من جهة، واملوظفني 

الفريدة يف " الروح اليابانية"ن جهة أخرى، فالوالء والوفاء هو ما يربط اجلميع، ومن جديد تظهر والعمال م

 .هذا الصدد

  مزايا وعيوب ممارسات اإلدارة التقليدية  3.2

فمن . 46 هذا التكامل يف املمارسات اإلدارية التقليدية أفاد الشركات واملوظفني على حدٍّ سواء

فطاملا . النظام النمو االقتصادي العام وكان فعَّاًال من حيث السيطرة على التكلفة منظور الشركة، َدَعَم هذا

ومن الناحية . استمرت الشركة يف النمو، ميكن توظيف ُعمَّال أصغر سنًا من ذوي التكلفة املنخفضة

ألقدمية،  َوبناًء على ا. املثالية، من شأِن هذا أن يوجد قوة عاملة تتكون قاعد�ا من موظفني جدد شباب

كان هؤالء العمال األصغر سناً هم األقل أجراً، ومن هنا متَّ التحكم يف تكاليف العمالة، وهذا بدوره أدى 

  .إىل منو الرحبية يف الشركة

                                                           
44 Japanese trade unions and their future. (n.d.). Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

https://library.fes.de/pdf-files/gurn/00165.pdf  
45 Shuntō 春闘  : أحياناً مبصطلح سبل العيش أو العمل  "أجور"، مع استبدال كلمة "الربيع] أجور[هجوم "هو مصطلح ياباين، ُيرتجم عادًة على أنَّه

وجتري عدة آالف من هذه النقابات . وأصحاب العمل) النقابات العمالية(يشري إىل مفاوضات األجور السنوية بني احتادات الشركات . أو مصطلح مشابه

.املفاوضات يف وقٍت واحٍد منذ بداية آذار  

Shunto: Spring Wage Offensive. (n.d.). 独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）. 

https://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2013-2014/4-3.pdf  
46 Understanding Japanese Management Practices. (n.d.). Business Expert Press. 

https://www.businessexpertpress.com/files/pdfs/10409930.pdf  
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. لقد ردع هذا النظام اَْلُعمَّال عن ترك شركا�م، حىت لو كانوا غري راضني عن وظائفهم احلالية

ومبا أنَّ املوظفني لن . إىل مؤسسة أخرى، فإنَّه يفِقد أقدميته ومزاياهاففي حال انتقل املوظف أو العامل 

يغادروا الشركة يف معظم األحيان، فلم يكون على الشركة إنفاق املزيد من الوقت واملال إلعادة تدريب 

، مما يعين أيضًا أنَّ الشركات احتفظت بالعاملني املوهوبني" االستقالة الوظيفية"هذا احلظر على . البدائل

 .ُيَسهَّل تنفيذ ختطيط االسرتاتيجيات على املدى الطويل

باملقابل، حّفز هذا النظام املوظفني والعمال على ضمان جناح شركا�م على املدى الطويل وشجَّع 

وبسبب االلتزام الطويل األجل بني . التعاون والتكامل بينهم، ال سيما من هم يف نفس الفئة العمرية

نشاء ُعرف بني الشركة وأبنائها، وهذا زاد من والء هؤالء املوظفني والعمال وشجَّع عالقات الطرفني، متَّ إ

 .العمل املتكاملة خلدمة اجلميع، ويف النهاية يصب ذلك مجيعاً يف مصلحة االقتصاد الياباين

فطاملا َعِمل . أمهها األمن الوظيفي إن هناك العديد من املزايا للعاملني يف القطاع اخلاص الياباين،

كذلك، فبما أنَّ هذه املمارسات واألعراف . املوظفون جبد، فقد كان لديهم وظيفة آمنة يف الشركة

ومن املزايا األخرى أنَّ . شجعت على التعاون والعمل اجلماعي، فقد وَفرت بيئة عمل مرضية للجميع

فهو سريتفع راتبه تقريباً . اسب مع مراحل حياة املوظف والعاملالزيادة القائمة على األقدمية يف األجور تتن

كما تقدم شركات . مقارنًة بزيادة تكاليف منط احلياة مثل الزواج وإجناب األطفال وتربيتهم وشراء منزل

 .القطاع اخلاص العديد من مزايا الرعاية االجتماعية، خباصة اإلسكان

أنَّ النظام غري فعَّال إذا مل تكن الشركة تنمو وتتوسع  بالنسبة للشركات، كان العيب الرئيسي هو 

فعند توقف الشركة عن التطور، تقوم بتعيني عدد أقل من املوظفني اجلدد، ومع زيادة . وحتقق األرباح

وبسبب التوظيف مدى احلياة، لن تستطيع الشركات . عمر املوظفني، تزيد تكاليف العمالةمتوسط 

وإذا استمرت الرحبية يف االخنفاض، تواجه . األكرب سنًا واألكثر تكلفة التخلص بسهولة من عماهلا

فإذا مل تتمكن . الشركات مشكلة وجودية، خباصة خالل فرتات االنكماش االقتصادي أو التضخم

  .الشركات من التكيف بسرعة، فسيكون مصريها الزوال

فهم يصبحون معتمدين . أيضاً على صعيد املوظفني والعمال فإن هلذا النظام التقليدي سلبياته 

بشكٍل مفرط على عملهم يف الشركة نظرًا ألنَّ تعودهم على فكرة األقدمية، واالفتقار إىل املهارات 

  . املتخصصة، جيعالن من الصعب عليهم ترك عملهم احلايل، خباصة إذا كان الفرد غري سعيد يف وظيفته

خلاص، من إداريني وموظفني وعمال، أن عليهم ومن املساوئ جلميع العاملني يف القطاعني العام وا

مجيعًا تقدمي العديد من التضحيات الشخصية، ففي كثري من األحيان عليهم العمل لساعات إضافية 
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 .طويلة، مما حيد من الوقت الذي يقضونه مع أسرهم وأطفاهلم

  التغييرات في نظام اإلدارة الياباني التقليدي. 4

فقد َعِمل نظام . د من الشركات اليابانية إىل تغيري نظام إدار�امع مرور الزمن اضطرت العدي 

اإلدارة التقليدي بشكٍل جيد يف العقود اليت تلت احلرب وكان موضع حسد من العديد من البلدان يف 

ولكن مع مطلع القرن احلايل، كان يُنظر إىل نظام اإلدارة هذا . السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين

ويف نفس الوقت تعرض القطاع . أنَّه غري فعَّال، وحىت غري كفؤ حسب املعايري االقتصادية الغربيةعلى 

 : اخلاص الياباين للعديد من اخلضات أمهها

  .47تباطؤ النمو وحترير االقتصاد القائم على اخلدماتحيث : االقتصاد الناضج. 1

 ,Japanese asset price bubble バブル景気ا�يار اقتصاد الفقاعة الياباين : الركود. 2

baburu keiki4849، وتراجع املبيعات واألرباح.  

حيث كثرة عدد املوظفني والعمال كبار السن، وزيادة تكاليف : التركيبة العمرية لموظفي الشركات. 3

  .50العمالة

  .51فالدولة ثرية، ولكن تعاين من شيخوخة جمتمعها: التغيرات في المجتمع الياباني. 4

  .52خباصة ارتفاع قيمة الني الياباين مع زيادة املنافسة اخلارجية: االقتصاد العالمي تقلبات. 5

                                                           
47 Kwan, C. (2017, May 10). Revitalizing the Japanese economy. Brookings. 

https://www.brookings.edu/research/revitalizing-the-japanese-economy/  
48 Post-bubble blues--how Japan responded to asset price collapse. (n.d.). 

https://www.imf.org/external/pubs/nft/2000/bubble/  
49 The Asset Bubble and Prolonged Recession. (n.d.). 政策研究大学院大学(GRIPS) | 

未来の政策リーダー・研究者の国際的研究拠点. 

https://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture_J/ch13_bubble.pdf  
50 LABOUR MARKET REFORM IN JAPAN TO COPE WITH A SHRINKING AND 

AGEING POPULATION. (n.d.). OECD.org - OECD. 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2019)37&do

cLanguage=En  
51 JAPAN: PROMOTING INCLUSIVE GROWTH FOR AN AGEING SOCIETY. (n.d.). 

OECD.org - OECD. https://www.oecd.org/about/secretary-general/BPS-Japan-EN-April-

2018.pdf  
52 Belke, A., Volz, U. The Yen Exchange Rate and the Hollowing Out of the Japanese Industry. 

Open Econ Rev 31, 371–406 (2020). https://doi.org/10.1007/s11079-019-09576-0  
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 .53فنحن يف عصر الذكاء االصطناعي وسرعة االتصال وكرب حجم املعلومات: تقنية المعلومات. 6

أدت كل هذه العوامل جمتمعة إىل بيئة اقتصادية متغرية اضطرت معها الشركات اليابانية إىل العمل 

سببت . يف ظروف قاسية، حيث إن اإلداريني ومجيع العاملني يواجهون العديد من التحديات غري املسبوقة

تزايدة على مصري الكثري من العوامل املتعددة والتغيريات املتالحقة اخنفاض كبري يف األرباح، وسط خماوف م

حتت هذه الضغوط، اضطرت العديد من الشركات اليابانية إىل خفض . العاملني يف القطاع اخلاص الياباين

تكاليف العمالة، مما أدى بالتايل إىل اخنفاض معنويات املوظفني والعمال، وبداية التوجس جتاه اإلدارة العليا 

يهم للحفاظ على قدر مقبول من األرباح وجتاهلها حلقوق ومصري املتهمة مبحاباة حاملي األسهم يف سع

  .الطبقة العاملة

لقد استخدمت شركات القطاع اخلاص العديد من األساليب لتقليل تكاليف العمالة، مبا يف  

وكذلك قامت العديد من الشركات بإعادة تقييم . ذلك نقل منشآ�ا اإلنتاجية ومصانعها إىل اخلارج

رة التقليدية للتوظيف، واضعة مفاهيم التوظف مدى احلياة واألقدمية واحتادات الشركات ممارسات اإلدا

 .حتت ا�هر

  التغييرات في التوظيف مدى الحياة -أ

باالعتماد على  54حاولت العديد من الشركات احلفاظ على ميزة التوظيف مدى احلياة

  :إسرتاتيجيات خمتلفة لتقليل تكاليف العمالة، أمهها

عرب تلقي املوظفني والعمال رواتبهم ومكافأ�م وبدال�م، مع ختفيض أجور العمل : يض الرواتبتخف. 1

  .اإلضايف

  .متَّ تعيني عدد أقل من اخلرجيني اجلدد: التناقص الطبيعي. 2

  .متَّ تشجيع العاملني على التقاعد يف سنوات مبكرة قليالً : التقاعد المبكر االختياري. 3

  .ل العمال إىل شركة أخرى، يف العادة شركة تابعةمتَّ نق: اإلعارة. 4

 .زيادة عدد العاملني بدوام جزئي أو املتعاقدين: زيادة عدد العاملين غير الدائمين. 5

خالل هذه الفرتة، على . قدمت العديد من الشركات إعالنات إعادة اهليكلة مع مطلع القرن احلايل

ألف  20وظيفة؛ شركة هيتاشي استغنت عن  17000عن ختفيض  Sonyسبيل املثال، أعلنت شركة 

                                                           
53 Information and Communications in Japan. (n.d.). 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/eng/WP2020/2020-whitepaper.pdf  
54 Emmot, B. (2005), “Survey of Japan: the sun also rises”, The Economist, October 8, pp.3-6.  
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وظيفة خمفضة؛ وباناسونيك األقل  16000وظيفة؛ فوجيتسو عن  19.000وظيفة، توشيبا عن 

ورغم ذلك، كانت ختفيضات الوظائف يف باناسونيك مفاجئة ألنَّ مؤسس . 55وظيفة 3000بتخفيض 

على أنَّه أب التوظيف مدى احلياة، والذي كان أحد  كان ُيشار إليه يف كثري من األحيان  56باناسونيك

  . 57املبادئ األساسية للشركة

أعطت إعالنات خفض الوظائف االنطباع بأنَّ معظم الشركات كانت تتخلى عن نظام التوظيف 

مدى احلياة، ولكن يف الواقع أجرى العديد من الشركات عمليات االستغناء عن الوظائف باستخدام 

. الطوعي، وتقليل التعيينات اجلديدة، واالستنزاف الطبيعي واإلعارة بدًال من فصل العمال التقاعد املبكر

 .58أيضاً، يف كثٍري من احلاالت، مل تتابع الشركات هذه السياسة الدخيلة واليت تتناقض مع مبادئها األصيلة

االقتصادية  كانت الطريقة الرئيسية اليت استخدمتها العديد من الشركات للتعامل مع األوقات

ومع ذلك، فإنَّ هؤالء . 59الصعبة هي زيادة عدد املوظفني والعمال املتعاقدين وتقليل عدد املنتظمني منهم

املتعاقدين بدوام جزئي قاموا بواجبهم الوظيفي على أكمل وجه، ويف كثري من احلاالت، زادت إنتاجيتهم 

هو أنَّ أجورهم ومزاياهم كانت أقل بكثري،  كان االختالف الوحيد. عن أولئك املتفرغني للعمل الوظيفي

  .ومل يِتم تغطيتهم من ِقَبل نظام التوظيف مدى احلياة، وخسروا الكثري من املزايا املادية واملعنوية

كان احلل األخري خلفض تكاليف العمالة هو إعادة اهليكلة، مبعىن تسريح املوظفني أو طردهم، 

ويف أحد االستطالعات اليت ُأجرِيت يف منتصف . لكن معظم الشركات اليابانية مرتددة يف القيام بذلك

شركة يابانية كبرية عن طرق تقليل عدد املوظفني،  100العقد األول من القرن احلادي والعشرين، متَّ سؤال 

                                                           
55 Hooper, M. J. (2016). The global business handbook: The eight dimensions of international 

management. CRC Press.  

صناعي ياباين ومؤسس شركة ماتسوشيتا للصناعات ) Kōnosuke Matsushita )1894 – 1989كونوسوكي ماتسوشيتا  56

ومقرها يف ) جي يف سي.ناشيونال .باناسونيك (الكهربائية العمالقة، املعروفة على أ�ا الشركة األم لكل من العالمات التجارية 

  . ية كادوما، أوساكا يف اليابانضاح

The founder, Konosuke Matsushita - History - About us - Panasonic global. (n.d.). 

https://www.panasonic.com/global/corporate/history/konosuke-matsushita.html  
57 Transforming the culture of Japan Inc. Toward cultivating global leaders | 100th anniversary. 

(n.d.). Panasonic Newsroom Global. https://news.panasonic.com/global/stories/2018/62760.html  
58 Revitalising Japanese business strategies by corporate restructuring: Live or let die ? (n.d.). 

International Corporate Law - Volume 2 2002. https://doi.org/10.5040/9781472559425.ch-009  
59 Ministry of health, labour and welfare. (n.d.). ホーム｜厚生労働省. 

https://www.mhlw.go.jp/english/wp/l-economy/index.html  
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ا َفَصَلت العمال قصائية أخرى للموظفني حول ويف دراسة است. 60ومل تصرح أي من الشركات املئة أ�َّ

من األجوبة أنَّ الشركات % 24.8سياسة خفض التكاليف لشركتهم، اختلفت األجوبة، حيث ذََكَرت 

 .61قامت بتسريح العاملني فيها بدواٍم كامل بطريقة أو بأخرى

وتشري الدراسات االستقصائية األخرية إىل أنَّ الشركات والعاملني ال يزالون يؤيدون التوظيف 

من املشاركني أ�م ما زالوا يرغبون يف احلفاظ % 76ففي حبث عملي ممول من احلكومة أعلن . ى احلياةمد

  .62يعتقدون أنَّه متوازن% 43منهم أنَّه نظام جيد، و% 33.2ويؤكد : على نظام التوظيف مدى احلياة

ل من العمال األكرب واملالحظ يف اآلونة األخرية أن عدد الشباب املؤيدين هلذا التقليد املوروث أق 

فلقد سألت دراسة استقصائية أخرى العاملني بدواٍم كامل عما إذا كانوا يرغبون يف العمل يف شركة . سناً 

م غري % 26.5سيفعلون، وذكر % 44.1واحدة طوال حيا�م العملية، وكانت الردود بأن  أ�َّ

. ناً، خاصة ملن هم دون سن الثالثنيالشرحية األكرب كانت متثل املوظفني والعمال األصغر س. 63متأكدين

ولقد ذكر هؤالء أسبابًا مثل الرغبة يف العثور على وظيفة أفضل، واملتطلبات الوظيفية املرهقة من إدار�م، 

 .إضافة إىل األسباب املادية والزمنية اليت ترهقهم

احلياة تفوق وسط كل هذا اجلدال، ال تزال العديد من الشركات تعتقد أنَّ مزايا التوظيف مدى 

ولقد تضمنت املزايا اليت استشهدت �ا هذه الشركات احلَِفاظ على والء العمال، واالستثمار . العيوب

أما العيوب اليت متَّ االستشهاد �ا، فكانت . طويل األجل يف تعليم املوظفني، وامتالك قوة عاملة مستقرة

غري عادل حبقهم، خصوصًا مع صعوبة إجراء  من املوظفني والعمال املوهوبني الذين وجدوا أنَّ النظام

 .64تعديالت سريعة على قو�ا العاملة احلالة، واحتمال شيخوخة الكوادر العاملة حالياً على املدى الطويل

ا ستحافظ على هذا النظام % 76ويف دراسة استقصائية متخصصة، أكدت  من الشركات أ�َّ

مدى احلياة سيستمر يف شكله احلايل ألنه نابع من  بأنَّ نظام التوظيف% 36.1فقد أجاب . بشكٍل ما

                                                           
60 Asahi Shimbun Survey, (2001), “Collapsing Japanese-style employment”, Asahi Shimbun, 

November 8, p.20. 
61 Daiichi Seimei Research Institute, (2003), A Survey of Future Lifestyles, Daiichi Seimei Research 

Institute, Tokyo.  
62 Conclusions. (n.d.). ホーム｜厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-l/3.html  
63 JIL, (2003), Survey on Personnel Administration Strategy of Companies and Workers’ 

Consciousness about Employment, Japan Institute of Labor, Tokyo. 
64 Economic Planning Agency, (1998), A Survey of Corporate Behavior, Economic Planning 

Agency, Tokyo. 
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أشاروا إىل أنَّ التعديل اجلزئي أمٌر ال مفر منه، ولكن هذا العرف سيستمر % 40األصالة اليابانية، مبقابل 

 . فقط من الشركات أعلنت أ�ا مل تعد تستخدم نظام توظيف مدى احلياة% 5.2، فيما 65تطبيقه

  القائمة على الجدارة من األقدمية إلى األنظمة -ب

تشري البيانات الصادرة عن املراجع الرمسية اليابانية إىل أنَّ الشركات الكبرية حالياً تويل اهتماماً أقل 

. ملفهوم األقدمية، وتزيد الرتكيز على اجلدارة والكفاءة بناًء على األداء، وخصوصًا يف حتديد الرتقية واألجور

إىل زيادة االهتمام باحملتوى الوظيفي والقدرة على األداء املبدع هو ومن هنا نلحظ يف حمددات األجور 

، وبالتايل أصبحت اهلوة يف الرتقيات واألجور بني املوظفني والعمال 66املعيار للحكم على املوظفني والعمال

 . من نفس العمر أكثر شيوعاً من املاضي

فالكثري من املوظفني . واالعرتاضات التحول من األقدمية إىل اجلدارة يواجه الكثري من العراقيل

فوفقًا إلحدى الدراسات . والعمال غري راضني عن األنظمة اجلديدة القائمة على اجلدارة فحسب

ولقد . من الشركات تواجه مشاكل يف نظام تصنيف األداء اخلاص �ا% 90االستقصائية، ما يقرب من 

  : تضمنت هذه املشاكل املعضالت التالية

  .التدريب على التقييم عدم كفاية -1

  .الكثري من التصنيفات اليت ال تنعكس يف األجور والرتقيات -2

  .صعوبة تقييم األنواع املختلفة من العمل -3

 .عدم وضوح معايري التصنيف -4

ونالحظ أنه يف الشركات التقليدية اليت ال تدعم فيها الطبقة العاملة النظام القائم على اجلدارة، 

، أجربت 68َفَمَثًال يف إحدى الشركات. 67الطرق لاللتفاف حول هذا املفهوم احلديث العديد من يربز

اإلدارة العليا رؤساء األقسام على تقييم املوظفني حتت إشرافهم، ومن مث تصنيفهم تراتبيًا يف واحدة من 

                                                           
65 JIL, (2003), Survey on Personnel Administration Strategy of Companies and Workers’ 

Consciousness about Employment. 
66 Survey on Working Conditions. (n.d.). ホーム｜厚生労働省. 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/index.html  
67  Tabata, H. (1998). Community and Efficiency in the Japanese Firm. Social Science Japan Journal, 

1(2), 199-215. Retrieved February 27, 2021, from http://www.jstor.org/stable/30209255  

وذجها على سبيل املثال ال احلصر، فتصرفها ضمن السياق العلمي واألديب، سيتم التحفظ عن ذكر اسم هذه املؤسسة، فنم  68

 .يعكس السياسة الداخلية ملعظم القطاع اخلاص يف اليابان
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لسنة التالية إىل ثالث فئات، ِبَوْضع ثلث املوظفني يف كل فئة، على أن تستند العالوات الفردية يف األجور ل

م ) فئة ج(أثناء تطبيق هذا التقييم العلمي، ُوِعد أولئك الذين حصلوا على أدىن رتبة . هذه الرتب بأ�َّ

 .وبذلك تكون الزيادات يف األجور متوازنة بني اجلميع) فئة أ(سيحصلون يف العام التايل على أعلى رتبة 

َوَدائًِما ما يُطرح على العلن االعرتاض والتشكيك احمللي جبدوى ما إذا كان هذا النوع من النظام 

القائم على اجلدارة سيعمل بشكٍل صحيح يف اليابان، بسبب اختالف املعايري األخالقية والرتاث احلضاري 

متَّ استخدام األنظمة القائمة على وكثريًا ما تتعاىل األصوات املعرتضة إذا ما . 69عن غريها من بلدان العامل

اجلدارة لتربير خفض الرواتب وتقليل تكاليف العمالة يف الشركات اليت �ا عدد كبري من العمال األكرب 

وكذلك تتربم اإلدارة من أنَّ األنظمة القائمة على اجلدارة تستغرق وقتاً طويًال وغري فعَّالة، وكذلك حتد  ،سناً 

هنا تتمسك العديد من املؤسسات بالفلسفة التقليدية لإلدارة وحتبط حماوالت  ومن. من حتفيز املوظفني

 .فرض املنهج احلديث

  النقابات المهنيةأدوار تراجع  -ج

ويف اآلونة . على مدى السنوات القليلة املاضية، أخذ دور االحتادات العمالية يرتاجع يف اليابان

ا لن تتفاو  وعلى . ض مع النقابات ولن تزيد األجور الشهرية األساسيةاألخرية، أعلن عدد من الشركات أ�َّ

ا لن تتفاوض بعد اآلن بشأن زيادات األجور الشهرية مع النقابة، وأنَّ  سبيل املثال، أعلنت شركة تويوتا أ�َّ

املثري للدهشة أنَّ رئاسة النقابة قَِبلت هذه . مجيع زيادات الرواتب سرتتكز على األداء وكفاءة العاملني

وبا�مل، ملعظم . 70شروط، على الرغم من أنَّ تويوتا هي الشركة األكثر رحبية يف اليابان يف ذلك الوقتال

القطاع اخلاص، حتولت الزيادات السنوية يف األجور إىل جزءًا رئيسيًا من نظام الرواتب، يف مؤشر واضح 

 .71على التخلي التدرجيي عن نظام األقدمية

ابات الشركات ال تزال جتري مفاوضات األجور السنوية يف الربيع، وعلى الرغم من أنَّ معظم نق

ويف السنوات األخرية،  . فإنَّ العديد من الشركات مل تعد تتقيد بضغوطات النقابات واالحتادات العمالية

                                                           
69 ROBERTS, M. A. (2011). Seniority wages and economic growth*. Japanese Economic Review, 

62(4), 431-443. https://doi.org/10.1111/j.1468-5876.2011.00534.x  
70 The contradictions that drive Toyota’s success. (2008, June 1). Harvard Business Review. 

https://hbr.org/2008/06/the-contradictions-that-drive-toyotas-success 
71 The Evolution of Enterprise Unionism inJapan. (n.d.). 

https://web.northeastern.edu/ruthaguilera/wp-content/uploads/2017/02/16.-Jeong-Aguilera-2008-

BJIR.pdf 
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كانت هناك فجوة متزايدة يف زيادة األجور بني الشركات يف نفس الصناعة بناًء على أداء الشركات، وليس 

  . 72ها فقطموظفي

مقابل هذا التحرك اإلداري، نّوعت النقابات جهودها ومل تعد حمصورة بزيادة األجور، وبدأت 

وتوسيع العضوية لتشمل العاملني بدواٍم جزئي وتعديل العقود لضمان  73تطالب باألمن الوظيفي

 . 74حقوقهم

يف هذه البيئة من غري الواضح الدور الذي ستلعبه النقابات اليابانية وسط هذا التجاذب، 

االقتصادية املتغرية، خباصة مع ظهور فك االرتباط وأفول التفامهات الضمنية بني إدارات الشركات وممثلي 

 .النقابات يف املصانع

  شركة نيسان، والصدام بين التقاليد والعولمة .5

وهلا مكانتها ومسعتها يف األسواق  هي واحدة من أكرب شركات صناعة السيارات،75شركة نيسان

يف تسعينيات القرن املاضي، واجهت الشركة العديد من . 1932احمللية والدولية منذ إنشائها العام 

كانت أهم املشاكل الرئيسية اليت . الصعوبات يف البيئة االقتصادية املتغرية عاملياً، لتواجه أوقاتًا صعبة

ها يف السوق على مدى عشر سنوات متوالية، وعدم حتقيق رحبية واجهتها إدارة الشركة هي خسارة حصت

                                                           
72 Hooper, M. J. (2016). The global business handbook: The eight dimensions of international 

management. CRC Press.  
73 Productivity, wages and unions in japan. (n.d.). International Labour Organization. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_465070.pdf  
74 National labour law profile: Japan. (2011, June 17). International Labour Organization. 

https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-

profiles/WCMS_158904/lang--en/index.htm  
75 Nissan Motor Company تبيع الشركة . اليابان شركة نيسان موتور احملدودة هي شركة يابانية لتصنيع السيارات ومقرها يف نيشي كو، يوكوهاما،: 

تتبع الشركة جمموعة . سيارا�ا حتت عالمات نيسان وإنفينييت وداتسون Nissan Zaibatsu. 

Nissan Motor Corporation global website. (n.d.). Nissan Motor Company Global Website. 

https://www.nissan-global.com/EN/index.html  
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، وسط اخنفاض معنويات املديرين واملوظفني 76مليار دوالر

  .77والعمال، خباصة لعدم قدر�م على تطوير منتج متميز للنهوض من جديد

 
 )2020(د لشركة نيسان 

الذي قام بتعيني الرجل  78نيسان مع صانع السيارات الفرنسي رينو

 - نيسان  –لتحالف رينو "مبنصب الرئيس التنفيذي  

76 Bloomberg - Nissan Posts Biggest Loss in 20 Years

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-28/nissan

plan-to-seek-turnaround  
77 Ghosn, C. (2005). Creating value across cultures: The Renault

41(4), 89. https://doi.org/10.3917/eh.041.0089 
78 Renault and Nissan join forces to achieve profitable growth for both companies

Alliance - Renault Nissan Mitsubishi. https://www.alliance

join-forces-to-achieve-profitable-growth-for-both-companies/

اعتبارًا من كانون الثاين . انيةكما حيمل غصن اجلنسيتني الفرنسية واللبن. رجل أعمال برازيلي املولد

، ورئيس جملس اإلدارة والرئيس Michelin North Americaَشَغل غصن منصب الرئيس التنفيذي لشركة 

كان غصن أيضًا رئيس . Mitsubishi Motors، ورئيس شركة Nissan، ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

كية مشرتكة جملس اإلدارة واملدير التنفيذي لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي، وهي شراكة إسرتاتيجية بني مصنعي السيارات هؤالء من خالل اتفاقية مل

بدا واضحا أنَّه أكرب جمموعة سيارات ، 2017، واعتباراً من عام 2010٪ من إمجايل حصة السوق منذ عام 

Carlos Ghosn. (n.d.). American University of Beirut. 

https://www.aub.edu.lb/doctorates/recipients/Pages/carlos

مليار دوالر 20ملدة مثاين سنوات حىت بلغت ديو�ا 

والعمال، خباصة لعدم قدر�م على تطوير منتج متميز للنهوض من جديد

د لشركة نيسان يالشعار الجد

نيسان مع صانع السيارات الفرنسي رينو ت، حتالف1999يف العام 

 79الثاين يف شركته، السيد كارلوس غصن

                                                           
Nissan Posts Biggest Loss in 20 Years. (n.d.). 

28/nissan-unveils-losses-new-cost-cutting-

C. (2005). Creating value across cultures: The Renault-Nissan case. Entreprises et histoire, 

Renault and Nissan join forces to achieve profitable growth for both companies. (n.d.). The 

https://www.alliance-2022.com/news/renault-and-nissan-

companies/  
79 Carlos Ghosn  : رجل أعمال برازيلي املولد) 1954(كارلوس غصن

َشَغل غصن منصب الرئيس التنفيذي لشركة . ، أصبح هارب مطلوب دولياً 2020

، ورئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة Renaultالتنفيذي لشركة 

جملس اإلدارة واملدير التنفيذي لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي، وهي شراكة إسرتاتيجية بني مصنعي السيارات هؤالء من خالل اتفاقية مل

٪ من إمجايل حصة السوق منذ عام  10استحوذ املشروع على ما يقرب من . معقدة

 .يف مجيع أحناء العامل

. (n.d.). American University of Beirut. 

https://www.aub.edu.lb/doctorates/recipients/Pages/carlos-profile.aspx 
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م إذا مل يوافقوا على إجراء . 80"ميتسوبيشي والذي حال توليه هذا املنصب، أوضح للموظفني والعمال أ�َّ

  .ذرية اليت يقرتحها، فإنَّ الشركة ستفلس وسيصبحون عاطلني عن العملالتغيريات اجل

كان هناك عنصران أساسيان يف ، حيث  81"األداء واإلنتاجية"ارتكزت اسرتاتيجية كارلوس غصن 

اخلطة، مها حتفيز املوظفني والعمال من خالل وضع رؤية واضحة للشركة مع تطوير نظام تقييم عادل 

 .82جورللرتقيات ومكافآت األ

وكجزٍء من خطة اإلحياء، متَّ جتاهل نظام األقدمية، حيث أكد غصن أنَّ هذا النظام غري منطقي 

. يف النظام اجلديد، استندت األجور والرتقية إىل اجلدارة والكفاءة فقط. 83وغري منتج وجيب القضاء عليه

للموظفني والعمال يف بداية كل  ولقد متَّ وضع نظام احلوافز طبقًا ملؤشرات واضحة تربز األهداف املرجوة

حاول نظام احلوافز هذا احلد من التقييم الذايت ملسامهة املوظف، كما متَّ ربط جزء من الراتب الشهري . عام

واألهم يف هذه املقاربة، أنه مل يعد العمر الوظيفي واألقدمية من العوامل احملددة . بأداء الشركة ككل

 .عني االعتبار بعد تقييم أداء الفرد وكفاءته، كمؤشر إضايف للتقييمواجلذرية، إمنا يتمَّ أخذها يف 

غصن حول فكرة التوظيف مدى احلياة اليت تشبث �ا اإلداريون اليابانيون، فأكد أنَّ  فاوض

الطرح الذي قدمه . 84الشركة حباجة إىل إظهار الوالء ملوظفيها من أجل احلصول على والئهم باملقابل

الشركات اليت تتمتع مبستويات عالية من األداء فقط وحتقق فائض من الرحبية، هي  غصن يرتكز على أنَّ 

اليت ميكنها ضمان التوظيف مدى احلياة، وبالتايل، كان منوذج سامي جيب العمل للوصول إليه يف التحالف 

  . الياباين -الفرنسي 

ماية األمن الوظيفي ويف التطبيق العملي هلذه املقاربة النظرية، متَّ بذل كل جهد ممكن حل 

وحني تقرر إغالق بعض الوحدات الصناعية، متَّ ترتيب عمليات نقل العمال إىل . للموظفني والعمال

                                                           
80 Renault Nissan Mitsubishi. (n.d.). The Alliance - Renault Nissan Mitsubishi. 

https://www.alliance-2022.com/about-us/  
81 Saving the business without losing the company. (2002, January 1). Harvard Business Review. 

https://hbr.org/2002/01/saving-the-business-without-losing-the-company  
82 Japan, Nissan and the Ghosn Revolution. (n.d.). 

https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/188/Nissan.pdf  
83 Light and darkness brought by Carlos Ghosn - The Asahi Shimbun. (n.d.). 

朝日新聞デジタル：朝日新聞社のニュースサイト. https://www.asahi.com/special/carlosghosn/en/  
84 Ghosn, C. (2007). Shift: Inside Nissan's historic revival. Crown Business.  



          حبيب البدويحبيب البدوي. . دد

112 

وحدات أخرى، كما متَّ ضمان وظائف للراغبني يف ترك الشركة عرب تقدمي املساعدة يف العثور على وظائف 

  .جديدة يف شركات صديقة

اء دارت مساجالت أخرى لكسب تعاون نقابة العمال يف عندما متَّ اإلعالن عن خطة اإلحي

بعد مناقشاٍت حادة مع االحتاد العام، وافقت رئاسة النقابة على هذه التغيريات بعد قبول شرط . الشركة

 .السعي لتأمني الوظائف ومطالب زيادة األجور ومحاية التعويضات

  كارلوس غصن، لماذا وكيف؟  

يف الوقت الذي بدا فيه كارلوس غصن أنه يستهدف فلسفة اإلدارة اليابانية التقليدية مبقاربته         

مليون أرباحاً  1.78مليون يورو كرواتب شهرية و 1.23ماليني يورو، موزعًا بني  7.2املعوملة، بلغ راتبه 

وجة كرئيس تنفيذي لكل من وغصن حبكم وظيفته املزد. ماليني مكافآت نقدية وأسهماً  4.18متغرية و

، ليصبح جممل مدخوله السنوي "نيسان"ماليني يورو سنوياً، من شركة  8كان حيصل على " رينو ونيسان"

  .85مليون يورو 15.2

الفرنسي  –الربازيلي النشأة  –اللبناين املولد (الصدام بدأ عندما ا�م القضاء الياباين رجل األعمال        

مبا قيمته  86بأنه أخفى عن مصلحة الضرائب مدخوله كرئيس جملس إدارة نيسانكارلوس غصن ) اجلنسية

أضف إىل ذلك، يّتهم املدعي العام الياباين غصن . 2015و 2011مليارات ِين ياباين بني العامني  5

                                                           
85 a- Who is Carlos Ghosn and how much is he worth? (2020, January 6). Fox Business. 

https://www.foxbusiness.com/markets/who-is-carlos-ghosn-nissan-japan  
 b-Carlos Ghosn's net worth takes a hit as escape, life on the run prove costly. (2020, January 10). 

Fortune. https://fortune.com/2020/01/10/carlos-ghosn-net-worth-2020-fugitive-escape-70-

million/  

c- In Ghosn's Jet-Set World, a $120 Million Fortune Can Be Peanuts. (n.d.). Bloomberg -. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-08/in-ghosn-s-jet-set-world-a-120-million-

fortune-can-be-peanuts  
86The gray market: Why Carlos Ghosn's 'Grow or go' business strategy at Nissan is a cautionary tale 

for the art world (and other insights). (2020, January 19). Artnet News. 

https://news.artnet.com/opinion/carlos-ghosn-grow-or-go-

1755066?fbclid=IwAR1gRwx6xAAW5CKn2N8HMhnnOXbfmYFW5oB9NkiPAV  
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كما ُزعم بأن . مليون دوالر أمريكي 34بعدم التصريح عن أرباح على أسهم شركة نيسان مبا يوازي 

 .87لقاء عمل ومهي كمستشارة 2002ألف دوالر َسَنوِي�ا منذ العام  100ّقى شقيقته تتل

، بدأت ببساطة خبروجه من املنزل الذي كان يقيم فيه 88رحلة هروب غصن من اليابان إىل لبنان        

ة بعد قضاء ليلة يف أحد الفنادق القريب. ساعة، كجزء من شروط اإلفراج عنه بكفالة 24حتت املراقبة ملدة 

متوجهًا إىل املطار حلجز طائرة خاصة، فيما مت إخفاؤه يف " مع مرافقني"من مطار كانساي، غادر غصن 

ومبجرد وصوله إىل تركيا، استقل غصن رحلة جوية خاصة . 89صندوق كبري ملعدات احلفالت املوسيقية

طات حسب السل 91وكان وصول غصن إىل مطار رفيق احلريري الدويل 90.أخرى متجهة إىل بريوت

اللبنانية جبواز سفره الفرنسي وبطاقة هويته اللبنانية، فيما نفت السلطات الفرنسية حينها استخدامه الوثائق 

  .   92الفرنسية لدخول لبنان

                                                           
87 Rochabrun, M., & Kim, C. (2018, December 13). Nissan files claim against Ghosn's sister in 

Brazil court. U.S. https://www.reuters.com/article/us-nissan-ghosn-brazil/nissan-files-claim-

against-ghosns-sister-in-brazil-court-idUSKBN1OC1SV   
88Carlos Ghosn flees Japanese justice system to Lebanon. (2019, December 31). Financial Times. 

https://www.ft.com/content/e0330dbe-2b45-11ea-a126-

99756bd8f45e?fbclid=IwAR03NTyXm5cK8bAJyOsYX_m9Pn8D1wdrwKOaT-

bdyD_fJioXiwZC0aq4aEM  
89Nick Kostov in Beirut, David Gauthier-Villars in Istanbul, Sam Schechner in Paris and Miho Inada 

in Osaka. (2020, January 8). Inside Carlos Ghosn’s great escape: A train, planes and a big black box. 

WSJ. https://www.wsj.com/articles/inside-carlos-ghosns-great-escape-a-train-planes-and-a-big-

black-box-11578445084?fbclid=IwAR30GfmYE534aYJKxgvOQTVMOn4fXyMNwcOsW6  
90【Ex-Nissan CEO Carlos Ghosn flees Japan】   

https://www.youtube.com/watch?v=9Uhgo6f5nlE&fbclid=IwAR0CySJ0cbaOfgYXuKTNXayMC5

uGgKuYq54eXFjyctQe3amcb2pQH3Mvd-Q  
91 At 1:11 AM (Beirut time) I launched my hashtag #DrHabib_Breaking_News_Carlos_Ghosn 

covering all the updates about that troubling provocative act against a supportive nation to my 

country”.   ~~ Dr. Habib Badawi. 

Facebook. (n.d.). Facebook.   

https://www.facebook.com/hashtag/DrHabib_Breaking_News_Carlos_Ghosn/?__epa__=SEARCH

_BOX&__tsid__=0.20680418165563585&__eps__=%2Fhome.php%3Atopnews&__eep__=4  
92Quinn, C. (2020, February 13). What really happened to Carlos Ghosn? Foreign Policy. 

https://foreignpolicy.com/2020/02/13/carlos-ghosn 

explainer/?fbclid=IwAR0fxfbDfPDNqNo1QTVDn 

_OcOBuibjnLQBZDD0p8zIR7miI1M32Z_9BYqk   
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، مسألة خطرة جداً، خاصة على صعيد العالقات الدولية، وال ميكن 93طريقة �ريب غصن          

إن وراء تنفيذ .  94لية وأجهزة وشركات أمنية قوية وفاعلةلتهريبه أن يكون قد حصل دون تدخل جهات دو 

عاملية وذات خربات كبرية، وقادرة على تغطية بعض أعماهلا يف أكثر " شبه عسكرية"العملية شركة خاصة 

  . من مكان يف العامل

ية اللبنانية على األرض اللبنانية كان عندما التقى رئيس اجلمهور  95بداية التحرك الدبلوماسي الياباين        

بعد اللقاء، أشار السفري الياباين . 96يف قصر بعبدا، سفري اليابان تاكيشي أوكوبو يرافقه وفد من السفارة

وأثرنا . البحث تناول العالقات الثنائية التارخيية وأواصر الصداقة املتينة بني البلدين يف شىت ا�االت"إىل أّن 

غصن وأبدينا وجهة نظرنا حياله، وقلنا إّن اليابان حكومة وشعباً  خالل اللقاء موضوع السّيد كارلوس

. تشعر بالقلق الشديد حيال قضية كارلوس غصن، ال سّيما جلهة طريقة خروجه من اليابان ودخوله لبنان

وطلبت من فخامة الرئيس املزيد من التعاون يف هذا اخلصوص تفادياً لتداعيات سلبية على عالقاتنا الودية، 

هذه املقاربة الودية . 97"ّيما وأّنين أبذل جهوداً مكثّفة للمحافظة على العالقات بني الشعبني والدولتنيال س

  . اليابانية مل تلق آذاناً صاغية يف دوائر احلكم اللبنانية

                                                           
93      Questions surround former Nissan chief Carlos Ghosn’s brazen escape from Japan. (2020, 

January 2). France 24. https://www.france24.com/en/20200102-questions-surround-former-nissan-

chief-ghosn-brazen-escape-japan-france-

lebanon?fbclid=IwAR2hhHP_KONyJHXLp2rSVbqE5iYT9u58DR8u7M1xn9nJGKrBBbclfJ  
94 Carlos Ghosn’s escape from Japan: The big questions. (2020, January 1). Financial Times. 

https://www.ft.com/content/25513d04-2bbd-11ea-bc77-

65e4aa615551?fbclid=IwAR2JPFievgDf0MGea26VGcUnjYZKe6fHgFYUIzY6I   
95Habib al Badawi on LinkedIn: From the Japanese embassy to Dr. Habib al Badawi. (n.d.). 

LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/habib-al-badawi-76436716_from-the-japaese-embassy-

to-dr-habib-al-activity-6620777824749924352-x0Ec  
96 Meeting between Japanese ambassador to Lebanon and the president of the Lebanese Republic. 

(n.d.). Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000227.html  
97Japanese Ambassador to Lebanon request more cooperation. (2020, January 7). The New York 

Times - . https://www.nytimes.com/reuters/2020/01/07/business/07reuters-nissan-ghosn-

diplomacy.html?fbclid=IwAR3gYyJx3_qVSOwOLhBpxkUAHWsO53pVkuuhPx8ZMyz8LHPGA

FfCl4gF-tw   
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 98وقف الرمسي اللبناين عرب الرئيس جمدداً، عندما أبلغ نائب وزير الدولة للعدل يف الياباناملليتكرر         

، أن لبنان حيرص على أفضل العالقات مع اليابان ويتفاعل 99عند استقباله يف قصر بعبدا يوشي هريويوكي

إجيابيا يف دعم ترشيح رعايا يابانيني يف منتديات وجمالس دولية، الفتا إىل أن القضاء اللبناين سيادي 

نية، دون أن يعين ذلك حصرية واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيني واملقيمني على األراضي اللبنا

 .101، وتأمني مالذ آمن له100مما أثار الشك بتغطية لبنانية هلروب غصن املالحقة،

باملقابل، ويف أول موقف رمسي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية بفرار كارلوس غصن إىل      

وينتهك حقوق " منحاز"باين بأنه ، ورفضت ا�اماته للقضاء اليا"غري مربّر وجرمية"لبنان، معتربًة أنه 

النظام القضائي اجلنائي يف "يف بيان أّن  103وصّرحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري. 102اإلنسان

                                                           
98Japanese Minister in Lebanon. (2020, March 2). The New York Times - . 

https://www.nytimes.com/aponline/2020/03/02/world/middleeast/bc-ml-lebanon-carlos-

ghosn.html  
99Japan sends vice justice minister to Lebanon on Ghosn case. (2020, February 28). Jersey Evening 

Post. https://jerseyeveningpost.com/news/world-news/2020/02/28/japan-sends-vice-justice-

minister-to-lebanon-on-ghosn-

case/?fbclid=IwAR1o7JMEQul_PdF2ffjgM_hAujP8Lh89vljkMxM3hN5S55qDX96Zz  
100 Jolly, J. (2020, January 3). Carlos Ghosn's escape from Japan 'was aided by Lebanese officials'. the 

Guardian. https://www.theguardian.com/business/2019/dec/31/carlos-ghosns-escape-from-japan-

was-aided-by-lebanese-

officials?fbclid=IwAR11Wpk7ttYWrOg0bHO1wxSwQJTMv52U9QABl_5XqjgdkgV2m-

9VES4L34Q  
يف حينه، بعد اللقاء مع الصحافة األجنبية، بتجاوب سياسي لبناين مع مطالب احلكومة ) اخلاطئ(مع أن توقعي الشخصي  101

 :اليابانية

 My statement to the media: 

"Hopefully a Japanese initiative towards Lebanon next Friday, when H.E. Ambassador Mr. 

Katsuhiko Takahashi, Director-General and Assistant Minister for the Middle Eastern and African 

Affairs Bureau at Ministry of Foreign Affairs of Japan will arrive to Beirut for a triple separate 

meetings with His Excellency Lebanese President General Michel Aoun, H.E. Parliament Speaker 

Nabih Berri and H.E. Prime Minister Saad Hariri, with my personal ambition that Japan will be a 

part of our local governmental solution, economic recovery, and regional detente." ~~ Dr. Habib 

Badawi (December 18, 2019) 
102Staff Writer. (2018, December 10). Ghosn faces Japan's 99% conviction rate if charged. Nikkei 

Asia. 
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، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان 104بالدنا ميتلك إجراءات مناسبة إلثبات احلقيقة يف القضايا

كما أشارت . 105"طِلق سراحه مقابل كفالة، غري مربّرفرار مّتهٍم أُ "، معتربًة أن "حقوق اإلنسان األساسية

إىل أن السلطات اليابانية ليس لديها اي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك ُيشتبه يف أنه 

من املؤسف للغاية أن نكون قد وصلنا إىل هذا "واعتربت أن . ملغادرة البالد" وسائل غري قانونية"استخدم 

. 107من اإلنرتبول لطلب توقيفه 106"مذكرة محراء"اء كفالة غصن وأنه ّمت إصدار ، مؤكدًة أنه مت إلغ"الوضع

املتهم غصن كان ميلك موارد مالية وافرة والكثري من األماكن اليت ميكن "واعتربت النيابة العامة اليابانية إن 

" عادل"ياباين وأكدت على أن القضاء ال". كان من السهل بالنسبة إليه الفرار. أن يلجأ إليها يف اخلارج

  ". دون أدىن شكّ "وال يالحق إال أشخاص يعرف أنه من املمكن إثبات ذنبهم 

  الخاتمة

تقدم اإلدارة اليابانية التقليدية واحلديثة رؤى مثرية لالهتمام حول مسألة ثقافة مكان العمل احمللي 

التغيري، ليتم دون الصدام بني األصالة وإدارة شؤون املوظفني، َوتـَُقدِّم أمثلة مفيدة تتعلق مبسألة إدارة 

 .حول اجتاهات اإلدارة املستقبلية يف وطنها والعامل مؤشرات قويةوبذلك تقدم اليابان . والتحديث

                                                                                                                                                               
 https://asia.nikkei.com/Business/Nissan-s-Ghosn-crisis/Ghosn-faces-Japan-s-99-conviction-rate-

if-

charged?fbclid=IwAR25V6BmzPt0TLPbyU0xSuzG5pq0R0fjvXDraKUYBhqAMIdF22WH2PuQ

TBI  
103Japan denies accusations of coercive 'hostage' style prison system. (2020, January 21). ABC 

(Australian Broadcasting Corporation). 

https://www.abc.net.au/news/2020-01-21/japan-defends-way-it-treats-prisoners-despite-

outcry/11887626?fbclid=IwAR27bSeCcH_tJ3CMwskOHT_8evRYyyoWyt5iU5ieGcVi5rkCJKUi

dKwFurk  
104The ministry of Justice Frequently asked questions on the Japanese criminal justice system. (n.d.). 

法務省. https://www.moj.go.jp/EN/hisho/kouhou/20200120enQandA.html?fbclid=IwAR1Z6P-

Z9k6ZBQSHe_bUhww9FYwYJVaf_IvGfib8BUMUmLqz4XGPW69iX4w  
105Japan's justice chief and prosecutors indignant in wake of Ghosn escape. (2020, January 5). The 

Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/01/05/national/crime-legal/japan-justice-

minister-unjustifiable-carlos-ghosn-escape/  
106 Carlos Ghosn: Interpol issues 'red notice' for Nissan ex-boss's arrest. (2020, January 2). BBC 

News. https://www.bbc.com/news/world-europe-50972149  
107Press, A. (2020, January 2). Lebanon receives ‘Red notice’ from Interpol for Carlos Ghosn’s arrest. 

MarketWatch. https://www.marketwatch.com/story/lebanon-receives-red-notice-from-interpol-

for-carlos-ghosns-arrest-2020-01-02  
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أنَّ إدارة املوظفني جيب أن تأخذ يف االعتبار ثقافة مكان العمل احمللي وبيئته، وخصائصه 

معايري عاملية فيما يتعلق باإلدارة املالية واملهارات العلمية  قد تكون هناك. التارخيية، والثقافية، واحلضارية

األخرى، لكن إدارة شؤون املوظفني جيب أن تكون جزءًا من اإلرث احمللي مبا يشمله من أعراف وتقاليد 

  .ومبادئ

يف . 108أنَّ العناية اجليدة باملوظفني والعمال ال ميكن أن يتحول إىل مسألة قد عفا عليها الزمن

شركة نيسان، رغم الوعود باحرتام تقاليد مكان العمل، والتأكيد أنَّ فلسفة ا�تمع احمللي تتمتع حالة 

بالعديد من نقاط القوة الفريدة، وأنَّه من املهم عدم احلكم على أي نظام إداري على أنَّه جيد أو سيئ بل 

اظ على اجلوانب األقوى للنظام احلف" لإلدارة التغيري"حاولت شركة نيسان يف مقاربتها . فهمه يف سياقه

التقليدي القدمي، مع القضاء على تلك األجزاء من النظام اليت كانت وغري منتجة وتسبب اهلدر، إال أن 

ومفاهيم العوملة ) إن أمكننا إطالق هذا الوصف(النتيجة النهائية سببت شرخًا ما بني األصولية اإلدارية 

نفسه موضع جدال، بغض النظر عن إدانته أو براءته، فهذا  وهنا كانت شخصية كارلوس غصن. اإلدارية

وباملثل، حاولت الشركات اليابانية عند التوسع يف اخلارج أن تأخذ الثقافة احمللية يف . من اختصاص القضاء

 .من الضروري التفكري فيما يصلح يف ا�تمع الذي تقع فيه شركتك. احلسبان يف ممارسا�ا التجارية احمللية

قًا من املاضي ا�يد والتطلع إىل الغد املشرق، ال يزال هناك الكثري من اجلدل حول كيفية انطال

إن اخلصائص الرئيسية . استمرار نظام اإلدارة الياباين يف التغيري وكيف ستبدو اإلدارة اليابانية يف املستقبل

شرين، خباصة التوظيف مدى احلياة الثالثة لإلدارة اليابانية التقليدية يف الربع األول القرن الواحد والع

لذلك على القطاع . 109وتفضيل األقدمية، ما تزال ركن أساسي يف السياسة الداخلية للشركات اليابانية

اخلاص الياباين إجراء التغيريات الالزمة للتعامل مع البيئة االقتصادية العاملية املتغرية مع احلفاظ على اجلوانب 

  .يدي، وهذا بالتأكيد ما ستنجزه اليابان يف �اية املطافاألقوى لنظام اإلدارة التقل

  

 

                                                           
108 labour market reform in japan to cope with a shrinking and ageing population. (n.d.). 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=eco/wkp(2019)37&doclan

guage=en  
109 National Factors and Employment Relations in Japan. (n.d.). 独立行政法人 

労働政策研究・研修機構 JILPT. 

https://www.jil.go.jp/profile/documents/Adhikari.pdf?origin=publication_detail 
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  : ملخص

إذ شهد القطاع إهتماما متزايدا من قبل السياحة مكانة هامة يف سياسة اإلنعاش اإلقتصادي،  إحتلت     

القائمني على تصميم وتنفيذ السياسات االقتصادية يف اجلزائر، واملتتبع لتطور قطاع السياحة مدى 

بداية من مسامهته يف  االهتمام به كقطاع بديل لقطاع احملروقات، وذلك نظرا لدوره على مجيع املستويات،

الناتج احمللي اخلام، باإلضافة إىل دوره يف إمتصاص البطالة بتشغيله لليد العاملة املؤهلة وغري املؤهلة، 

وإنتهاءا به كمصدر بديل للعملة الصعبة، ناهيك عن عمله كقاطرة للنمو اإلقتصادي، من خالل عملية 

  .اجلر اخللفي لكل القطاعات اإلقتصادية األخرى

 .السياحة، سياسة االنعاش االقتصادي، املخطط السياحي الوطين: لكلمات المفتاحيةا

  : مقدمة 

السياحة إهتماما متزايدا من قبل كل القائمني على السياسات االقتصادية يف العامل،  قطاع يشهد    

اخلام، باعتباره  باعتباره مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي، وذلك من خالل مسامهته يف الناتج احمللي

حيقق دخال يكون مستقرا يف أغلب احلاالت إن مل يكن متزايدا، هذا باالضافة إىل عملية اجلر اخللفي  

لكل القطاعات االقتصادية يف االقتصاد احمللي اليت تعمل على توفري حاجيات القطاع بإختالفها، هذا ما 

ت واملرافق السياحية، أو بصفة غري مباشرة من يستدعي تشغيل يد عاملة حملية بصفة مباشرة يف املنتجعا
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خالل إنتشار األنشطة الثانوية للقطاع كالتجارة واخلدمات والصناعات االتقليدية وغريها، واليت تكون  

 .كفيلة بتشغيل اليد العاملة احمللية سواء كانت مؤهلة أو غري مؤهلة

  :اآليت مما سبق ميكننا صياغة إشكالية البحث على النحو :اإلشكالية

مكانة قطاع السياحة يف خمططات سياسة االنعاش االقتصادي، على طول تتضمن إشكالية البحث      

، واليت هدفت إىل إعطاء مكانة هامة يف األغلفة املالية لربامج سياسة 2015 – 2000الفرتة املمتدة من 

جهة، وإستغالل اإلمكانيات االنعاش االقتصادي، �دف التقليل من االعتماد على قطاع احملروقات من 

  .السياحية يف اجلزائر يف توفري مناصب شغل ودعم النمو يف الناتج احمللي اخلام من هذا القطاع

  :تنقسم الدراسة إىل ثالثة أقسام أساسية، وذلك على النحو اآليت :أقسام الدراسة

اإلطار النظري  للسياحة. 

 واآلثار 2015 – 2000تتبع قطاع السياحة يف ظل سياسة االنعاش االقتصادي يف اجلزائر للفرتة ،

 .التنموية احملققة من ذلك

تقدمي نتائج الدراسة.  

  : هدف الدراسة

تسليط الضوء على قطاع السياحة يف اجلزائر يف ظل سياسة االنعاش  يتمثل هدف الدراسة يف حماولة     

تأثري ذلك على الدورة االقتصادية، واليت تبقى رهينة بالدرجة األوىل إىل تذبذبات  االقتصادي، ومدى

وصدمات أسعار النفط يف األسواق الدولية، وذلك العتماد االقتصاد اجلزائري على القطاع بنسبة كبرية من 

النمو االقتصادي يف  الناتج احمللي اخلام، وعليه �دف دراستنا إىل تتبع تأثري قطاع السياحة يف اجلزائر على

 .اجلزائر

  :حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة يف تـََتبُّع تأثري مكانة قطاع السياحة يف ظل سياسة االنعاش االقتصادي يف      

النمو اإلقتصادي لفرتة على اإلقتصاد اجلزائري، وانعكاسا�ا االجيابية على اإلقتصاد الوطين، وتأثري ذلك 

  .2015 -  2000الدراسة املمتدة من 
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  :المنهج المتبع

بناءا على ماسبق ذكره، فقد قمنا بإتباع املنهج الوصفي من أجل حتديد خمتلف املفاهيم والعالقات        

كما استخدمنا طريقة التحليل والرتتيب من أجل حتليل وتوضيح ومقارنة أهم   اليت يتناوهلا هذا املوضوع،

  .املعطيات والبيانات املتوفرة لدينا

 .اإلطار النظري للسياحة: أوالً 

  :تعريف السياحة .1

م، 1963املنعقد يف روما  تعريف مؤتمر األمم المتحدة للسياحة والسفر الدولي:  التعريف األول

السياحة هي ظاهرة إجتماعية وإنسانية تقوم على انتقال الفرد من مكان إقامته  "حيث عرف أن السياحة 

إىل مكان آخر، لفرتة مؤقتة ال تقل عن أربعة وعشرون ساعة، وال تزيد عن اثين عشر شهرا، �دف 

احة السياحة الرتفيهية، العالجية أو التارخيية، والسياحة كالطائر هلا جناحان مها السياحة اخلارجية والسي

  .1"الداخلية

 ينتقل الذين أولئك �ا ينتفع السائح ينفق األموال هي النشاط االقتصادي الذي جيعل: الثاني التعريف

 طريق عن مباشرة وغري الفنادق لصناعة مباشرة وتكون الفائدة بلدا�م يف ويتجول السائح، إليهم

  .2اخل...املتعة  أو التعليم أجل من سواء رغباته السائح إلشباع ينفقها اليت املصاريف

 الصادر قراره يف الفرنسي واالجتماعي االقتصادي المجلس حسب السياحة تعريف: الثالث التعريف

 ا�ال خارج التنقل إىل تدفع اليت التنوع الشديدة الرغبات تلبية فن " :أ�ا على ،يعرفها1972 يف

 ."3اليومي

  :للسياحة التعريف التاليصياغة من خالل التعاريف السابقة ميكننا 

                                                           
  .61ت، ص.حمي حممد مسعد، اإلطار القانوين للنشاط السياحي والفندقي، املكتب العريب احلديث، مصر د  1
2
  18 ،ص 1991 ، اجلامعية املعرفة دار د-مصر - اإلسكندرية ، السياحة جغرافية ، احلريري مرسي حممد  

  .14 ص 1987 اجلزائر جامعة ماجستري رسالة 1982 إىل 1962 من اجلزائر يف السياحية السياسة ، لشهب امحد  3
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السياحة هي تنقل األشخاص داخل اإلقليم اإلقتصادي للبلد أو خارجه بغرض النزهة، أو العمل، " 

ساعة، يكون هلذا التنقل منافع إقتصادية  24التداوي، أو الدراسة، أو غريها، ملدة تفوق الـ 

  ".اخل...وإجتماعية

  :1يلي كما نقاط عدة يف تلخيصها ميكن :السياحية الجذب عناصر .2

 و الغابات، و املناخ و السطح أشكال :مثل الطبيعية العناصر تشمل و  :السياحية المواقع عناصر

  التارخيية؛ األثرية املواقع و املتاحف و كاملتنزهات اإلنسان صنع من  عناصر

   .)إخل... البحرية و اجلوية و الربية( النقل وسائل و واملسالك الطرق و املختلفة بأنواعه: النقل 

 .الضيافة بيوت مثل اخلاصة النوم أماكن أو كالفنادق، منها التجاري سواء :اإليواء أماكن

   .البنوك و السياحية اإلدارة و السياحي كاإلعالن أنواعها جبميع: المساندة التسهيالت

  . الرتمجة أعمال و األسواق و االتصاالت و الكهرباء و كاملياه  :التحتية البنية خدمات

 قبل من تنفذ ما عادة السياحة فتنمية السياحة، لصناعة املنفذة اجلهات العناصر هذه كافة إىل يضاف    

  .معا االثنني أو اخلاص أو العام القطاع

  :هناك العديد من املعايري اليت يؤخذ �ا عند تقسيم السياحة كالتايل: أنواع السياحة .3

  :تنقسم السياحة  اىل نوعني  رئيســيـيـن مها:  حسب جنسيات السياح - 1

وتكون من قبل  مواطنني اجانب داخل  حدود  دولة اخــرى ويف   ):دولية(سياحة خارجية   -) أ    

والسياحة .مجيع احلاالت  يتم إختيار  احلدود الدولية  وصرف عملة أجنبية  صعبة  خالل فرتة السياحة

  :لبة وموجبــــةاخلارجية تنقسم إىل نوعني  سا

حتصل عندما يذهب مواطنون البالد للسياحة يف اخلارج  وينفقون عملة صعبة وفروها داخل  فالسالبة -  

  .البالد 

                                                           
1
 و السادس العدد اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة -االقتصادية  التنمية حتقيق يف السياحة قطاع مسامهة -العمراوي   سعيدي وسليم حيىي  

  .98.99ص .ص – 2013الثالثون 
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حتصل عندما حيضر مواطنون أجانب  إىل دولة معينة وينفقون عملة صعبة تساعد يف زيادة  والموجبة -  

  .الدخل  الوطين

  واطين دولة معينة داخل حدود  دولتهم  وتنفق فيها  عملة حمليةتتم من قبل م :سياحة داخلية  - )  ب

أقسام هـــي -2   :وتقسم السياحة  حسب هدفها  إىل عدة ّ

  :السياحة العالجية -)  أ  

تكمن يف هذا النوع من السياحة احلاجة إىل العالج  اجلسمي والنفسي وأمراض أخـــرى عند املواطنني    

أو التخفيف من اآلالم واألوجاع وهي تنقسم إىل عدة انــواع حسب الوسائل ومتارس �دف الشفاء التام 

  :الطبيعية املستخدمة يف العالج وهي 

  : السياحة العالجية المناخية -1       

ويتم العالج عن طريق املناخ وذلك مثل بعض األمراض اليت تعاجل يف اجلبال والبعض اآلحر يف البحار  

  .وغيــرها

   :لسياحة العالجية المعدنيةا -  2       

تشمل السياحة املعدنية  شكل السياحة الصحية  االكثــر إنتشارا لكن التقاليد املنتشرة  يف هذا امليدان    

جتعلها تتجاوز هذا اإلطار متاما حيث أ�ا تعترب كاحدى وسائل التسلية  والراحة  ومتلك اجلزائر إمكانيات 

تزال غري مستغلة،ويف إطار حصيلة احلمامات املعدنية اليت أجنزت عرب كل هامة من احلمامات املعدنية  ال

منبع للمياه  املعدنية  ميكن أن يسمح إستغـالهلـا بتوسيع  202،مت إحصاء 1م1986الرتاب الوطين  سنة 

  . املنـتجات السياحـية

القوى النفسية والفيزيائية للفرد تكمن فيها احلاجة  للراحة الضرورية الستعادة  :2السياحـــة الترفيهية -ب

ومتثل الراحة  )  العمل اليومي(علما بأن كل إنسان يبحث عن التنوع يف حياته  ويهرب  ويتحرر من روتني 

  .الفعالة أحيانا بتغيري مكان السكن وهدف هذا النوع من السياحة هو احملافظة على صحة الفرد

                                                           
  .9ص  2000الدورة السادسة عشر للمجلس االقتصادي واالجتماعي اجلزائر  نوفمرب  1

 جامعة – االجتماعية والبحوث الدراسات جملة -املستدامة  والتنمية البيئية السياحة بني التفاعلية العالقة -هويدي عبد اجلليلي  2

  .213 – 212ص.ص – 2014 ديسمرب 09 ، 90 العدد الوادي
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  :السياحـة الرياضية -ج

عني  سالبة وموجبة،والسياحة الرياضية  املوجبة تتمثل بالسفر واإلقامة للمشاركة وتقسم اىل نو         

الفعلية يف املباريات  الرياضية  ويضم هذا  النوع مجيع أنواع  الرياضات املعروفة  ومتثل السياحة  الرياضية  

  . 1السالبة بالسفر واالقامة من أجل مشاهدة املباريات واإلحتفاالت الرياضية 

والسياحة الرياضية  بشكل عام تشكل  وسيلة لتطوير التبادل السياحي بالنسبة  للشباب ،ويستحسن     

  .أن تشجع اجلزائر  تنظيم هذه التظاهرات  عربالوطن

  :   السياحة الثــقــافــيــة -د

عرف على و�دف هذه السياحة إىل زيادة املعرفة لدى الشخص  من خالل تشجيع حاجاته الثقافية  للت   

املناطق والدول غري املعروفة له وهي مرتبطة  بالتعرف على التاريخ  واملواقع االثرية والشعوب وعادا�ا  وهذا 

النوع  من السياحة  مشهور ومعروف يف مصر واليونان وايطاليا،وهي سياحة خنبوية  حىت من البلدان 

حلد  االن من طرف السكان احملليني  وتبقى حكرا  املتقدمة ال�ا تكاد تنعدم يف اجلزائر إذا الجتد  اقباال

( على السواح االجانب ومهما يكن ينبغي أن يشكل تعميم السياحة  الثقافية هدفا لتقومي الرتاث الثقايف 

من زاوية  جتارية حمضة  ويف نفس الوقت  وسيلة لتشجيع  الشباب على ) علم االثريات واملتاحف واملسارح

  .بكل أشكاهلا االهتمام  بالثقافة 

  :تنقسم  إلى نوعيــن : السياحة الرسمية - هـ 

  :   السياحة  الرسمية -1   

وتكون عندما يسافر  أعضاء الوفود أو اشخاص  معينني من أجل املشاركة يف حمادثات  رمسية أو         

  .من أجل املشاركة  يف إحتفاالت  دولية معينة 

وتكون عندما يسافر الشخص من أجل مشاهدة  املعارض :  السياحة الرسمية  االقتصادية -2   

  .التجارية والصناعية 

سيسمح تطوير شبكات االتصال وحترير االقتصاد بزيادة الزيارات  الشخصية  أو يف اطار التظاهرات      

  .اخل .. املختلفة،كاملؤمترات واألسواق واملعارض 

                                                           

  .17ص–. 1996عمان االردن  سنة-اخلدمات  السياحية -مروان حمسن السكر العدوان   1
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فيما خيص امكانيات اإلستقبال وتقنيات ( عرض خاص كما ينبغي أن تركز جهود الرتقية من خالل توفري 

على تنمية هذه السوق يف جمال االجتماعات  املهنية  اليت تعرف  ) اخل ... االتصال و�يئة املساحات

  .إنتشارا واسعا وذات النتائج املعروفة  على الصعيد االقتصادي

   : السياحة الدينية -و 

ة  وتتـــمثل  يف زيارة املواقع الدينية ومن أشهر املواقع  الدينية  يف العامل  وتعترب من أقدم  أنواع السياح       

اليت شهدت  زيارات دينية  منقطعة النظري  كمكة املكرمة  واملدينة املنورة  يف اململكة العربية السعودية  

  .وكذلك دولة الفاتيكان يف روما بالنسبة للمؤمنني بالعقيدة  املسيحية

ت الطابع الديين  اليت الميكن  إعتبارها شكال من أشكال السياحة يف اجلزائر  وحسب السياحة ذا  

العرف تتم على شكل طقوس حول االضرحة  املصلية  املعروفة نوعا ما،وقد أدى تطور  ا�تمع إىل تراجع 

رى ،ميكن إعادة هذه التظاهرات اليت تشكل تــراثا  ثقافيا كفيال بتطوير املنتجات  السياحية  من ناحية أخ

االعتبار للمواقع الدينية  اليت أعتادت على زيار�ا  خمتلف  الطوائف  الدينية  قصد  تشجيع  النشاط 

  .السياحي

  :السياحة حسب الشكل التنظيمي  وهي -ي 

  :السياحة الجماعية  - 1

ملنوي زيار�ا  وتكون عندما يسافر  السياح مع بعضهم  مجاعيا  وضمن  برنامج  يشمل  االماكن  ا    

  :ومكان  املنام  والطعام  وغريها،وهي تنظم عن طريق  وكاالت  السياحة والسفر  وتنقسم اىل قسمني 

الرحلة لوحدها من حيث  مدة االقامة  يف املناطق   تنظم المجموعة الواحدة برنامج -)  أ     

ام  املنوي  استحدامها  يف االماكن  السياحية  واالقليمية  املنوي زيار�ا  وحتدد طرق  املبيت  والطع

  .السياحية  أي انه  يكون  غري خمطط هلا مسبقا حسب  برنامج 

يكون برمامج الرحلة  معد مسبقا  من قبل شركات السياحة  او : سياحة جماعية منظمة  -)  ب     

قضيها  السياح  وكاالت  السياحة  والسفر  وحمدودة  ظروف املنام  والطعام  وعدد الليايل  اليت ي

  .واالمكنة  املنوي زيار�ا 
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وهي سياحة من افراد لوحدهم  لالقامة  خارج  مكان  سكنهم االصلي تنقسم   :سياحـــــة فرديـــة - 2

  :اىل نوعني

  .سياحة فردية غيـر منظمـة  -)   أ    

  .ســياحة فــردية منظــمة - )  ب   

  :1متغيرات االقتصاد الكليأهمية وآثار القطاع السياحي على . 4

 :اإلجمالي المحلي الناتج على األثر -أ

 الناتج يف السياحة قطاع مسامهة متوسط أن إىل والسفر للسياحة العاملي ا�لس إحصاءات تشري     

 احمللي للناتج مكون قطاع أكرب السياحة قطاع ويعترب .العاملي املستوى على%10 إىل تصل اإلمجايل احمللي

 كربى أمهية السياحة أعطت للبرتول املصدرة الدول بعض أن كما البرتولية، غري الدول من كثري يف

  .االقتصاد يف رئيس كقطاع

 اليت اإلمجالية مصروفات السائحني تقدير على الوطين االقتصاد قطاعات تنمية يف السياحة أثر يتوقف     

 أن ثبت وقد واملقاهي، واملالهي اهلدايا وحمالت النقل ووسائل واملطاعم الفنادق أعمال أرقام يف تتمثل

 اإلنتاج، عناصر على الدخل توزيع حلقة خالل من االقتصاد، قطاعات مجيع تعم السياحية املوارد هذه

 عوامل مستحقات بسداد يقوم بدوره األخري هذا فإن الفندق صاحب إىل عليه ما يسدد عندما فالسائح

 يزيد الطلب هذا تلبية على االقتصاد قدرة ظل ففي الوطين، االقتصاد داخل طلب إىل تتحول اليت اإلنتاج

الوطين، وهذا ما يعرف مبضاعف االستهالك، وذلك من خالل العالقة املباشرة بني القطاع  اإلنتاج

  .     السياحي واالستهالكي احمللي

 .املستحث باالستثمار ويسمى الدخل بزيادة حتفيزه يتم االستثمار من جزءا أن املضاعف هذا يفرتض     

 واليت السياحي املنتج تقدمي يف شاركت اليت اإلنتاج عناصر على توزيعه يتم األويل السياحي فالدخل وعليه،

 السلع ملنتجي جديد دخل يتولد وبالتايل الداخل يف الوطنية واخلدمات السلع على بإنفاقه تقوم دورها

 على منها كبريا جزءا ينفقون بل كاملة، املداخيل ذههحيتفظون  ال املنتجني هؤالء ولكن واخلدمات،

                                                           
1
 مع للسياحة االقتصادي األثر لندوة – للسياحة العليا اهليئة عمل ورقة - "السعودية العربية اململكة حالة :السياحة قطاع لتنمية االقتصادي واألثر األمهية"  

  .21/06/2001- 19اململكة من  على تطبيقات
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 الدخل هذا أثر يتالشى أن إىل وهكذا الدخل يف جديدة زيادة حيدث مما واخلدمات السلع خمتلف

  األويل السياحي

 االقتصاد على السياحة أثر اتضح جديد، من لينفق يد إىل يد من السياحي الدخل انتقل وكلما         

 حاالت على يتوقف االقتصاد تنمية على السياحة أثر معدل أن إىل هنا ونشري القدرة فتحويل الوطين،

 بعض اكتناز أو اختزان خالل من االقتصادية الدائرة يف السياحية املصروفات تنقل أثناء تقع اليت التسرب

 خرجت فكلما الحقة، فرتات إىل إنفاقها تأجيل أو الوطين، االقتصاد دائرة إنفاقها خارج أو األموال، هذه

 يف التسرب معدل االقتصاد، وخيتلف تنمية يف أثرها توقف كلما للدولة االقتصادية الدائرة عن األموال

 هيكلها يف ضعف من تعاين اليت النامية البالد يف عنه متقدم اقتصادي يكل� تتمتع اليت املتقدمة البالد

  . التسرب ظاهرة إىل باإلضافة .االقتصادي

 من املنتظر التجميعي األثر تقليص إىل ا�حد حسب تؤدي اليت األسعار ارتفاع ظاهرة هناك       

 1: بني التميز ميكن عامة املضاعف بصفة

مثل  السياحي، اإلنفاق بسبب االقتصادي النشاط يف املباشرة الزيادة هي : للمضاعف المباشرة اآلثار -

زيادة  أي الفنادق، يف السياح يقضيها اليت الليايل عدد زيادة عن الناجتة والوظائف والدخل املبيعات ارتفاع

 ؛ الفنادق قطاع يف املبيعات

 االرتباط بسبب االقتصادي النشاط يف املباشرة غري الزيادة هي : للمضاعف المباشرة غير اآلثار -

 السلع السياحة منها تشرتي اليت الصناعات تلك أي السياحي، بالقطاع الصناعات لبعض اخللفي

 ؛ االقتصادي النشاط زيادة إىل ذلك فيؤدي مباشر، بشكل واخلدمات

 بسبب االقتصادي النشاط يف حتدث اليت التغريات وهي : المضاعف طريق عن المستحدثة اآلثار -

 العاملة العائالت إنفاق مثل السياحي، النشاط من مباشرة غري أو مباشرة بصورة املكتسب الدخل إنفاق

  .اخل...وملبسها غذائها على السياحي النشاط من املكتسبة املداخيل التقليدية الصناعات يف

 مبا الدول من لكثري املدفوعات ميزان يف عامال مهًما السياحة متثل :المدفوعات ميزان على األثر -ب

 على السياحة بسبب عليها املتحصل األجنيب النقد عوائد أن إىل اإلحصاءات تشري إذ .عوائد من حتققه

                                                           
1
 H. Durand et autres : Economie et politique du tourisme, Paris, edition LGDJ, 1994.  
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 املصادر من عليها املتحصل العوائد يتجاوز مبا م، 2000 عام دوالر مليار 476 تبلغ العاملي املستوى

  .واخلدمات السلع من واألقمشة،وغريها , االتصال وأدوات , والسيارات , البرتولية كاملنتجات األخرى

 :والعمالة التوظيف على األثر -ج

 اقتصاد أن إىل اإلحصاءات تشري حيث ؛ والعمالة للتوظيف رئيًسا مصدرًا والسياحة السفر قطاع ميثل

 العاملي ا�لس تقديرات حسب – العاملي املستوى على شخص مليون 192 من أكثر استوعب السياحة

 بعض وتشري .مباشرة السياحة صناعة يف شخص مليون 73 منهم - م 2000 لعام والسياحة للسفر

 .األخرى بالقطاعات مقارنة الضعف يقارب مبا تنمو السياحة قطاع يف الوظيفية الفرص أن إىل الدراسات

 تأثري العائلية، وخيتلف املشروعات وكذلك احلجم واملتوسطة الصغرية املشروعات يف الفرص معظم وتتمثل

 االستثمار يتم اليت اإلنتاجية القطاعات ضمن وترتيبه الوطين، الدخل يف أمهيته باختالف السياحي النشاط

 : أن إىل التشغيل على السياحة تأثري مدى حول أجريت دراسة وخلصت فيها،

 ؛ غرفة لكل األقل على جديدة واحدة وظيفة توجد للفنادق بالنسبة -

 اليت الوظائف عدد من % 75 بنسبة جديدة وظائف تستحدث �افإ السياحة نشاطات لباقي بالنسبة -

 .الفندقي القطاع تنشأيف

 اليت الوظائف من % 100 تقارب بنسبة وظائف تنشأ فإنه جمتمعة األخرى القطاعات لباقي بالنسبة -

 .فندقية غرفة لكل وظيفة 2.75 تنشأ السياحة فإن ، وعليه الفنادق تستحدثها

 السياحي بالعمل املرتبطة االت�ا داخل وطائف استحداث على السياحة دور يقتصر ال نشري هنا أنه

 باألنشطة ترتبط اليت القطاعات يف عمل فرص استحداث إىل ذلك يتعدى بل الفندقة، كقطاع فقط،

 االقتصادي ويذهب .والزراعية الصناعية واملقاوالت السياحية القرى كبناء االستثمارات، من السياحية

 .1 الوظائف من نوعني تنشأ السياحة أن اعتبار إىل دافتسون روب اإلجنليزي

 واملطاعم، الفنادق عمال مثل بالسائح املباشرة الصلة ذات الوظائف تشمل واليت المباشرة، العمالة -

 ؛ وطعامه وإيوائه وراحته السائح سفر على تشرف اليت العمالة أي والنقل، والرحالت السياحية واملكاتب

                                                           
1
 جامعة - منشورة غري  االقتصادية العلوم يف ماجستري مذكرة -واملغرب ،تونس اجلزائر بني مقارنة دراسة -للسياحة التنموية اآلثار"  -  صليحة عشي  

  . 79 ص  - 2004باتنة
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 ختدم اليت األنشطة متد اليت والتنظيمات املؤسسات داخل الوظائف تشمل واليت المباشرة غير العمالة -

 واملزارع احلرفية والصناعات اخلدمات قطاع مثل واخلدمات السلع من ا�باحتياجا مباشرة السائح

 .الغذائية باملواد الفنادق متد اليت الغذائية والصناعات

 :التحتية البنى في االستثمار على األثر -د

 املطارات، :يف املتمثلة التحتية البىن يف االستثمارات زيادة إىل السياحة قطاع تنمية تؤدي

 بدوره وهذا .ا وغريه الطبيعية، واملتاحف،واملراكز ه، امليا تنقية ا�اري،ومعامل والطرق،واملوانئ،وأنظمة

 .سواء حد على والسياح للمقيمني االقتصادي الرفاه مستويات زيادة إىل يؤدي

 :والنائية الريفية المناطق تنمية -ه

 لسكان املتساوية االقتصادية الفرص حتقيق يف يسهم مبا والنائية الريفية املناطق تنمية على السياحة تساعد

 حتقيق يف كبري بشكل السياحة تسهم وبالتايل . املزدمحة الكبرية املدن إىل اهلجرة من ال بد املناطق تلك

 .املتوازنة اإلقليمية التنمية

 :العامة الموازنة تمويل -و

 السياحية األنشطة على الضرائب عائدات يف يتمثل للحكومات للتمويل مهًما مصدرًا السياحة قطاع يوفر

 املطارات، مستخدمي على والضرائب اإلقامة، وأماكن املطاعم على الضرائب مقدمته يف يأيت واليت

 .األخرى املصادر من وغريها العامة، واملنتزهات احلدائق و املتاحف دخول ورسوم املبيعات، وضرائب

، 2015 – 2000مكانة السياحة في ظل سياسة االنعاش االقتصادي في الجزائر للفترة : ثانيا

 .واآلثار التنموية المحققة من ذلك

، قد بدأت الوزارة الوصية على قطاع السياحة خالل سنة 2014فعن االسرتاتيجية السياحية آلفاق       

، وخلصت إىل صياغتها 2010يف إعداد اسرتاتيجية من أجل تطوير قطاع السياحة يف آفاق  ،2000

، "2010خمطط أعمال للتنمية املستدامة للسياحة يف اجلزائر آفاق :" حتت عنوان 2011النهائية سنة 

  . 2013وأدخلت تعديالت عليه فأصبح مشروًعا جديد يف آفاق 
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ني الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية واحلضارية، وحتسني نوعية تثم 1ومن أهداف هدا الربنامج      

اخلدمات السياحية،وكذا إعادة االعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية، واملسامهة يف التنمية احمللية، 

هذا، باإلضافة إىل تلبية حاجات الطلب . واحملافظة على البيئة والفضاءات احلسنة لتوسع السياحة البيئية

الوطين املتزيد باستمرار، قصد تقليص عدد املتوجهني إىل اخلارج لقضاء العطل، وكذا زيادة التدفقات 

مت احلصول عليها بتطبيق نسبة منو  2013و  2008السياحية، فالتدفقات السياحية خالل الفرتة 

تداًء من سنة اب%  0.5، أعيد تعديلهــا سنويًا بنصف نقطة %10متوسط التدفقات عند بداية العشرية 

،وبناًء على التقديرات السابقة واالستقرار املرحلي لدخول السياح األجانب، فإن عدد السياح 2008

 . سائح أجنيب 1900.000سائح، منهم  3.100.000سيقارب   2013املرتقبني يف 

رحلة مــا ، وامل2007و  2004و قد اهتم هدا املخطط برفع طاقات اإليواء عرب املرحلة املمتدة ما بني 

 :2كما يلي  2013و  2008بني 

  :2007-2004المرحلة ما بين  - 1

سرير تدخل حيز  13750سرير، بطاقة سنوية تصل إىل حدود  55000إجناز فيها حوايل    

، وبطاقة % 75مشروع يف طور االجناز، إذ بلغت نسبة اإلجناز حبوايل  387االستغالل، ومت تسجيل 

 سرير  38000إيواء تقديرية يف حدود 

   :2013-2008المرحلة ما بين  - 2

سرير، ومنه  10000سرير، املتوسط سنوي قدره  60000مت تسجيل طاقة إيواء ستكون أكثر من      

-2004، والطاقات اليت مت توقعها للمرحلة 2002سرير اليت مت إحصاءها يف �اية  72000إضافة إىل 

سرير، أي مبجموع  60000هي  2013و  2008سرير، واملرحلة املمتدة بني  55000هي  2017

 .2013سرير يف آفاق  187000كلي قدره 

مليون  232.5سيصل إىل حنو  2013و  2004وفيما خيص االستثمار السياحي يف املرحلة ما بني     

  : تتمثل فيما يلي 2013دينار جزائري، وأهم إجراءات دعم االستثمار السياحي آفاق 

يتم �يئة والتحكم يف العقار السياحي من خالل مواصلة  :لقطاع السياحيالتهيئة والتحكم في ا -أ

 :، واليت متثلت يف االجنازات التايل2003و  2002ودعم األعمال اليت مت اجنازها خالل الفرتة 

                                                           
  .12، ص 2013-2004وزارة السياحة، تطور قطاع السياحة للعشرية   1
  .18نفس املرجع السابق، ص   2
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املتعلق بالتنمية  03/01استحداث القطاع لنصوص قانونية متعلقة بالتنمية املستدامة، كالقانون رقم  -

 .20031فيفري  17للسياحة، الذي صدر يف  املستدامة

املسامهة يف التنمية والتوازن اجلهوي واحملافظة على البيئة، وتنويع العرض السياحي، والعمل على رفع  -

 . اإليرادات السياحية

ويهدف إىل تثمني ومحاية الشواطئ لالستفادة منها، وتوفري  :قانون متعلق باستغالل الشواطئ -ب

 . سجمة ومتوازنة، مع حتديد نظام تسلية مدمج ومنسجم مع النشاطات السياحية الشاطئيةشروط تنمية من

املؤرخ يف  03- 03جاء القانون رقم  :قانون متعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية -ت

 :، واملتعلق باستغالل الشواطئ مبا يلي19/02/2003

تداد من اإلقليم يتمتع بصفات أو خصائص طبيعية، مناطق التوسع السياحي، وهي كل منطقة أو ام -

وثقافية، وبشرية، وإبداعية، مناسبة للسياحة مؤهلة إلقامة أو تنمية منشأة سياحية، ميكن استغالهلا يف 

 . تنشيط أو جعل السياحة ذات املردودية أكثر

مبا حيتوي عليه من  املوقع السياحي، فكل موقع أو منظر يتميز جباذبية سياحية، مبظهره اخلالب أو -

 .عجـــائب أو خصائص طبيعية، أو بناءات مشيدة عليه

 .  منطقة حممية، وهي جزء من منطقة التوسع السياحي أو موقع سياحي -

مليون سائح، وهذا ما يتطلب اسرتاتيجية  11، ختطط الوزارة الوصية إىل استقبال 2025ويف آفاق       

احي من الدرجة األوىل، إن اختيار هده الفرتة الزمنية مل حتدد حكيمة من أجل جعل اجلزائر مقصد سي

عفويًا بل ال بد من أخذ الوقت الكايف، من أجل تشجيع الشراكة مع ذوي اخلربات الواسعة يف اجلزائر 

وعرب العامل، والدين يريدون االستثمار يف اجلزائر يف ميدان السياحة، بفضل ما جاءت به الرتتيبات القانونية 

  . آليات وبرامج جد مغرية معمول �ا حالًيا يف بالدنامن 

  .2015 – 2000ضمن سياسة االنعاش االقتصادي  االستثمار وترقية لدعم المتخذة اإلجراءات .3

 السياحي، االستثمار لدعم متخذة تدابري يف متثلت اإلجراءات من جمموعة اجلزائرية الدولة وضعت    

 مشلت  السياحي االستثمار دعم السياحي، وإجراءات الرتويج لدعم تدابري وثالثا التكوين لدعم وأخرى

                                                           
  .19/02/2003الصادرة يف  11اجلريدة الرمسية رقم  1
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أخرى،  جهة من االستثمارية املشاريع جهة،ومتويل من السياحي العقار يف وحتكم �يئة اإلجراءات هذه

  :1ومن بني هذه اإلجراءات نذكر

 واليت ،2003خالل من السياحي العقار يف والتحكم �يئة يتم :السياحي العقار في والتحكم التهيئة

 استعمال السياحي، العقار ،2 املستدامة بالتنمية متعلقة قانونية لنصوص القطاع يف استحداث متثلت

  .سياحية ألغراض الشواطئ واستغالل

 .التكوين دعم إجراءات

 من ستستفيد للخدمات،فإ�ا احملوري العنصر هي البشرية املوارد بأن اجلزائرية الدولة من إميانا     

 : التالية والتدابري اإلجراءات

 االحتياجات مع تطور تكييفها لغرض 2005-2004 سنة خالل التكوينية الربامج يف النظر إعادة -

 تأهيل وإعادة عصرية، بيداغوجية دعامات باقتناء السياحية، واخلدمة النشاط لتسيري احلديثة والتقنيات

  . األساتذة سلك

  .النوعية دعم تدابير

 تزال ال أ�ا القول ميكن اليت اخلدمات نوعية اليوم،هي اجلزائري السياحي املنتج ضعف نقاط إحدى إن    

 .املهم اجلانب �ذا خاصة عناية العمومية السلطات أولت وعليه املطلوب، املستوى عن بعيدة

 بني أهم ومن للسياحة، الوطين ا�لس طرف من للدراسة يعرض الذي العمل بربنامج هنا األمر ويتعلق

 : يلي ما نذكر ا�ال هذا يف اخلدمات نوعية لتحسني املقرتحة األعمال

 تطبيق خالل من السياحة قطاع يف واملهن النشاطات ومراقبة والتنظيم التقييس عمليات مواصلة -

 . واملهن النشاطات تلك حتكم اليت والتنظيمية التشريعية النصوص

 ميدان يف به واملعمول العامل، يف املعتمد النوعية شهادات منح نظام إىل باللجوء املتعاملني توعية -

  . املستدامة السياحة

                                                           
1
  .236-230ص.ص -2006اجلزائر  جامعة - رسالة ماجستري غري منشورة  –تطورها  وآفاق اجلزائر يف السياحة واقع  - القادر عبد هدير  

  .19/02/2003  يف الصادرة ، 11 رقم الرمسية املتعلق بالتنمية السياحية اجلريدة 01 – 03القانون   2
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 تنفيذ يف الالمركزية اخلارجية للمصاحل احملوري الدور إن: محليا السياحية النشاطات تأطير دعم إجراءات

  :التالية الدعم إجراءات ،يتطلب القطاع إنعاش برنامج ومتابعة

 املهام مع تتماش ال مادية ظروف يف اليوم يعمل معظمها أن حيث السياحة، ملديريات سفريات إجناز  -

 السياحة وكاالت نشاطات ومتابعة الفندقية املؤسسات وتصنيف النوعية مراقبة جمال يف سيما ال هلا، املوكلة

 . االستثمار ودعم واألسفار

 القتناء ضعيفة موارد األمن تستفد مل اليت اآليل اإلعالم وجتهيزات النقل بوسائل اهلياكل هذه تزويد -

  .النقل لوسائل مايل ختصيص أي من وال اآليل اإلعالم جتهيزات

 في المنظمة الترويجية التظاهرات وتدعيم الخارج في المتخصصة المعارض في المشاركة تكثيف

 للسياح، املوفدة الدول يف وخاصة الدولية، التظاهرات يف املشاركات على هنا الرتكيز جيب: الجزائر

 املعارض يف اجلزائر مشاركة تكثيف األوىل املرحلة يف يقرتح وعليه اجلديدة، اجلزائر عن صورة إلعطاء

  . وهولندا بلجيكا أملانيا، إسبانيا، بفرنسا، خاصة األوروبية، السياحية

 :الخاتمة

يتضح مما سبق ذكره أن ترقية القطاع السياحي ميكن أن تكون مدخال مناسبا خللق التنمية وحتقيق      

استدامتها، وتزداد حصة قطاع اخلدمات يف الناتج الداخلي اخلام يف أغلب الدول املتقدمة ملا حيققه هذا 

خيلقها، والسياحة تنعش كل  القطاع من إيرادات كبرية باإلضافة إىل العدد الكبري ملناصب الشغل اليت

  .القطاعات اخلدمية األخرى وتزيد من الطلب الكلي عليها

  :ومن أهم النتائج التي يمكن استخالصها ما يلي

 التنمية املستدامة مفهوم واسع يشمل كل ميادين اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي، -

و�دف باخلصوص إىل حتقيق حياة الرفاهية ألجيال احلاضر وضمان احلياة الكرمية لألجيال القادمة مع 

 محاية البيئة واستغالل املوارد الطبيعية بشكل عقالين؛ 

ركزت اجلزائر يف السنوات األخرية على استغالل العوائد النفطية إلقامة بىن حتتية جديدة وجتديد البىن   -

بناء املدارس، اجلامعات، تعبيد الطرق الوطنية والوالئية، بناء السكنات، املنشآت الصحية (ة التحتية القدمي

  ، إال أن هذه البىن وإن كانت ضرورية، فإ�ا ال تكفي وحدها خللق تنمية مستدامة؛)اخل...واألمنية،
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كانيات بعيد عن تتوفر اجلزائر على إمكانيات كبرية يف امليدان السياحي إال أن استغالل هذه االم  -

املستوى املطلوب بسبب التأخر الكبري الذي عرفته  ترقية هذا القطاع على غرار ما قامت به اجلارتان 

 تونس واملغرب؛

املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج شامل، سيساهم بال شك يف تطوير القطاع السياحي  -

اخلمس اليت يسعى إىل حتقيقها، وبفضل حجم  وترويج وجهة اجلزائر كقبلة سياحية بفضل الديناميكيات

 االستثمارات الوطنية واألجنبية اليت ترافقه؛

تنمية السياحة يف اجلزائر تتطلب تضافر كل من جهود الدولة، اجلماعات احمللية، املتعاملني  -

  .االقتصاديني، وا�تمع املدين، ذلك أن هذه األطراف كلها تشارك يف صناعة العروض السياحية 

  :من أهم التوصيات التي يمكن إدراجها في هذا المجال ما يلي و

 فتح مؤسسات تعليمية عالية لتوفري وتأهيل األدالء واملرافقني للوفود السياحية؛ 

 تشجيع وجذب رؤوس األموال إلقامة مرافق سياحية عمالقة متطورة؛  

  التسهيالت ملمارسي قطاع السياحة؛تدعيم املنظومة القانونية و التشريعية حىت تكفل احلوافز الضرورية و 

 ؛.. بث الوعي السياحي لدى املواطنني من خالل الوسائل السمعية و البصرية واملقروءة 

 االعتماد على السياحة اإللكرتونية ودراسات التسويق السياحي لتطوير قطاع السياحة.  

 :و�دف حتقيق تنمية سياحية متوازنة فإنه من الضروري

 اجلهات املسئولة عن محاية البيئة الطبيعية و تنمية مواردها من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية  حتديد

للحفاظ على املوروث احلضاري ملا تشكلها الطبيعة من أمهية باعتبارها احد عناصر البيئة و وجوب محايتها 

 .و تنميتها

 ك املرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة تنمية الصناعات الصغرية و احلرفية ذات الطابع الرتاثي و تل

السياحية و حتديد املواقع املخصصة و الصاحلة لالستثمار السياحي و تسهيل سبل إقامتها ملا تشكله من 

  .أمهية و روابط التغذية للسياحة
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   :مستخلص

هدف البحث اىل بيان دور جودة اخلدمة يف املكانة الذهنية للمنظمة، ونظرًا ألمهية هذين املتغريين يف 

املنظمات اخلدمية وخاصة قطاع اإلتصاالت، فقد مت أخذ آراء عينة من مديري اإلدارة العليا والوسطى 

معاجلة وحتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل االستبانة اليت  لشركة زين لإلتصاالت، واجريت

) 130(االحصائيني، إذ مت استطالع آراء ) Amos(و) SPSS(اعدت هلذا الغرض باستخدام برناجمي 

  .مستجيًبا، فضالً عن املقابالت الشخصية

ة دور رئيسي وجوهري على ان جلودة اخلدمتوصل البحث اىل جمموعة من االستنتاجات، أبرزها       

عملية املكانة الذهنية، إذ كلما كانت الشركة املبحوثة تعمل على حتسني جودة اخلدمة املقدمة كلما ساعد 

مث اختتم البحث بعدد من التوصيات، أمهها ضرورة ان تتبىن الشركة . ذلك على ترسيخ املكانة الذهنية هلا

ظفيها على إجياد أفكار وطرق تنفيذ جديدة وتطوير الربامج ثقافة االبتكار واإلبداع من خالل تشجيع مو 

  .احلالية لتلبية رغبات وحاجات الزبائن املتقلبة يف كل وقت

 .جودة اخلدمة، املكانة الذهنية للمنظمة :الكلمات المفتاحية

Abstract 
  The research aimed to show the role of quality of service in the 

positioning of the organization, and given the importance of these variables 
in service organizations, especially the telecommunications sector, a sample 
of opinions were taken from the senior and middle managers of Zain 
Telecom, the data obtained through the questionnaire prepared for this 

                                                           

 mutazsalman1969@gmail.com: ، الربيد معتز سلمان عبد الرزاق. د.أ: املؤلف املرسل 1
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purpose were carried out using (SPSS) and (Amos) statistical programs, a 
total of 130 respondents were surveyed, as well as personal interviews. 
  The research reached a number of conclusions, most notably that the 
quality of service has a major and essential role in the process of 
positioning, the more the company is working to improve the quality of 
service provided, the more it helps to establish its positioning. The research 
concluded with a number of recommendations, The most important is the 
need for the company to adopt a culture of innovation and creativity by 
encouraging its employees to find new ideas and methods of 
implementation and the development of current programs to meet the 
desires and needs of customers fluctuating all the time. 
Keywords: quality of service, positioning. 

   

  االطار المنهجي للدراسة: المحور األول

تتجسد مشكلة الدراسة األساسية يف إجياد طريقة تسويقية أكثر فعالية تعتمد على : مشكلة الدراسة. 1

من خالل رفع جودة اخلدمة املقدمة  بناء ثقة الزبون باملنظمة وكذلك التواصل والتفاعل معها لفرتة طويلة،

واستخدام طرق ووسائل جديدة وفعالة تؤثر يف املكانة الذهنية، لذلك حياول الباحثان يف هذه الدراسة 

  :اإلجابة على التساؤالت التالية املتمثلة مبشكلة الدراسة وهي

 .هل تعمل الشركات املبحوثة على حتسني جودة اخلدمة املقدمة. أ

 .جدوى من رفع مستوى جودة اخلدمة يف نشاطات املنظمة التسويقيةهل هنالك . ب

  .ما مدى تأثري جودة اخلدمة يف املكانة الذهنية للمنظمة. ت

تنبع أمهية الدراسة من إمكانية اإلعتماد على جودة اخلدمة يف بناء وتعزيز املكانة : أهمية الدراسة. 2

  :الذهنية للمنظمة من خالل

 .دمة لدى إدارة املؤسساتتعزيز مفهوم جودة اخل  - أ

 .التأثري يف املكانة الذهنية اجيابًيا جتاه املنظمة - ب

 .نشر مفهوم املكانة الذهنية للراغبني يف التعرف على هذا ا�ال - ت

 اهداف الدراسة. 3

يهدف الباحثان من خالل هذه الدراسة التعرف على مدى إرتباط وتأثري جودة اخلدمة يف املكانة    

  :وكاآليت الذهنية للمنظمة
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 .حتديد مستوى جودة اخلدمة يف قطاع اإلتصاالت  - أ

 .التعرف على مستوى التأثري يف املكانة الذهنية للمنظمة - ب

 .معرفة العالقة بني جودة اخلدمة واملكانة الذهنية للمنظمة - ت

 المخطط الفرضي للدراسة. 4

إىل مشكلة وأمهية وأهداف  ، إستناًدا)1(قام الباحثان بتصميم منوذج خاص بالدراسة كما يف الشكل    

  .الدراسة، لكي نتمكن بعد ذلك من تفسري عالقات اإلرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة

  المخطط الفرضي للدراسة) 1(الشكل  

  
  عالقة تأثري

  عالقة إرتباط

  .إعداد الباحثان: المصدر

  فرضيات الدراسة. 5

  :إعتماًدا على أبعادها وكما يأيتقام الباحثان بإعداد فرضيات الدراسة    

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني جودة اخلدمة وأبعاد املكانة الذهنية  :الفرضية األولى -1

 . للمنظمة

توجد عالقة تأثري ذات داللة معنوية بني جودة اخلدمة يف أبعاد املكانة الذهنية  :الفرضية الثانية -2

 .للمنظمة

المكانة الذھنیة 

للمنظمة

المعرفة

الوجدان

السلوك

ا
جودة

الخدمة 
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  منهج الدراسة. 6

  .إعتمد الباحثان االسلوب الوصفي التحليلي للحصول على نتائج الدراسة وحتليلها للشركة املبحوثة   

  حدود الدراسة. 7

زين (مت تطبيق اجلانب العملي من الدراسة يف قطاع اإلتصاالت الالسلكية يف حمافظة بغداد لشركة    

، واملدة )مديرو اإلدارة العليا والوسطى(ة ، وكانت العينة املستهدف-املقر الرئيس والفروع  –) لالتصاالت

لغاية كانون  2021اليت إستغرقت إعداد الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، إبتداًء من تشرين األول 

  .2021االول 

  مجتمع وعينة الدراسة. 8

اء آراء بغية حتقيق أهداف الدراسة، إختذ الباحثان شركة زين لإلتصاالت جمتمًعا للدراسة، ومت استقص   

القيادات العليا والوسطى بشكل شامل كعينة عمدية للدراسة، ومت توزيع اإلستبانة املعدة على العينة كجزء 

بعدها مت إخضاع  .مبحوثًا) 152(واليت مشلت ) اإلدارة العليا، اإلدارة الوسطى(من ذلك ا�تمع 

وبذلك . يل اإلحصائي فتم استبعادهاإستبانة ال تصلح للتحل) 22(اإلستبانات للتدقيق، وتبني بأن هناك 

مبحوثًا ُاخضعت إجابا�م الحًقا اىل ) 130(يكون حجم عينة الدراسة ضمن مرحلة التحليل اإلحصائي 

إختبار الثبات والصدق، ومن مث مت حتليل نتائج إجابا�م إحصائًيا باستخدام الربناجمني اإلحصائيني 

)SPSS (و)Amos(  إختبار فرضيات الدراسة واستنباط اإلستنتاجات وُفسرت النتائج من أجل

  .يوضح وصف للعينة املستجيبة) 1(واجلدول . والتوصيات املرتتبة على تلك النتائج
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  وصف عينة الدراسة) 1(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات المستهدفة  المتغيرات  ت

  النوع االجتماعي  1
 80.3 % 106 ذكر

 19.7 % 24 انثى

  100%  130      المجموع

  العمر  2

  57.6 % 74 سنة 30أقل من 

  20.5 % 27 سنة 40أقل من  – 30

  13.6 % 18 سنة 50أقل من  – 40

  8.3 % 11 سنة فأكثر 50

  100% 130      المجموع

3  
عدد الدورات 

  التدريبية

  11.4 % 13 دورات  3أقل من

  22.7 % 30 دورات 5أقل من  – 3

  25.8 % 34 دورات 7أقل من  – 5

  19.7 % 26 دورات 9أقل من  – 7

  20.5 % 27 دورات فأكثر 9

 100% 130     المجموع

  االختصاص  4
 56.1 % 72 إداري

 43.9 % 58 فني

 100% 130     المجموع

  المؤهل العلمي  5

 0.8 % 1 دبلوم

  90.9 % 118 بكالوريوس

  2.3 % 3 دبلوم عالي

  4.5 % 6 ماجستير

  1.5 % 2 دكتوراه

 100% 130     المجموع

6  
عدد سنوات 

  الخدمة

  30.3 % 38  سنوات 3أقل من 

  25.0 % 33 سنوات 7أقل من  – 3

  25.8 % 34 سنوات 10أقل من  –  7

  18.9 % 25 سنوات فأكثر 10

  100% 130     المجموع

  .على مخرجات استمارة االستبانة إعداد الباحثان إعتماًدا: المصدر
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  أساليب وطرق جمع بيانات الدراسة .9

مت تغطية اجلانب النظري باعتماد الباحثان على املصادر العربية واألجنبية املتمثلة : اجلانب النظري  - أ

فضًال عما توفره شبكة االنرتنت من  بالكتب وا�الت والدوريات والبحوث املتوفرة يف املكتبات اجلامعية،

 .كتب ومقاالت حديثة ذات الصلة مبوضوع الدراسة

مثلت اإلستبانة األداة الرئيسة جلمع البيانات واليت إعتمدها الباحثان لقياس متغريات : اإلستبانة  - ب

 ).1(الدراسة، ومت تصميمها وفًقا لألدبيات النظرية كما يف امللحق 

الباحثان من إجراء املقابالت الشخصية لبعض من أعضاء اإلدارة  متكن: املقابالت الشخصية  - ت

، إنعكست اجيابًا على حماور الدراسة ومت االستفادة من آراءهم ومبا ينسجم )عينة الدراسة(العليا والوسطى 

 .مع متغريات موضوع الدراسة وأبعادها

  الجانب النظري: المحور الثاني

  جودة الخدمة: أوالً 

  الخدمةمفهوم جودة . 1

إن تقدمي خدمة عالية اجلودة هو مفتاح النجاح يف صناعة اخلدمات، ففي العصر احلايل للمنافسة    

 Anderson(الشديدة يعترب حتسني جودة اخلدمة أمرًا ضروريًا للغاية لتطوير الكفاءة وحجم األعمال 

& Zeithamal, 1984: 5 .( ويرى)Stevenson, 2002: 394 (ي بأن جودة اخلدمة ه

 ,Hilton(وقد عرفها . قدرة املنتج أو اخلدمة على تلبية توقعات الزبائن من هذا املنتج أو اخلدمة

كما . بأ�ا درجة االمتياز واالنسجام األقصى للمنتج أو اخلدمة مع االستخدام املراد له) 496 :1999

دير الزبون على إ�ا االنطباع العام عن تق) Culiberg, 2010: 151(ومت تفسريها من قبل 

  .للخدمات املقدمة له، حيث تتأثر جودة اخلدمة باخلدمة املتوقعة أو املتصورة

عرفت جودة اخلدمة بأ�ا جمموعة اخلصائص والسمات اليت تتصف �ا اخلدمة واليت تؤثر يف قدر�ا على    

الشحماين، (كما مت تعريفها من قبل ). Kotler, 1997: 55(اشباع احلاجات الضمنية واملعلنة 

بأ�ا الوحدة املتكاملة من الصفات اليت تتمتع �ا السلعة لتتالئم وتفي مبتطلبات ) 13: 2009

استخدامها املتوقع واملرغوب من الزبون، كما حيدد وجود هذه الصفات أو عدم وجودها يف اخلدمة درجة 

ي درجة استيفاء إن جودة اخلدمة ه) 37: 2015العنزي، (ويرى . ومستوى رضا الزبون وقناعته

  . أو تلك املتفق عليها معه) مستخدم اخلدمة(املتطلبات اليت يتوقعها املستهلك 
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كما إن جودة املنتج واخلدمة تعطي قدرة للمنظمة على الوفاء بتوقعات الزبون ورمبا قدر�ا ستتجاوز كل     

الذهيب، (املنافع التوقعات فيحصل املستهلك على منافع أكثر مقابل ما أنفقه للحصول على تلك 

1999 :345 .(  

هناك سببان رئيسان . أصبحت جودة اخلدمة حمرًكا رئيًسا للميزة التنافسية �موعة واسعة من الشركات   

هلذه الظاهرة، األول؛ غالًبا ما يصل إمجايل الناتج احمللي الناتج عن شركات اخلدمات يف االقتصاديات 

ارك شركات التصنيع بشكل متزايد يف عمليات الصيانة، أي إضافة ثانًيا؛ تش. %70احلديثة إىل أكثر من 

كما ومت وصف جودة اخلدمة . اخلدمات إىل املنتجات لتوسيع عرض لقيمة وتدفقات اإليرادات احملتملة

  ). Pemer & Skjolsvik, 2019: 352(بأ�ا حكم أو موقف يتعلق بتفوق اخلدمة 

  أبعاد جودة الخدمة. 2

جودة التفاعل، جودة البيئة املادية، جودة (عبارة عن بناء متعدد األبعاد، واليت هي  إن جودة اخلدمة   

، )املوقف والسلوك واخلربة(فجودة التفاعل أبعادها . ، ولكل بعد من هذه األبعاد ابعاًدا فرعية)النتائج

ما جودة النتائج أبعادها ، بين)الظروف احمليطة والتصميم والعوامل االجتماعية(وجودة البيئة املادية أبعادها 

فيقوم الزبائن اوالً بتجميع تقييما�م للبدائل الفرعية للبعد األساسي، ). وقت االنتظار وامللموسية والنتائج(

مث بعدها يتم جتميع تقييما�م لألبعاد الرئيسة األساسية الستنتاجها حول اجلودة الشاملة للخدمة 

)Pemer & Skjolsvik, 2019: 353(الشكل ، كما يف )2.(   
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  التقييم الشامل للجودة) 2(الشكل 

  

  

  إعداد الباحثان، إعتماًدا على: المصدر

Pemer, Frida & Skjolsvik, Tale (2019), "The Cues That Matter: Screening Of 

Quality Signals In The Ex Ante Phase Of Buying Professional Services", Journal 

Of Business Research, Vol. 98, p: 353. 

  العوامل المؤثرة في جودة الخدمة  . 3

واحدة من أكثر األفكار املفيدة حول العوامل اليت ميكن أن تؤثر ) Effiong, 2019: 241(قدم  

  :على إدراك الزبائن جلودة اخلدمة لتشمل

  .املوثوقية. أ

  .االستجابة. ب

  .الضمان. ج

  .التعاطف. د

  .املاديةاألدلة . هـ

التقییم 
الشامل 
للجودة

جودة النتائج

وقت االنتظار -

الملموسیة -

النتائج -

جودة البیئة المادیة

الظروف المحیطة -

التصمیم -

العوامل االجتماعیة - جودة التفاعل

الموقف -

السلوك -

الخبرة -
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وقد تبني إن هلذه العوامل عالقات كبرية لتفسري الزبائن للمعاين يف اإلتصاالت والتفاعالت بني مقدمي    

  .كما بينت األحباث وجود صلة كبرية بني جودة اخلدمة ورضا الزبائن ووالئهم. اخلدمات والزبائن

  المكانة الذهنية للمنظمة: ثانًيا

  مفهوم المكانة الذهنية. 1

أن تنجح الشركة يف جتزئة أسواقها ومن مث استهداف السوق الذي ترغب أن متارس نشاطها التسويقي بعد 

جالب، (فيه، ال يبقى أمامها سوى التفكري يف التحديد الدقيق ملكانة منتجا�ا يف السوق املستهدف 

ملنافسني ، من خالل تقدمي سلعة للمستهلكني بطريقة متيزها عما يقدمه ا)339: 2010والعبادي، 

  ). 109: 2012السيد علي، (

هذا وقد استخدم مصطلح املكانة الذهنية من قبل العديد من الباحثني يف جمال سلوك الزبون ومن    

بأنه إدراكات وأحاسيس ) 111: 2010الصميدعي، ويوسف، (وجهات نظر خمتلفة، فقد عرفه 

جات البديلة املنافسة حيث تتمركز مكانتها يف وانطباعات حيملها الزبون جتاه منتجات معينة مقارنة باملنت

  .أذها�م مبساعدة أو بدون مساعدة

املكانة الذهنية با�ا الصورة الفعلية اليت تتكون يف أذهان املستهلكني ) 11: 2018الفرا، (كما عرف 

  .عن املنظمات املختلفة، ناجتة من التجارب املباشرة وغري املباشرة مع هذه املنظمات

يف األدبيات التسويقية، فقد قصد معظم الباحثني به التايل ) املكانة(عددت تسميات مصطلح وقد ت   

للمنتج، كما تعددت املصطلحات ) السمعة، الصورة، الدرجة، التمركز أو التموقع أو التموضع، االحالل(

الباحثان يف هذه الدراسة  وسيعتمد). املنتج، اخلدمة، العالمة التجارية، املنظمة، الشركة(املرافقة للمكانة بـ 

  .على ما اتفق عليه أغلبهم وهو املكانة الذهنية للمنظمة اليت يقصد �ا مكانة املنتج يف أذهان الزبون

  خطوات بناء وتحديد المكانة الذهنية. 2

ترتكز أساس نظرية حتديد املكانة الذهنية على واحدة من أهم مفاهيم علم التسويق اليت تنص على إن 

" متنوعون للغاية وأن منتًجا واحًدا ال ميكن إعتباره مرغوبًا بشكل متساوي للجميعالناس "

)Ostaseviciute & Sliburyte, 2008: 98( ووضح ،)Grancutt et al, 2004: 

  :خطوات بناء املكانة الذهنية بالنقاط اآلتية) 63

  .حتديد املنافسني. أ

  .حتديد مسات صنع القرار. ب
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  .صنع القرارتقييم أمهية مسة . ت

  .حتديد موقف املنافس وفقاً ألهم الصفات. ث

  .إعداد اخلريطة االدراكية للمستهلك. ج

  .إختيار املكانة املطلوبة. ح

  .إختيار اسرتاتيجية حتديد املكانة الذهنية. خ

فلديه وجهة نظر متميزة حول قرارات حتديد املكانة الذهنية اخلاصة ) Winner, 2007: 5(أما    

باملنتج، فقد شدد على عملية صنع قرار الزبائن باعتبارها القضية األكثر أمهية يف خطوات بناء املكانة 

  :الذهنية للمنتج من خالل اإلجابة على األسئلة التالية عند حتديد املكانة

 ما هي األبعاد اليت يستخدمها املستهلكون لتقييم عروض املنتجات يف الصناعة أو الفئة؟ 

 ية كل من هذه األبعاد يف عملية صنع القرار؟ما مدى أمه 

 كيف تقارن هذه األبعاد مع املنافسني؟ 

 إذ يعترب حتديد املكانة الذهنية اخلطوة الثالثة واألخرية من خطوات إعداد اسرتاتيجية التسويق املقادة   

بقيمة الزبون وذلك بعد اخلطوة األوىل واليت هي جتزئة السوق مث اخلطوة الثانية املتمثلة باستهداف السوق 

  . وفق معظم االدبيات التسويقية

  أهمية المكانة الذهنية. 3

تنبع أمهية بناء مكانة ذهنية للمنظمة من حرصها على جعل منتجا�ا وخدما�ا راسخة يف أذهان زبائنها    

ليني واحملتملني، كما إن املنافسة احلادة يف بيئة األعمال حيتم على املنظمة إجياد طرق ووسائل خمتلفة احلا

إن متوقع ) Armstrong & Kotler, 2017: 215(فقد ذكر . حلجز مكان وحصة سوقية مميزة

يف املصانع ولكن املنتج هو طريقة لتعريف املنظمة خبصائص منتجا�ا املهمة لدى الزبائن، فاملنتجات تصنع 

إن أمهية املكانة الذهنية ) 46: 2018منصور، (ويرى . العالمة التجارية حتدث يف أذهان املستهلكني

  :تتلخص باآليت

جذب واستقطاب املوارد البشرية الكفؤة للعمل يف املنظمة واالحتفاظ �م والعمل على منع دخول . أ

  .منافسني حمتملني

مي إنتاج وخدمات ذات جودة عالية للحصول على امليزة التنافسية تبني قدرة املنظمة على تقد. ب

  .املستدامة يف سوق األعمال
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  .االهتمام مبمارسات وسلوكيات املوارد البشرية اليت تظهر احرتام وتقدير وتقييم املنظمة واإلدارة العليا. ت

  خصائص المكانة الذهنية. 4

  :نة الذهنية تتمثل بالتايلإن خصائص ومسات املكا) 27: 2016أبو عكر، (ذكر 

املكانة الذهنية للمنظمة هي انطباعات عقلية ذاتية تتكون يف أذهان األفراد أو اجلماعات وتشكل . أ

  .اجتاها�م ومواقفهم وأحكامهم جتاه املنظمة

اتية تتسم املكانة الذهنية للمنظمة بالديناميكية والقابلية للتغيري والتفاعل املستمر مع املتغريات الذ. ب

لألفراد، أو تلك اخلاصة باملنظمة نفسها أو باملنظمات املنافسة هلا، كما وتتفاعل مع املتغريات ا�تمعية 

  .املختلفة

متثل املكانة الذهنية للمنظمة تقدميًا عقلًيا لكل ما يتعلق باملنظمة للجمهور سواء كان هذا التقدمي . ت

أو تقدميًا ) صورة العالمة التجارية، أو صورة املنتجات صورة اإلدارة، أو(جزئًيا لبعض عناصر املنظمة 

  .للعناصر الكلية للمنظمة بكل مكونا�ا وأبعادها

املكانة الذهنية للمنظمة مقصودة وخمطط هلا بعناية وتعتمد على برامج إعالمية مدروسة، وهي بذلك . ث

  .اطئةختتلف عن املكانة النمطية اليت يكو�ا األفراد بناًء على معلومات خ

تتسم املكانة الذهنية للمنظمة بقابليتها للقياس باستخدام أساليب البحث العلمي، وميكن التعرف . ج

  .على طبيعة الصورة املتكونة لدى اجلمهور وحتديد أية تغريات تطرأ عليها سواء كانت سلبية أم إجيابية

  أبعاد المكانة الذهنية. 5

يانات اخلاصة باملنتج أو اخلدمة أو املنظمة وتكتسب بشكل تتضمن املعلومات والب: البعد المعرفي. أ

مباشر من خالل وجود الزبون ضمن حميط املنظمة، أو بشكل غري مباشر من خالل وسائل االعالم 

وتتصف با�ا عملية انتقائية ذاتية، حيث إن دقة . واإلتصال الشخصي وغريها من مصادر مجع املعلومات

صل عليها ستعكس دقة املكانة أو الصورة الذهنية، كما إن حمدودية القدرة املعلومات والبيانات اليت حت

على الرتكيز واالنتباه والسعة املعرفية لألفراد تسهم يف تكوين مكانة ذهنية رمبا تشتمل على أخطاء يف 

  ).141: 2014محودي، والطائي، (عملية متثيل املعلومات 

رك من خالهلا الفرد موضوًعا أو قضية أو مسألة أو شخًصا ما، كما يقصد �ذا البعد املعلومات اليت يد    

إذ تعترب هذه املعلومات األساس الذي تبىن عليه املكانة الذهنية اليت يكو�ا الفرد عن اآلخرين وعن خمتلف 

واستناًدا إىل دقة املعلومات واملعارف اليت حنصل عليها عن اآلخرين فان األخطاء يف . املوضوعات والقضايا
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املكانة الذهنية املتشكلة يف أذهان األفراد هي أخطاء ناجتة اساًسا عن املعلومات اخلاطئة اليت حصل عليها 

ويطلق على هذا البعد أيًضا البعد االدراكي، حيث ). 272: 2017عذيب، وسعيد، (هؤالء األفراد 

ب عنصر االدراك دورًا مركزيًا يف ويلع. يتعرف األفراد على البيئة احمليطة �م عن طريق إدراك ما يدور حوهلم

  ).262: 2013املوسوي، (التأثري على سلوك األفراد من خالل استقبال املعلومات واملنبهات اخلارجية 

يقصد بالوجدان امليل اجيابًا أو سلًبا جتاه موضوع ما ضمن جمموعة من الصور : البعد الوجداني. ب

نب الوجداين مع تشكل اجلانب املعريف، ومع مرور الوقت إذ يتشكل اجلا. الذهنية اليت يكو�ا األفراد

تتالشى املعلومات اليت كو�ا األشخاص وتبقى اجلوانب الوجدانية املتمثلة باالجتاهات والعواطف حنو 

حيث يتدرج هذا البعد بني اإلجيابية والسلبية وفًقا . خمتلف األشخاص والقضايا إجيابية كانت أم سلبية

مصادر املعرفة املتوفرة، وطبيعة التجربة، واألسلوب املستخدم يف التجربة، : يت أمهها�موعة عوامل وال

 :Shaughnessy, 2013(وكذلك مدى قبول الفرد لآلخرين الذين صدرت عنهم تلك املعلومات 

بأن البعد الوجداين ميثل العنصر العاطفي الذي مييل لشيء ) 31: 2011عبد الفتاح، (بينما يرى ). 23

  .ينفر عنه ما أو

وإن  كما تتضمن هذه األبعاد تشكيل اجتاهات عاطفية سلبية أو إجيابية حنو املنتج أو قد تكون حمايدة،    

املكانة الذهنية املتكونة هنا تتميز بأ�ا انعكاس لدوافع داخلية أو حاجات ورغبات الفرد الذي يكّون هذه 

وتتأثر هذه املكانة باختالف خصائص األفراد أو . املكانة باعتماده على اخلربات والتجارب السابقة له

: 2014محودي، والطائي، (الذهنية جتانسها، حيث يسهم التجانس يف بناء اجتاهات إجيابية للمكانة 

141.(  

السلوك بأنه طريقة تعامل األشخاص أو ) 67: 2015العطار، وكاظم، (يعرف : البعد السلوكي. ت

بأنه كل ما  )29: 2005فليه، وعبد ا�يد، (ويعتربه . تصرفا�م من خالل تعاملهم مع األشياء املختلفة

  .يصدر عن الفرد من استجابات للمنبهات اليت تؤثر يف سلوكه سواء أكانت صادرة من الداخل أو اخلارج

كما ويعرف السلوك اإلنساين بأنه كل األفعال والنشاطات اليت تصدر عن الفرد سواء أكانت ظاهرة أم     

كن مشاهد�ا وقياسها أم أفعاًال تتم غري ظاهرة، وهو أي نشاط يصدر عن الفرد سواء أكانت أفعاًال مي

إن سلوك الفرد يستند على فكرة إنه ليس عرًضا، بل ). Fadem, 2013: 85(بشكل غري ملحوظ 

هو مشكلة يف حد ذاته، وإنه ينبغي التعامل معه وفهمه وحتليله وقياسه ودراسته ووضع أفضل اإلجراءات 
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املمكن التحكم فيه عن طريق التحكم يف املثريات  للتعامل معه حسب أوقات حدوثه وأماكنه، كما إنه من

  ).Kolenda, 2013: 94(اليت حتدثه ويف النتائج املرتتبة عليه 

ويشمل هذا البعد بعض السلوكيات املباشرة كالتحيز أو التعصب ضد املنظمة أو منتجا�ا أو القيام    

  ).141: 2014دي، والطائي، محو (بسلوكيات باطنية ميكن ان تكون كرد فعل للشعور أو اإلحباط 

  الجانب التطبيقي: المحور الثالث

عرض واقع جودة الخدمة وتأثيره في المكانة الذهنية للمنظمة باالعتماد على اجابات العينة : اوال 

  المبحوثة

 ,للقيـــام بعمليـــة التحليـــل) SPSS(ألغـــراض البحـــث فقـــد مت تفريـــغ و حتليـــل البيانـــات عـــن طريـــق برنـــامج  

اذ اعتمـدت الدراسـة االسـتطالعية ومت تطبيقهـا يف شـركة زيـن . وحتقيـق األهـداف املوضـوعة يف أطـار البحـث

  . العراق لالتصاالت

واســتخدم البحــث الوســط احلســايب و االحنــراف املعيــاري ومتوســط الــوزن النســيب وترتيــب االمهيــة آلراء العينــة 

اخلماســــي يف إجابــــات العينــــة ) Likert(س وقــــد اعتمــــد البحــــث علــــى مقيــــا. املبحوثــــة حســــب اجابــــا�م

 .يوضــح ذلــك) 2(بأربعــة مســتويات و اجلــدول  ) 5-1(2بــني  مــافســيكون مســتوى كــل متغــري . لألســتبانة

فيكـــون جيـــد إذا مـــا ) 3.39اىل  2.60(ويشـــتمل مســـتويني يف حالـــة الزيـــادة عـــن الوســـط الفرضـــي البـــالغ 

ــــراوح بــــني  كــــذلك يتضــــمن مســــتويني إذا ) 5اىل  4.20(وجيــــد جــــدا إذا زاد مــــن ) 4.19اىل  3.40(ت

و ) 2.59اىل  1.80(فيكــون ضــعيف إذا تــراوح بــني ) 3.39اىل  2.60(اخنفــض عــن الوســط الفرضــي 

  ).1.79اىل  1من (ضعيف جدا إذا ما اخنفض عن 

  يبين المتوسط المرجح واتجاه االجابة) 2(الجدول  

  مستوى االجابة  مقياس االجابة  المتوسط المرجح

  ضعيف جدا  ال اتفق تماما  1.79اىل  1من 

  ضعيف  ال اتفق 2.59اىل  1.80من 

  متوسط غير متأكد 3.39اىل  2.60من 

  جيد اتفق 4.19اىل  3.40من 

  جيد جدا  اتفق تماما 5اىل  4.20من 

                                                           
ار ع��ز عب��د الفت��اح د. ت��الیف د 541ص spssمقدم��ة ف��ي االحص��اء الوص��في واالس��تداللي باس��تخدام :  المص��در(   2

  )2008الخوارزمي للطباعة والنشر 
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  جودة الخدمة: اوال

فقـد جـاء جـودة اخلدمـة بصـورة عامـة بوسـط حسـايب  )3(اما فيما خيـص جـودة اخلدمـة واملبينـة يف اجلـدول  

وهــذا ممــا يــدل علــى قلــة تشــتت اجابــات العينــة ) 0.530(ومبســتوى جيــد وبــأحنراف معيــاري ) 3.700(

وتأكيــدهم علــى ان الشــركة تعمــل جاهــدة علــى تقــدمي خــدمات ذات جــودة عاليــة وذلــك مــن خــالل معرفــة 

ا بدقــة وبــنفس الوقــت جنــد ان الشــركة بــني فــرتة واخــرى االحتياجــات احلقيقيــة للزبــائن والعمــل علــى تنفيــذه

تعمل على استقطاب عاملني ذوي خربة ومهارة عالية من اجل مساعد�ا على تقدمي خـدمات ذات جـودة 

حترص إدارة الشركة ( الفقرة ويتضح من خالل اجلدول ان اعلى قيمة يف جودة اخلدمة قد جاءت اىل .عالية

ومبسـتوى جيـد وبـاحنراف معيـاري ) 3.81(قد جاء بوسط حسايب  )يذ اخلدمةعلى إعالم زبائنها مبوعد تنف

وهــذا ممــا يــدل علــى حــرص الشــركة املبحوثــة علــى ) 76.2(، اذ بلــغ متوســط الــوزن النســيب هلــا )0.732(

امـا ادىن قيمـة فقـد جـاءت عنــد . االهتمـام باملواعيـد الـيت تطلقهـا اىل الزبـائن والوفـاء �ـا يف الوقـت احملـدد هلـا

) 3.55(وبوســــط حســــايب ) �ــــتم إدارة الشــــركة بتقــــدمي خــــدمات ذات جــــودة عاليــــة(الفقــــرة والــــيت نصــــها 

وهـذا مـا يـدل علـى . )71(اذ بلـغ متوسـط الـوزن النسـيب هلـا ، )0.787( ومبستوى جيد وبـأحنراف معيـاري

  .ركات االتصال املنافسة هلااهتمام الشركة بتقدمي خدمات ذات جودة عالية متيزها عن ش

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الجابات العینة المبحوثة حول جودة الخدمة) 3(جدول 

  
 الفقرات

  ال اتفق تماما  ال اتفق  محاید  اتفق  اتفق تماما
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

متوسط 
الوزن 
 النسبي

االھم
یة 

النسب
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  یة

1 
تحرص إدارة الشركة على 
إعالم زبائنھا بموعد تنفیذ 

  الخدمة
19 14.4 75 56.8 32 24.2 6 4.5  --  -- 3.81 0.732 76.2 1 

2 
تمتلك إدارة الشركة موظفین 

لدیھم الخبرة والمعرفة 
  الالزمة للقیام بعملھم

13 9.8 71 53.8 45 34.1 3 2.3  --  -- 3.71 0.671 74.2 3 

3 
تحرص إدارة الشركة على 
  االھتمام الشخصي بالزبائن

20 15.2 69 52.3 36 27.3 7 5.3  --  -- 3.70 0.768 74 4 

4 
تقّیم إدارة الشركة إحتیاجات 

  زبائنھا بدقة
14 10.6 69 52.3 42 31.8 7 5.3  --  -- 3.68 0.734 73.6 5 

5  
تھتم إدارة الشركة بتقدیم 
  خدمات ذات جودة عالیة

24 18.2 59 44.7 44 33.3 5 3.8  --  -- 3.55 0.787 71 6 

6 
طلبات تلبي إدارة الشركة 

  الزبائن بصورة فوریة
18 13.6 70 53.0 40 30.3 4 3.0  --  -- 3.77 0.716 75.4 2 

   0.530 3.700  الوسط العام

 %74.07   نسبة توفر المتغیر

 %25.93   حجم الفجوة

  SPSS V.2اعداد الباحثان  باالعتماد على مخرجات برنامج :  الجدول
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  متغير المكانة الذهنية: ثانيا

  المعرفة   بعد -1

وفقا لنموذج البحث الفرضي مت اعتماد بعد املعرفة  كأحد ابعاد متغري املكانة الذهنية، إذ يظهر        

الوسط احلسايب واالحنراف املعياري واالوزان النسبية لتلك اإلجابات، اذ اوضحت النتائج ) 4(اجلدول 

وى جيد وباحنراف ومبست) 3.75(املتعلقة ببعد املعرفة من ا�ا جاءت بصورة امجالية  بوسط حسايب 

وهذا مما يشري اىل وجود اهتمام واضح من قبل الشركة املبحوثة ببعد املعرفة اذ ا�ا ) 0.505(معياري 

تعمل على ان يكون هناك ادراك واضح من قبل الزبون اىل الشركة وذلك من خالل شعار الشركة الذي 

الل العالقات العامة للشركة اليت حتاول فيها من ان يكون معربا عنها وعن سياستها ويتم ذلك من خ

توضح فيها تفاصيل عن اخلدمات اليت تقدمها وكذلك كافة املعلومات اليت تسعى ادارة الشركة من 

تصّدر إدارة الشركة نشرات ومطويات ( اىل الفقرة واليت نصهاوقد جاءت اعلى قيمة . توصيلها اىل الزبون

ومبستوى جيد وباحنراف ) 3.83(بوسط حسايب ) �اوتقيم مؤمترات وندوات للتعريف بالشركة وخدما

وهذا مما يدل على اهتمام شركة زين ) 76.6(، اذ بلغ متوسط الوزن النسيب هلا )0.753(معياري 

لالتصاالت بوسائل االتصال املتنوعة سواء اكانت املؤمترات او الندوات من اجل التعريف بالشركة 

اما ادىن قيمة فقد جاءت . لزبائن عن الشركة واجراء�ا وسياسا�اوخبدما�ا من اجل زيادة معرفة وادراك ا

) تأخذ إدارة الشركة آراء زبائنها بنظر االعتبار وتشاركهم يف املعلومات الضرورية(عند الفقرة واليت نصها 

اذ بلغ متوسط الوزن النسيب هلا ، )0.748( ومبستوى جيد وبأحنراف معياري) 3.67(وبوسط حسايب 

هذا يشري اىل ان الشركة ال تعمل على ايصال املعلومات من الشركة اىل الزبون فقط وامنا ايضا و  ).73.4(

من الزبون اىل الشركة وذلك من خالل مساع اراء الزبون سواء اكانت حول اخلدمات املقدمة او حول 

  .مقرتحات جديدة يرغب �ا الزبون ان يتم تقدميها من قبل الشركة
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  بعد الوجدان -2

ان بعـد الوجـدان قـد جـاء بصـورة عامـة بوسـط  )5(بينت النتائج املتعلقة ببعد الوجدان واملبينة يف اجلـدول   

وهــذا مــا يــدل علــى قلــة تشــتت اجابــات ) 0.493(ومبســتوى جيــد وبــأحنراف معيــاري ) 3.74(حســايب 

العينة و تأكيدهم علـى وجـود اهتمـام فعلـي مـن قبـل الشـركة املبحوثـة باجلانـب الوجـداين وخاصـة مـن حيـث 

الزبــون والشــركة وتــوفري اخلــدمات املــؤثرة علــى ثقــة ورضــا  الســعي اىل اجيــاد الشــعور بالراحــة واالمــان مــا بــني

 كانــت عنــد الفقــرة والــيت نصــهاان اعلــى قيمــة يف بعــد الوجــدان  ) 5(و يتضــح مــن خــالل اجلــدول . الزبــون

ومبستوى جيد وباحنراف ) 3.81(بوسط حسايب ) تقدم إدارة الشركة اهلدايا التذكارية للتحفيز على الشراء(

وهذا ما يدل على ان الشركة تستخدم عدة ) 76.2(بلغ متوسط الوزن النسيب هلا ، اذ )0.722(معياري 

خيارات من اجل التـأثري علـى رضـا الزبـون ومنهـا تقـدمي اهلـدايا التذكاريـة للتحفيـز علـى الشـراء وحتقيـق الـوالء 

علـــى  حتـــرص إدارة الشـــركة(امـــا ادىن قيمـــة فقـــد جـــاءت عنـــد الفقـــرة والـــيت نصـــها . مـــن قبـــل الزبـــون للشـــركة

 ومبســـــتوى جيـــــد وبـــــأحنراف معيـــــاري) 3.67(وبوســـــط حســـــايب ) االهتمـــــام بالزبـــــائن وحســـــن االســـــتقبال

  المعرفة الوسط الحسابي و االنحراف المعياري الجابات العينة المبحوثة حول بعد )4(جدول 

  

 الفقرات

  ال اتفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

الوزن 

 النسبي

االهمية 

  النسبية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

1 

تصّدر إدارة الشركة نشرات ومطويات 

وتقيم مؤمترات وندوات للتعريف 

  بالشركة وخدما�ا

24 18.2 66 50.0 38 28.8 4 3.0 -- -- 3.83 0.753 76.6 1 

2 
تسعى إدارة الشركة على متييز هويتها 

  من شعارها
21 15.9 67 50.8 41 31.1 3 2.3 -- -- 3.7 0.725 74 4 

3 
تستخدم إدارة الشركة برامج وأدوات 

  العالقات العامة بشكل فعال
11 8.3 83 62.9 38 28.8 

-

- 
-- -- -- 3.8 0.576 76 2 

4 
قة عن تقدم إدارة الشركة معلومات دقي

  خدما�ا
19 14.4 70 53.0 39 29.5 4 3.0 -- -- 3.79 0.721 75.8 3 

5 
تظهر إدارة الشركة مصداقية يف 

  املعلومات املتعلقة خبصائص خدما�ا
13 9.8 71 53.8 41 31.1 7 5.3 -- -- 3.68 0.724 73.6 5 

6 

تأخذ إدارة الشركة آراء زبائنها بنظر 

االعتبار وتشاركهم يف املعلومات 

  الضرورية

16 12.1 62 47.0 48 36.4 6 4.5 -- -- 3.67 0.748 73.4 6 

   0.505 3.75  العامالوسط 

 %74.90   نسبة توفر البعد

 %25.10   حجم الفجوة

  SPSS V.2اعداد الباحثان  باالعتماد على مخرجات برنامج :  الجدول
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وهــذا مــا يشــري اىل حــرص الشــركة علــى االهتمــام ). 73.4(اذ بلــغ متوســط الــوزن النســيب هلــا ، )0.728(

 .باجلانب الوجداين وخاصة من حيث استقبال الزبائن وحسن املعاملة معهم

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الجابات العینة المبحوثة حول بعد الوجدان )5(جدول 

  
 الفقرات

  ال اتفق تماما  ال اتفق  محاید  اتفق  اتفق تماما
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

متوسط 
الوزن 
 النسبي

االھمیة 
  النسبیة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

1 
یشعر الزبائن بالراحة واألمان عند 

  التعامل مع الشركة
13 9.8 81 61.4 34 25.8 4 3.0  --  -- 3.78 0.657 75.6 2 

2 
تحرص إدارة الشركة على 

  االھتمام بالزبائن وحسن االستقبال
14 10.6 66 50.0 46 34.8 6 4.5  --  -- 3.67 0.728 73.4 6 

3 
تقدم إدارة الشركة الھدایا التذكاریة 

  للتحفیز على الشراء
17 12.9 79 59.8 31 23.5 4 3.0 1 .8 3.81 0.722 76.2 1 

4 
تمتلك إدارة الشركة أثاث وأجھزة 

  ومعدات حدیثة
19 14.4 62 47.0 49 37.1 2 1.5  --  -- 3.74 0.716 74.8 3 

5 
تتالئم وتتوافق أنشطة وخدمات 

  الشركة مع إحتیاجات زبائنھا
9 6.8 75 56.8 45 34.1 3 2.3  --  -- 3.68 0.634 73.6 5 

6 
تحرص إدارة الشركة على معالجة 

  كل ما یؤثر في ثقة الزبون
14 10.6 71 53.8 44 33.3 3 2.3  --  -- 3.73 0.678 74.6 4 

   0.493 3.74  الوسط العام

 %74.70   نسبة توفر البعد

 %25.30   حجم الفجوة

  SPSS V.23اعداد الباحثان  باالعتماد على مخرجات برنامج :  الجدول

فقــد اظهــرت النتــائج ان قيمــة  )6(امــا فيمــا خيــص ببعــد الســلوك و الظــاهرة يف اجلــدول : بعــد الســلوك -3

) 0.528(ومبسـتوى جيـد و بـأحنراف معيـاري ) 3.71(بعد السلوك بصورة امجالية قد بلغ بوسط حسـايب 

وهــذا ممــا يــدل علــى قلــة تشــتت اجابــات العينــة وتأكيــدهم علــى وجــود االهتمــام باجلانــب الســلوكي للزبــائن 

ل احملافظـــة علـــى ســـرية وخصوصـــية الزبـــائن ســـواء اكـــان مـــن خـــالل االهتمـــام بشـــكاوي الزبـــائن او مـــن خـــال

وبنفس الوقت تسعى الشركة بصورة دائمة ان يكون موظفي الشركة القدرة على االقناع واحلـوار سـواء اكـانوا 

وقــد اوضــحت النتــائج ان اعلــى قيمــة يف . ميتلكــون تلــك املهــارات او ميتلكوهــا مــن خــالل الــدورات التدريبيــة

بوســـط  )يــؤدي املوظفـــون املهــام املنوطـــة �ــم بكفـــاءة وســرعة( يت نصـــهاكانـــت عنــد الفقـــرة والــبعــد الســلوك  
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) 75.4(اذ بلـغ متوسـط الـوزن النسـيب هلـا , )0.719(ومبستوى جيد وباحنراف معياري ) 3.77(حسايب 

اما ادىن قيمة . وهذا يدل على ان موظفي الشركة لديهم القدرة على تأدية املهام املنوطة �م بكفاءة وسرعة

وبوســط ) يكــرر الزبــون التعامــل مــع الشــركة لتلبيتهــا حاجاتــه ورغباتــه(فقــد جــاءت عنــد الفقــرة والــيت نصــها 

ـــــأحنراف معيـــــاري) 3.67(حســـــايب  ـــــوزن النســـــيب هلـــــا , )0.726( ومبســـــتوى جيـــــد  وب ـــــغ متوســـــط ال اذ بل

ة مــن اجــل تلبيــة رغبــا�م وهــذا يشــري اىل ان اغلــب زبــائن شــركة زيــن جيــددون تعــاملهم مــع الشــرك). 73.4(

  .وحاجا�م

  السلوك بعد الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات العينة المبحوثة حول) 6(جدول 

  

 الفقرات
  ال اتفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

الوزن 

 النسبي

االهمية 

  النسبية
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

�ــــــــــــــــــــــتم إدارة الشــــــــــــــــــــــركة  1

  بشكاوى الزبائن
15 11.4 72 54.5 41 31.1 3 2.3 1 .8 3.72 0.719 74.4 3 

ميتلـــــــــك موظفـــــــــو الشـــــــــركة  2

القــــــــــــدرة علــــــــــــى االقنــــــــــــاع 

  واحلوار

17 12.9 73 55.3 32 24.2 10 7.6 -- -- 3.70 0.78 74 4 

حتـــافظ إدارة الشـــركة علــــى  3

  سرية وخصوصية الزبائن
14 10.6 67 50.8 45 34.1 6 4.5 -- -- 3.68 0.755 73.6 5 

يــــــــؤدي املوظفــــــــون املهــــــــام  4

املنوطــــــــــــة �ــــــــــــم بكفــــــــــــاءة 

  وسرعة

16 12.1 75 56.8 35 26.5 6 4.5 -- -- 3.77 0.719 75.4 1 

يكـــرر الزبـــون التعامـــل مـــع  5

حاجاتــــــه  الشـــــركة لتلبيتهــــــا

  ورغباته

17 12.9 62 47.0 47 35.6 6 4.5 -- -- 3.67 0.726 73.4 6 

ميتلك املوظفون قدرة علـى  6

  متثيل الشركة بشكل جيد
15 11.4 72 54.5 40 30.3 5 3.8 -- -- 3.73 0.708 74.6 2 

  0.528 3.71  الوسط العام

 %74.23   نسبة توفر البعد

 %25.77   حجم الفجوة

  SPSS V.23اعداد الباحثان  باالعتماد على مخرجات برنامج :  الجدول

) 0.51(و بــاحنراف معيــاري  3.74)(امــا امجــاال فقــد حقــق متغــري املكانــة الذهنيــة وســطا حســابيا بقيمــة 

وهذا مما يدل علـى قلـة تشـتت اجابـات العينـة و اتفـاقهم علـى وجـود اهتمـام جيـد مـن قبـل الشـركة املبحوثـة 

  .باملكانة الذهنية اليت من املمكن ان يرمسها الزبون على صورة و وضع الشركة
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معامل االختالف باالعتمـاد علـى الوسـط  مت استعمال, و لرتتيب األمهية ألبعاد املتغري التابع املكانة الذهنية

قـد جــاءت يف الرتتيــب االول مــن )  الوجــدان(يوضــح ان بعــد ) 7(احلسـايب و االحنــراف املعيــاري و اجلـدول 

  . حيث ابعاد املكانة الذهنية اذ كانت اغلب اجابات العينة متفقة حول هذا البعد

 المكانة الذهنية دترتيب االهمية باالعتماد معامل االختالف ألبعا) 7(جدول 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي  ابعاد المكانة الذهنية ت
C.V 

  معامل االختالف
 ترتيب المتغيرات

 2 13.467 0.505 3.75  المعرفة  1

 1 13.182 0.493 3.74 الوجدان 2

 3 14.232 0.528 3.71  السلوك 3

  SPSS V.23اعداد الباحثان  باالعتماد على مخرجات برنامج  : الجدول

  فرضيات البحث : ثانيا 

 فرضيات االرتباط  - 1

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بني جودة (واليت تنص على  )أ(اختبار فرضية البحث الفرعية  .1

  )اخلدمة واملكانة الذهنية

) 0.000(عند مستوى داللة **) 0.736(جودة اخلدمة و املكانة الذهنية  بلغ معامل االرتباط بني 

( وهي اكرب من قيمة ) 12.398(احملسوبة )   t( ، اذ بلغت قيمة)0.05(وهي اقل من مستوى الداللة 

t  ( اجلدولية البالغة)توجد عالقة ارتباط ذو (، وهذا يعين قبول الفرضية البديلة واليت تنص على )1.984

وهذا مما يشري اىل وجود ارتباط قوي ومعنوي ما بني ). معنوية ما بني جودة اخلدمة و املكانة الذهنية داللة

  .جودة اخلدمة واملكانة الذهنية

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بني جودة (واليت تنص على  )ب(اختبار فرضية البحث الفرعية  .2

  )اخلدمة واملعرفة

وهي اقل من ) 0.000(عند مستوى داللة **)0.641( جودة اخلدمة واملعرفة بلغ معامل االرتباط بني 

اجلدولية )  t( وهي اكرب من قيمة ) 9.517(احملسوبة )  t( ، اذ بلغت قيمة )0.05(مستوى الداللة 

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية (وهذا يعين قبول الفرضية البديلة واليت تنص على  ،)1.984(البالغة 

  .وهذا مما يشري اىل وجود ارتباط قوي ومعنوي ما بني جودة اخلدمة واملعرفة). ما بني جودة اخلدمة واملعرفة
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نوية ما بني جودة توجد عالقة ارتباط ذو داللة مع(واليت تنص على  )ج(اختبار فرضية البحث الفرعية  .3

  )اخلدمة والوجدان

وهي اقل ) 0.000(عند مستوى داللة **)0.647(بلغ معامل االرتباط بني جودة اخلدمة والوجدان  

)  t( وهي اكرب من قيمة ) 9.680(احملسوبة )  t( ، اذ بلغت قيمة )0.05(من مستوى الداللة 

توجد عالقة ارتباط ذو (ديلة واليت تنص على ، وهذا يعين قبول الفرضية الب)1.984(اجلدولية البالغة 

وهذا مما يشري اىل وجود ارتباط قوي ومعنوي ما بني جودة ). داللة معنوية ما بني جودة اخلدمة والوجدان

  .اخلدمة والوجدان

توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية ما بني جودة (واليت تنص على  )د(اختبار فرضية البحث الفرعية  .4

  )سلوكاخلدمة وال

وهي اقل ) 0.000(عند مستوى داللة **) 0.669(بلغ معامل االرتباط بني جودة اخلدمة والسلوك  

)  t( وهي اكرب من قيمة ) 10.252(احملسوبة )  t( ، اذ بلغت قيمة )0.05(من مستوى الداللة 

توجد عالقة ارتباط ذو (وهذا يعين قبول الفرضية البديلة واليت تنص على  ،)1.984(اجلدولية البالغة 

وهذا مما يشري اىل وجود ارتباط قوي ومعنوي ما بني جودة ). داللة معنوية ما بني جودة اخلدمة والسلوك

  .اخلدمة والسلوك

 متغير المكانة الذهنية  عالقة االرتباط بين ابعاد متغير جودة الخدمة وابعاد) 8(جدول 

 ابعاد متغير المكانة الذهنية
  المتغير المستقل قيمة االرتباط ومستوى المعنوية 

 المكانة الذهنية المعرفة  الوجدان السلوك

 قيمة االرتباط **0.736 **0.641 **0.647 **0.669

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000 0.000  الخدمة جودة

10.252  9.680  9.517 12.398 T اختبار   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  SPSS V.23اعداد الباحثان  باالعتماد على مخرجات برنامج :  الجدول

  فرضيات التأثير - 2

 )  أ(اختبار الفرضية الفرعية   .1

) يوجد تأثري ذو داللة معنوية جلودة اخلدمة يف املكانة الذهنية( الختبار فرضية اليت نصت على مايأيت

) F(وهي اكرب من القيمة ). 153.717(احملسوبة بني جودة اخلدمة يف املكانة الذهنية ) F(بلغت قيمة 
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وبناءا عليه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  )0.05(عند مستوى داللة ) 3.89(اجلدولية البالغة 

عند مستوى داللة ) يوجد تأثري ذو داللة معنوية  جلودة اخلدمة  يف املكانة الذهنية(البديلة واليت تنص على 

يتضح بان ) 0.542(البالغة ) ²R(و من خالل قيمة معامل التحديد  .%)95(أي بدرجة ثقة %) 5(

من املتغريات اليت تطرء على املكانة الذهنية اما النسبة الباقية %) 54(جودة اخلدمة تفسر ما نسبته 

و يتضح من خالل قيمة معامل . فتعود اىل متغريات اخرى غري داخلة يف امنوذج البحث%) 46( والبالغة 

بان زيادة جودة اخلدمة مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة املكانة ) 0.626(البالغ ) β(امليل احلدي 

، مبعىن عندما يكون جودة اخلدمة  )1.389(يف املعادلة ) a(بلغت قيمة الثابت  %).63(ذهنية بنسبة ال

 .للصفر فان املكانة الذهنية لن يقل عن هذه القيمة

 )  ب(اختبار الفرضية الفرعية  - 2

بلغت ) املعرفةيوجد تأثري ذو داللة معنوية جلودة اخلدمة يف بعد (الختبار فرضية اليت نصت على ما يأيت 

اجلدولية ) F(وهي اكرب من القيمة ). 90.571(احملسوبة بني جودة اخلدمة  يف بعد املعرفة ) F(قيمة 

يوجد ( وبناءا عليه ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.89(البالغة 

البالغة ) ²R(خالل قيمة معامل التحديد  ومن .)تأثري ذو داللة معنوية  جلودة اخلدمة  يف بعد املعرفة

و . من املتغريات اليت تطرء على بعد املعرفة) 41%(يتضح بان جودة اخلدمة تفسر ما نسبته ) 0.411(

وحدة  بان زيادة جودة اخلدمة  مبقدار) 0.610(البالغ ) β(يتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي 

 ).61%(واحدة سيؤدي إىل زيادة بعد املعرفة بنسبة 

  )  ج(اختبار الفرضية الفرعية  - 3

) يوجد تأثري ذو داللة معنوية  جلودة اخلدمة يف بعد الوجدان(الختبار فرضية اليت نصت على ما يأيت 

) F(لقيمة وهي اكرب من ا). 93.704(احملسوبة بني جودة اخلدمة  يف بعد الوجدان ) F(بلغت قيمة 

وبناءا عليه ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.89(اجلدولية البالغة 

) ²R(ومن خالل قيمة معامل التحديد  .)يوجد تأثري ذو داللة معنوية جلودة اخلدمة يف بعد الوجدان(

من املتغريات اليت تطرء على بعد  )42%(يتضح بان جودة اخلدمة  تفسر ما نسبته ) 0.419(البالغة 

بان زيادة جودة اخلدمة ) 0.601(البالغ ) β(ويتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي . الوجدان

 .)60%(مبقدار وحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة بعد الوجدان بنسبة 

 )  د(اختبار الفرضية الفرعية  - 4
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بلغت ) ذو داللة معنوية جلودة اخلدمة يف بعد السلوك يوجد تأثري(الختبار فرضية اليت نصت على ما يأيت 

اجلدولية ) F(وهي اكرب من القيمة ). 105.093(احملسوبة بني جودة اخلدمة  يف بعد السلوك ) F(قيمة 

يوجد (وبناءا عليه ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.89(البالغة 

البالغة ) ²R(ومن خالل قيمة معامل التحديد  .)جلودة اخلدمة يف بعد السلوكتأثري ذو داللة معنوية 

. من املتغريات اليت تطرء على بعد السلوك) 45%(يتضح بان جودة اخلدمة  تفسر ما نسبته ) 0.447(

وحدة  بان زيادة جودة اخلدمة  مبقدار) 0.666(البالغ ) β(ويتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي 

  .)67%(واحدة سيؤدي إىل زيادة بعد السلوك بنسبة 

 المكانة الذهنية  جودة الخدمة في تحليل) 9(جدول 

 المتغير المستقل
ابعاد متغير التسويق 

 التفاعلي

قيمة الحد 

  )a(الثابت 

قيمة معامل الميل 

 )β(الحدي 

معامل 

 التحديد

(R2)  

 (F)قيمة 

 المحسوبة

 (F)قيمة 

 الجدولية
Sig الداللة 

 جودة الخدمة

  90.571  0.411  0.610  1.470  المعرفه

3.94  

 معنوي 0.000

 غير معنوي 0.378  93.704  0.419  0.601  1.477 الوجدان

 معنوي 0.000  105.093  0.447  0.666  1.221 السلوك

 معنوي 0.000  153.717  0.542  0.626  1.389 المكانة الذهنية

  االستنتاجات والتوصيات :المحور الرابع

  االستنتاجات: أوالً 

يستعرض هذا احملور عدًدا من االستنتاجات اليت توصل إليها الباحثان استناًدا إىل نتائج التحليل    

  :االحصائي يف حقلي جودة اخلدمة واملكانة الذهنية للمنظمة وكاآليت

قبل الشركة املبحوثة باملكانة الذهنية  قلة تشتت إجابات العينة واتفاقهم على وجود اهتمام جيد من. 1

  .اليت من املمكن ان يرمسها الزبون على صورة ووضع الشركة

أي كلما تلمس الزبون خدمة فاعلة  .وجود ارتباط قوي ومعنوي ما بني جودة اخلدمة واملكانة الذهنية. 2

  .ذهنهوفق ما يريد وتليب رغباته كلما ساعد ذلك على حتقيق الرضا لديه وعلى ترسيخ مكانة الشركة يف 

كلما كان هناك اهتمام فاعل يف جودة اخلدمة املقدمة من قبل الشركة كلما استطاعت الشركة من . 3

  .التأثري اجيابًا يف املكانة الذهنية للمنظمة
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ان أغلب أفراد العينة واملديرين يف شركة زين لإلتصاالت هم من فئة الشباب الذين يتميزون بالطاقة . 4

  .االنتاجية واالبداع املتجدد واملتكيف وفق التغريات والظروف احلالية، وبالتايل حتسني جودة اخلدمة املقدمة

تمام بشكاوي الزبائن او من خالل االهتمام باجلانب السلوكي للزبائن سواء اكان من خالل االه. 5

احملافظة على سرية وخصوصية الزبائن وبنفس الوقت تسعى الشركة بصورة دائمة ان يكون موظفي الشركة 

  .القدرة على االقناع واحلوار سواء اكانوا ميتلكون تلك املهارات او ميتلكوها من خالل الدورات التدريبية

وجود اهتمام فعلي من قبل الشركة املبحوثة باجلانب الوجداين وخاصة من حيث السعي اىل اجياد . 6

  . الشعور بالراحة واالمان ما بني الزبون والشركة وتوفري اخلدمات املؤثرة على ثقة ورضا الزبون

هناك ادراك  وجود اهتمام واضح من قبل الشركة املبحوثة ببعد املعرفة اذ ا�ا تعمل على ان يكون. 7

واضح من قبل الزبون اىل الشركة وذلك من خالل شعار الشركة الذي حتاول فيها من ان يكون معربا عنها 

وعن سياستها ويتم ذلك من خالل العالقات العامة للشركة اليت توضح فيها تفاصيل عن اخلدمات اليت 

   . اىل الزبون تقدمها وكذلك كافة املعلومات اليت تسعى ادارة الشركة من توصيلها

تعمل الشركة جاهدة على تقدمي خدمات ذات جودة عالية وذلك من خالل معرفة االحتياجات  .8

احلقيقية للزبائن والعمل على تنفيذها بدقة وبنفس الوقت جند ان الشركة بني فرتة واخرى تعمل على 

  .ذات جودة عالية استقطاب عاملني ذوي خربة ومهارة عالية من اجل مساعد�ا على تقدمي خدمات

  التوصيات: ثانًيا

  :يف ضوء ما توصل إليه الباحثان من استنتاجات فانه يوصي باآليت   

تفعيل مراكز البحث والتطوير التابعة للشركة �دف تطوير نشاطا�ا وخططها التسويقية من خالل . 1

  .االستفادة من حبوث السوق، وبالتايل ضمان تعزيز املكانة الذهنية للشركة

ضرورة ان تتبىن الشركة ثقافة االبتكار واإلبداع من خالل تشجيع موظفيها على إجياد أفكار وطرق . 2

  .تنفيذ جديدة وتطوير الربامج احلالية لتلبية رغبات وحاجات الزبائن املتقلبة يف كل وقت

ة قصوى للمنظمات العمل على بناء مكانة ذهنية إجيابية عن العمل يف الشركة املبحوثة واليت متثل أمهي. 3

إلصالح األخطاء وتصحيح مسارها عن طريق حصوهلا على تغذية عكسية منتظمة من زبائنها لتطوير 

  .وحتسني وتعديل براجمها وسياستها وخدما�ا وخططها املستقبلية
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التحديد الدقيق ومعرفة متطلبات الزبائن لتقدمي تشكيلة خدمات تليب طموحا�م من خالل اعتماد . 4

وشروط حمددة وحديثة مطابقة للمواصفات العاملية تقوم على أساسها بتقدمي خدما�ا بعدالة  معايري

  .وانصاف لكل زبون

استخدام عدد من األنظمة اآلمنة يف الشركة حفاظًا على سرية وخصوصية بيانات الزبائن، فضًال عن . 5

  .   إعالم الزبائن عن إجراءات احلماية اليت تقدم هلم

  

  المصادر

دور جودة الخدمات والصورة الذهنية والمنافع غير "، )2016(أبو عكر، فوزي فايز عودة . 1

، "دراسة حالة الغرفة التجارية الصناعية بغزة: الملموسة في جودة العالقة مع األعضاء المستفيدين

 .غزة_ رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية 

التسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي "، )2010(إحسان دهش والعبادي، هاشم فوزي  جالب،. 2

  . ، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن"معاصر

دور إدارة المعرفة التسويقية في "، )2014(محودي، وجدان حسن والطائي، هبة حممد حسني . 3

دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات  :تعزيز المكانة الذهنية للمنظمة

 .31، العدد 10، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد "الطبية في محافظة نينوى

األخالق وأخالقيات الوظيفة العامة وأهميتها للفرد والمنظمة "، )1999(الذهيب، جاسم حممد . 4

  ).خاص(، العدد 6االقتصادية واإلدارية، ا�لد  ، جملة العلوم"والمجتمع

، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، "ُأسس التسويق"، )2012(السيد علي، حممد أمني . 5

  .عمان، األردن

، رسالة "أثر كلف الجودة في األداء المنظمي"، )2009(الشحماين، زينب طعمة سلطان . 6

 .إلدارية، بغدادماجستري، الكلية التقنية ا

، الطبعة األوىل، دار "إدارة المبيعات"، )2010(الصميدعي، حممود جاسم ويوسف، ردينة عثمان . 7

  .املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن
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دور التسويق اإللكتروني في تحسين الصورة "، )2011(عبد الفتاح، فادي عبد املنعم أمحد . 8

، "حالة من وجهة نظر عمالء الشركة األردنية الفرنسية للتأميندراسة : الذهنية للخدمات الصحية

 .رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن
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  dr.shaimaaadil2020@gmail.com   ،)العراق( كلية االدارة واالقتصاد/ اجلامعة العراقية

 

 31/06/2022: ال�شرتار�خ�      ؛�21/06/2022 : القبول تار�خ�      ؛��02/05/2022 : تار�خ��ستالم

   :مستخلص

فال حضارة بدون معرفة وال  اذا كانت احلضارة حقيقة انسانية، فان البحث العلمي املنظم ضرورة حضارية،

اذا كان ادراك احلقيقة على ما هي علية يف الواقع علما، فان املنهج املنجز اىل ذلك و  معرفة بدون منهج،

   .االدراك ينبغي ان يكون هو االخر علما

فبالتايل هو احد االدوات االساسية لتنمية  ومبا ان البحث العلمي عد خارطة دليل عمل ألي باحث،

ا�تمعات والشعوب وإنتاج املعرفة، بل وأصبح مقياس ملدى تقدم ا�تمعات، على اعتبار انه يشكل احد 

  اعمدة تطوير رأس املال البشري واملادي وحتقيق التنمية وضمان استدامتها 

البحث العلمي اقل مما ينبغي وال يتناسب مع تارخيه وبالنظر لواقع البحث العلمي العريب، جند ان االهتمام ب

يف هذا ا�ال مقارنة بالدول املتقدمة، رغم اجلهود اليت تبذهلا يف هذا ا�ال، مما نتج عنه ضعف يف منظومة 

البحث العلمي العريب على ختلف احلياة العامة، أي بعبارة اخرى ختلف البنية االقتصادية واالجتماعية 

  لفكرية والثقافية وا

هنا انطلقت  من لكن ما تقدم ال مينع من البحث عن ابرز السبل لالرتقاء بواقع البحث العلمي العريب، و 

وتباينها، وان القصور احلاصل يف  لبيان امهية البحث العلمي رغم اختالف ا�تمعاتدراستنا كمحاولة 

لعدد من الدول العربية على وجه اخلصوص ما هو إال انعكاس لدرجة وعي النخب  مستوى االرتقاء به

  .واإلدارات العليا واجلامعات واملراكز واملؤسسات البحثية  بأمهية ذلك

العراق على وجه اخلصوص يتطلب اجندة كبرية وواسعة سبيال لالرتقاء و  ان واقع حبثنا العلمي العريب      

ة للبحث العلمي واجراء املسابقات السنوية بني الباحثني وتكرمي املتفوقني منهم من توفري ميزانية خاصبه ك
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اجل اجياد احلافز على التفوق واالبتكار، فضال عن اعداد دورات تاهيلية مستمرة ومناهج تالئم حاجة 

  .السوق وتعمل يف الوقت نفسه على تطوير مستوى التفكري النقدي والقدرات البحثية للطلبة

 البحث العلمي، احملددات، متطلبات االرتقاء: المفتاحية ماتالكل

Abstract: 
   A human reality is a human reality, for scientific research is a civilized 
organization, so there is no civilization without knowledge or knowledge of 
a method, and if it is a realization of science in reality, then the approach 
achieved to that realization is appropriate to be the same as a science 
Researcher work guide, so it is one of the basic tools for the development of 
societies and peoples and the production of knowledge. Rather, it has 
become a measure of the extent to which it becomes one of the pillars of 
developing human and material capital and achieving sustainable 
development and its sustainability. 
     Scientific research In the field of scientific research, we find that the 
interest in scientific research in this field, which makes it another in the 
field of scientific research, lags behind the economic, social and cultural 
However, the foregoing does not prevent us from searching for the most 
prominent ways to advance the reality of Arab scientific research, and from 
here our study was launched as an attempt to demonstrate the importance of 
scientific research despite the different and diverse societies, and that the 
shortcomings in the level of upgrading it for a number of Arab countries in 
particular are only a reflection of the degree of awareness of the elites And 
higher administrations, universities, centers and research institutions, the 
importance of this. 
    The reality of our Arab scientific research and Iraq in particular requires 
a large and broad agenda as a way to advance it, such as providing a special 
budget for scientific research and conducting annual competitions among 
researchers and honoring outstanding among them in order to find an 
incentive to excel and innovate, as well as preparing continuous training 
courses and curricula that suit the market need and work in At the same 
time, it develops the students' critical thinking and research capabilities. 
Keywords: scientific research, limitations, advancement requirements 

  : المقدمة

وهو يستخدم عقله وفكره ويبحث عن أفضل السبل ملمارسة  منذ ان وجد اإلنسان على سطح األرض،

  .احلياة فوق سطح الكرة األرضية بدون ممارسة اي منهج علمي يف التوصل إىل احلقائق
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 ومع التطور البطيء للبحث العلمي عرب العصور، فقد ازدهر التفكري العلمي وأضاف اضافات جديدة،

حىت اكتملت الصورة وظهرت معامل االسلوب العلمي السليم يف اطار عام يشمل مناهج البحث والتأليف 

  .االنسانيةو  املختلفة وطرائقه يف خمتلف العلوم التطبيقية

ان البحث العلمي غدا اليوم عنصرا فاعال ومهما من عناصر االقتصاد الوطين، والعمود الفقري يف البناء 

اهم اشكال القوة والسالح االول ملواجهة التحديات ومواكبة التكنولوجيا، وألجله و  ي،املعريف االكادمي

انطلقت الدراسة لبيان امهية البحث العلمي من منظور إسرتاتيجي، من خالل التعرف على  امهية يف 

اهر التنقيب عن احلقائق اليت قد يستفيد منها االنسان للوصول اىل قوانني كلية لعدد اكرب من الظو 

الطبيعية، وبذلك يستطيع التحكم يف القوى الطبيعية وتسخريها خلدمته، فضال عن تصحيح معلوماتنا 

وتصوراتنا لعدد من االمور اليت يتناوهلا البحث، هذا اىل جانب عدد من االهداف االخرى تكمن يف 

  : االيت

 االملام باملفاهيم واألسس واألساليب اليت يقوم عليها البحث العلمي. 

 ساعدة الدارس على تنمية قدراته على فهم اهم خصائص البحث العلمي احلديث  م 

  التحديد السليم للمشكالت اليت تعرتض البحث العلمي العريب سبيال لتحديد االجراءات الالزمة

 واملتطلبات الضرورية لالرتقاء به 

، يبقى البحث العلمي وتباينها رغم اختالف ا�تمعات((وألجله، انطلقت فرضية البحث من االيت 

الفائض الرتاكمي لنتاج العقل البشري يف اخللق واإلبداع والسلوك وان القصور احلاصل يف مستوى االرتقاء 

به لعدد من الدول ما هو إال انعكاس لدرجة وعي النخب واإلدارات العليا واجلامعات واملراكز واملؤسسات 

  ) ) البحثية  بأمهية البحث العلمي

لى صحة الفرضية، مت طرح عدد من التساؤالت سنحاول االجابة عليها يف منت البحث، وفيما وللربهنة ع

  : يلي التساؤالت

 ماهو البحث العلمي ؟ وما هي ابرز اهدافه؟ .1

 ماهي ابرز اخلصائص اليت من املمكن ان يتصف �ا البحث العلمي الناجح ؟ .2

اليت تعرتض مسار البحث العلمي العريب كيف هو واقع البحث العلمي العريب ؟ماهي ابرز املعوقات  .3

 ؟وكيف ميكن االرتقاء به؟ 

 هل من املمكن ان يرتقي البحث العلمي العراقي اىل مصاف البحوث يف الدول املتقدمة ؟  .4
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وإلجابة عن التساؤالت اعاله، فقد اعتمدت الباحثة على اسلوب املناهج املتعددة، اذ استخدمت املنهج 

ي منه والسيما يف املبحث االول والثاين منه اما يف املبحث الثالث فقد مت الوصفي يف اجلانب النظر 

استخدام املنهج التحليلي االستقرائي سبيال للتعرف على حمددات البحث العلمي العريب وسبل االرتقاء به 

ه العلمية متطرقا يف �اية املبحث اىل اخذ منوذج العراق حماوال فيها بيان اوجة املعوقات اليت تعرتض حبوث

  .وكيفية االرتقاء �ا

وعليه مت تقسيم البحث اىل مقدمة وثالث مباحث وخامتة، اذ مت التطرق يف املبحث االول منه على ماهية 

البحث العلمي بصورة عامة، مث مت بيان ابرز خصائصه يف املبحث الثاين منه اما يف املبحث الثالث 

قف بالضد من البحث العلمي العريب وبيان سبل االرتقاء به مع واألخري، فقد مت بيان ابرز احملددات اليت ت

  استعراض ما حيدث يف العراق 

  اما اخلامتة فقد جاءت تلخيصا ملضمون البحث مع عدد من االستنتاجات والتوصيات  

  رؤية مفاهيمية : البحث العلمي: المبحث االول

 اصطالحا : البحث العلمي .1

  ) العلمي( و) البحث:    (لغويا، اذ يتكون من كلمتني مهاعند تناول كلمة البحث العلمي 

فهي مصدر الفعل املاضي وَل العلماء ان كلمة حبث اكتسبت مدلوًال لغويًا عامًا ومعاصرًا قي: البحث  - أ

  .ومعناها تتبع، سأل، تقصى، حاول، تأمل، وصوال اىل شيء يريد الباحث الوصول اليه) حبث(

  حقيقة او امر من االمور أوتقصي كذلك تعين طلب الشئ

،كما وردت يف القران )19: 2008عبد احلسني، (اما يف  املعاجم اللغوية فا�ا تعين التفتيش والتنقيب 

)) ( فبعث اهللا غرابًا يبحث يف االرض لرييه كيف يواري سوءة أخيه: (( الكرمي مرة واحدة، يقول تعاىل

  )31: القران الكرمي، املائدة

فهي كلمة تنسب اىل العلم الذي يعين املعرفة وادراك احلقائق، كما يعين  Science) يالعلم(اما كلمة 

 )4: 2014باقر، ( .االحاطة واالملام باحلقائق وكل ما يتصل �ا

كما يعد العلم منهج اكثر مما هو مادة للبحث، كذلك هو اسلوب يف التحليل يسمح للعامل بالوصول اىل 

  .قضايا مصاغة صوغا دقيقا

  : ما تقدم ان العلم له شروطا اساسية، وهي كاأليتان 

   .وجود عدد من الظواهر يتخذها العلم موضوعا للدراسة والبحث .1
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 .خضوع هذه ا�موعة من الظواهر ملنهج البحث العلمي .2

 )153: 2005-2004مجايل، ( .الوصول يف ضوء مناهج اىل عدد من القوانني العلمية .3

البحث العلمي هو نظام سلوكي يهدف لنمو اإلدراك  :ماهية البحث العلميويف احلقيقة لو اردنا تلخيص 

  .البشري وزيادة قدرته علـى االستفادة مما فوق وحتت الثرى ومبا يوفر حيـاة حـضارية آرميـة للفـرد وا�تمـع

  ) مصدر: (اذن هذا النظام السلوكي يتكون من العناصر التالية

نظـام البحـث مـن عـدد مـن العناصـر أمههـا الباحـث ومعرفتـه املتخصصة  تتكـون مـدخالت: المدخالت. 1

بالبحث العلمي، املشكلة والشعور �ا واختيارهـا للبحـث، ثـم غـرض أو هدف البحـث، والدراسـات 

إضافة واألحبـاث الـسابقة حللهـا، وفرضـيات وافرتاضـات معاجلـة املشكلة واإلمكانيات املتوفرة هلذه املعاجلة 

للصعوبات اليت تعرتض عمليـات املعاجلة وأمهية حلها للمعرفة البـشرية وفائـدة ذلـك للفـرد وا�تمـع، 

 واملفـاهيم واملصطلحات اليت سيتم تناوهلا بالبحث

تتكـون مـن منهجيـة حبـث املـشكلة والتـصميم اإلحـصائي املناسـب لطبيعـة البحث وظروفه : العمليات.٢ .

ت حـل املـشكلة للوصـول للنتـائج املقـصودة أو هـي طـرق وتقنيات اختبار الفرضيات املطروحة أو إجراءا

تـشغيل األدوات واألجهـزة وطـرق أخـذ القـراءات  :وتشتمل من بني العديد من النقاط .حول البحث

لبيانـات وأسـاليب التحليـل والعينـات وماهيـة املـواد املطلوبـة ومواصفا�ا وآميا�ـا التقريبيـة وطـرق مجـع ا

تتكــون مــن نتــائج البحــث العلمــي مبــا فــي ذلــك : املخرجات.٣ .اإلحـصائي والتفسري ومناقشة النتائج

واملختربيــة التــي ترتــب فــي جــداول تتــضمن نتــائج  نتــائج القياســات والتجــارب واالختبــارات احلقليــة

ئي هلا مث ختتصر فـي جـداول أو أشـكال أو خطـوط بيانيـة تـساهم فـي إبـراز النتائج اهلامة التحليــل اإلحصا

آمـا تـشمل املخرجـات احللـول التـي تـم التوصــل إليهــا مــن اســتنتاجات وتوصــيات . وهي مكتفية مبتوسـطات

ر والــذي ينبغــي أن يــشمل عناصــر النظــام وتــضمينات ثــم الورقــة العلميــة أو البحــث املكتــوب املنــشو 

  ).املــدخالت والعمليات واملخرجات( الــثالث 

أو رباعية، تضم  ة ثالثيةوتشمل تقييم البحث من جلن :)الضوابط التقييمية(التغذية العكسية . ٤  

وخطوات منطقية وتطبيقية  مببـادىء خمتصني مبوضوع البحـث، وهؤالء االعضاء حمكومني فـي تفاعال�ـم

حمددة، مؤدية لنتائج مدروسة تبـني صـالحية البحـث حلـل املـشكلة من عدمه كما توضـح  اللجنة 

  .اإلسـهامات العلميـة اجلديـدة التـي يقدمها الباحث من خالل حبثه يف املعرفة االنسانية
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بتعدد اساليبه، اال ا�ا تشرتك يف ) البحث العلمي( تعددت التعاريف اليت تتناول مصطلح يف احلقيقة 

  : صفات معينة، ومن بني هذه التعريفات

 جهد منظم للبحث يف مشكلة معينة حتتاج اىل حل. 

  سلسلة من اخلطوات اليت تصمم �دف اجياد إجابات ملسائل مهمة للمجتمع 

 يعها بعناية هلذا عملية استقصاء منظم وحياول شرح وصف او التنبؤ بالظاهرة بناءًا على بيانات مت جتم

 .الغرض

  حبث علمي منظم يقوم على اساس قاعدة بيانات لبحث مشكلة معينة وذلك �دف الوصول اىل

 ).42، 2000عطوي، . (اجابات وحلول ملشاكل موضوع البحث

  اليت تؤرق البشرية عن طريق االستخدام املنظم الدوات حماولة دقيقة ناقدة للتوصل اىل حلول للمشكالت

 .ارجيةوطرائق خ

  مقارنة سابقة �دف تقصي احلقيقة وانتشارها بني الناس لغرض االستفادة وامكانية التطبيق 

 عبد العال(صد التحرك من املعلوم اىل ا�هول �دف استكشاف حقائق جديدة او فهم اكثر للمجهول 

 ).11: 2011عادل، و 

   حماولة الكتشاف املعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وحتقيقها بتقِص دقيق ونقد عميق مث عرضها

  .عرضاً مستكمالً بذكاء ودراك لتسري يف ركب احلضارة العاملية وتسهم فية اسهاماً شامالً 

   الشامل وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول اىل حل املشكلة احملدودة وذلك عن طريق التقصي

. والدقيق جلميع االشواهد واالدلة اليت ميكن التحقق منها مستقبال واليت تتصل �ذه املشكلة احملددة

 ) 49: 2009عبود، (

نستنتج يف ضوء  التعاريف السابقة ان البحث العلمي هو وسيلة لالستقصاء املنظم والدقيق 

، توافر فلسفة خاصة به، فاذا كان له فلسفة الكتشاف القوانني اليت يعمل مبوجبها العامل الذي نعيش فيه

مما ينجم عنه االجابة عن طموحات عامة أو صياغة نظريات .كان له موضوع ومعىن يستوجب البحث فيه

من خالل  اتباع خطوات معينة حتددها .من شأ�ا ان تفسر تلك العالقات أو تصحيح نظريات السابقة

يانات واختيار ادوات القياس وحتديد املتغريات والتأكد من فلسفة العلم فيما له صله بأساليب مجع الب

   .صدق العالقات املكتشفة وثبا�ا وموضوعيتها، كما يستخدم يف مجيع ميادين احلياة
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 احلقيقة اذا اردنا ان نتعرف على  امهية البحث العلمي فعلينا توفري يف: اهمية البحث العلمي  -2-

 )12: 2010حسني، (: االيت

 .والغوص يف متو�امصادره  .1

 .مراجعة ودراستها .2

 .معاملة وجودة ادار�ا .3

 .ادواته ومعرفة استخدامها .4

  .خمترباته وتوظيفها لتأهيل البحاثة والبحاثة املساعدين .5

  .ميادين التجريب اليت فيها تتجسد احلقائق أو ترفض مبوضوعية .6

  .ني والدارسني واملتعلمنيتقنية اليت تتطلب استيعابا وافيا من قبل القائمني عليها واملتدرب .7

ومن هنا تربز دور اجلامعات يف وقتنا احلايل باعتبارها تؤدي وظيفة اساسية يف خمتلف ا�االت 

املعرفة االنسانية ، فعن طريق هذه اجلامعات تتقدم املعارف ويتم تزويد الباحث مبختلف العلوم واملعارف 

ىت انواع التنمية سواء اكانت اقتصادية او اجتماعية او املختلفة اليت تفجر فيها الطاقات خدمة لتحقيق ش

سياسية، واصبحت يف تلك الفرتة وال تزال اجلامعات هي املكان االنسب الذي تتوافق فيه جهود البحث 

العلمي، ورغم العديد من املعوقات اليت تكون امام سري عمل ودور اجلامعات يف ابراز امهية البحث العلمي 

عوقات تنظيمية او فنية او مالية، وألجله مت من خالل هذا املكان العمل املستمر سواء اكان هذه امل

  .باستثمارات معقولة يف تطوير وتقوية العالقة مابني اجلامعة ومؤسسات الصناعة

ان التقدم العلمي والتطورات العلمية اهلائلة وتنامي القدرات التكنولوجية الكبرية والتسارع املضطرد يف       

 االتصاالت والتواصل االجتماعي املتنوع اهلائل له دور يف توجية النشاط البحثي، ومن بني هذه عامل

  )75: 2016اجلوارين، و  عودة: ( املسببات

 .مسامهة اجلامعة يف توفري املناخ الصحي للتطور املهين .1

ية واجتماعية يف توفر اجلامعات االنسجام بينهما وبني ما توجهه القطاعات االنتاجية من ظروف اقتصاد .2

 .ا�تمع، وهذا ما يسمى بالقطاع اخلاص

تعطي اجلامعات السمعة العاملية املتقدمة للبلد، اذ ان اجراء البحوث التطبيقية الصادقة ذات الصلة املباشرة  .3

  .يف ا�تمع سيعمل على اكساء اجلامعات مث البلد داخليا ودوليا
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ت القطاعية سبيال لتطبيق ونقل النتائج العلمية يف اندثار كلما ازداد سرعة تفاعل اجلامعات مع الشركا .4

تطوير معلومة علمية يف اقل التكاليف لتؤدي اىل تعاون ذات مدى بعيد يف تقليل االعتماد و  متجدد جديد

 .على التقنية االجنبية وارتفاع املردود االقتصادي للقطاع اخلاص

نلخص مما تقدم ان االمهية البحث العلمي تثري املكتبات وتسهم يف حل االشكاليات بغض النظر ان  

كانت االشكالية اقتصادية او سياسية او نفسية او اجتماعية، كما ميكنها كشف االخطاء ومعاجلتها 

وحتاول االستمرار  والتعرف على املؤشرات باستخدام التقنيات املتعددة واملتنوعة  وتضييف اجلديد النافع

  .على ماهو موجود يف االضافة سبيال لتأهيل الكوادر احمللية عمليا كباحثني ومساعدي باحثني

يف احلقيقة ان اغلب ما وصل من اهداف البحث العلمي ما اشار اليه : اهداف البحث العلمي - 3

حاجي خليفة يف القرن السابع عشر امليالدي اىل ان اهداف البحث العلمي تقع يف مراتب وحسب تعبريه 

  ).21-20عليان، بال، : ( ، وعلى النحو االيت)) ال يؤلف عاقل اال فيها(( 

 ناقص فيتممه  اما شيء مل يسبقه له فيخرتعه اما شيء .1

 .او شيء مغلق فيشرحه .2

 .او شيء طويال فيختصره دون ان خيل بشيء من املعاين .3

 .او شيء متفوق فيجمعه .4

 .شيء خمتلط فريكبه .5

 .شيء اخطأ فيه فيصلحه .6

وبالتايل اهداف البحث العلمي هي بال شك ميكن تلخيصها با�ا ماهي وصف لظاهرة ودراستها بشكل 

التحكم فيها يف حالة الثبات للتوصل اىل تكوين بناء منظم من املعرفة ختدم علمي سبيال يف التنبؤ �ا و 

   .االنسان ورفاهية وتطوره

  :هناك عدة اهداف رئيسة للبحث العلمي، وهي كما يأيت

 .ويقصد به القبول املؤقت لتفسري ظاهرة ما: الفهم -1

فهو مجع البيانات املتعلقة بالظواهر واألهداف  وهو الوصف احملدد ملالمح االشياء والظواهر،: الوصف -2

وتصنيفها  وترتيبها، كزيادة اعداد املتسربني يف التعليم االساسي، اخنفاض املستوى العلمي للطلبة، ازدياد 

 اجلبوري( .حالة التضخم يف البلد، ارتفاع معدل النمو السكاين يف العراق، السيما  والعامل العريب عموما

 ) 111: 2013اجلنايب، و 
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ويضم االكتشاف عن الظاهرة واالسباب اليت ادت اىل حدوثها ويعتمد على التحليل واملقارنة : التفسير -3

 .والربط بني العناصر املختلفة للتوصل يف معرفة االسباب والوصول اىل عدة تساوألت

من عالقات بني املتغريات،  ويقصد به حتديد الباحث احتمالية العالقة املستقبلية استناداً ملا يكشفُه : التنبؤ -4

النجار ( .كالتنبؤ مبعدالت البطالة، أو التنبؤ حبجم الفساد، ويرتبط مبدى ثبات الظواهر موضوع الدراسة

 )25: 2010واخرون، 

ويعين قدرة الباحث على السيطرة على العوامل اليت تسبب حدثا او ظاهرة : والتحكم الضبط/  السيطرة -5

 .تحكم حبدوثها بالقدر الذي يريدهُ معينة او متنع حصوهلا او ال

ويقصد به التنظيم املنهجي للحقائق يف بناء متماسك اذ يقود التنظيم  :تكوين بناء منظم من المعرفة -6

املنهجي للحقائق العلمية واألساليب اليت مت من خالهلا احلصول على تلك احلقائق اىل بناء صرح من 

 )36-35: 2011فرحيات، (. دان الواحد او بني املياديناملعرفة العلمية املتماسكة سواء داخل املي

  : وهناك من يرى ان الدافع الجراء البحوث والدراسات، هو االيت

  .الرغبة يف خدمة ا�تمع .1

الرغبة يف حب االستطالع والتعرف على اجلديد واكتشاف امليول، واحلصول على درجة علمية أو  .2

  .أكادميية

او ابداع او حل مشكلة تواجه شخصا او مجاعة سواء اكانت املشكلة املتعة الفعلية يف اجناز عمل  .3

 . .االقتصادية منها ام االجتماعية

 توجهات .4

 سبيال لوالدة مشاريع سرتاتيجية فاعلة  .املؤسسة وظروف العمل إلجراء البحوث والدراسات  .5

 )21   : عليان،  بال ( .دراسات سابقةو  الشك يف نتائج حبوث .6

 قبل متخذ القرار جتاه نتائج البحوث العلمية الختاذ القرارات املناسبة  النظرة اجلادة من  .7

اجلوارين، و  عودة(تفعيل نظريات اكادميية سابقة وتطبيقها عمليا السيما يف جمال االقتصاد والسياسة  .8

2016 :77(  

هر مما تقدم يتضح لنا ان وصف الظواهر ودراستها بشكل علمي تقودنا اىل تفسري تلك الظوا      

والعالقات اليت حتكمها، ومن مث نستطيع التنبؤ �ا والتحكم فيها يف حالة الثبات لتلك الظواهر، ومن مث 
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ميكن الضبط والسيطرة  والتحكم يف تلك الظواهر لتكوين بناء منظم من املعرفة سبيال لتوجيهها خلدمة 

  = .االنسان ورفاهيته وتطوره

   .خصائص البحث العلمي الناجح :المبحث الثاني

اذا كان الفكر البدائي قد كون عوامل رمزية وغيبية غامضة احاط �ا نفسه، دون ان يواجه واقعه       

وجها لوجه بل من خالل تلك التصورات، فان الفكر العلمي يتعامل مع الظواهر تعامال عقليا ونقديا 

   .وعمليا، حبيث ميكن له تفسريها وفهمها موضوعيا

ومن خصائص االنسان العصري البارزة ومعامل احلداثة االساسية االخذ بالتفكري العلمي وما يرافقه       

من قياس كمي واحيانا كلي بان ظواهر عاملنا خاضعة للقياس والكمية، فالعامل اليوم مقنن حتكمه انظمة 

رين من حوله، وهذا يشكل نبذا ميكن لالنسان ان يكتشفها ويتعامل معها ويضعها يف خدمته وخدمة االخ

 للخرافة ونزعا للقدرات اخلارقة عن الظواهر الطبيعية واالشياء واالشخاص اليت روج هلا التفكري التقليدي

  )13: 2009الشمري، و  اهلنداوي(

ومبا ان البحث العلمي البد ان يستند اىل التفكري العلمي، وهذا التفكري له مسات او خصائص يتميز      

ن التفكري العشوائي والذايت الغري مستند اىل قواعد ومبادىء حتكم مسار عملية التفكري ومجع �ا ع

املعلومات والربط بينها وصوال اىل القيام مبقارنات وانتهاء باخلروج مبخلصات ونتائج ميكن من خالهلا 

  .ارا�ا املستقبليةصياغة قوانني ونظريات تفسر وحتكم حركة الظواهر، ومتكننا من التنبؤ باجتاهات مس

  :ومن هنا ظهرت ثالث اجتاهات حماولة لتفسري ابرز خصائص التفكري يف البحث العلمي وهي كما يلي

  : يرى ان خصائص البحث العلمي تتلخص يف :االتجاه االول  - أ

 حيتاج البحث العلمي اىل جهد منظم، اذ يتم ترتيب االفكار واملعلومات وجتميع الوقائع واالرقام :التنظيم .1

  .املبعثرة يف اطار يعطي هلا يف تداخلها وامتزاجها معىن

ان اختيار املنهج هو الوسيلة املثلى اليت ميكننا من خالهلا حتقيق هذا التنظيم للمعارف وتوظيف املنهج هو 

  )14: 2009الشمري، و  اهلنداوي(  .مسه مالصقة ملفهوم العلم

 : ويقصد �ا جانبني مهمني مها Objective :الموضوعية  .2

 .بحث بعيدا عن االستطراد واخلروج عن موضوع البحثحصر الدراسة وتكثيفها يف اطار موضوع ال  - أ

جترد االفكار واالحكام عن النزعات الشخصية، فاهلدف االول  واالخري هو التوصل اىل احلقيقة مؤيدة   - ب

 .يةباالدلة والشواهد بعيدا عن املؤثرات الشخصية واخلارج
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اي على الباحث البدء بوضع هدف حمدد او عدد من (  Research objective: الهدف تحديد .3

االهداف ذات امهية، والسيما عندما تتناول مشكالت او مسائل اساسية يف ا�تمع، يهدف من خالل 

  .حبثه التوصل لنتائج حتل مشكلة او جتيب على سؤال ملح

تفاعل الظواهر االجتماعية والطبيعية لعدد من املعادالت او القوانني ويقصد به التعبري عن حركة و : التجريد .4

االساسية اليت تتضمن عالقات ورصد الجتاه تلك العالقات، وذلك من خالل عزل مسات معينة يف ظواهر 

متعددة بقصد حتديد العناصر املشرتكة بينهما او تصنيفها او حتليلها، ذلك الن اجلزئية الواحدة وهي 

(  .ن عداها التكون من قبيل القوانني العلمية العامة اليت تشملها وتشمل غريها من بنات جنسهامعزولة ع

  )15-14: 2009الشمري، و  اهلنداوي

 : اما االجتاه الثاين  فهو يرى ان اخلصائص املميزة للتفكري يف البحث العلمي تتمثل يف

ميكن ان تكون الرغبة والدافعية واحدة من االمور املهمة، اذ ان رغبة الباحث واهتمامه  :والدافعية الرغبة .1

يف التوصل اىل احلقائق معينة أو اثبات شيء مهم أو حتدي علمي مقابل معضلة معينة ميكن ان ختدم 

سببية البشرية أو احلاجة يف ظروف العمل للتوصل اىل اجلديد وأكتشاف ا�هول أو لفهم العالقات ال

وحماولة معرفتها والتحكم �ا واالستفادة منها أو لتوظيف حقيقة معينة وبناء مناذج رياضية أو التحقق من 

نتائج لبحث سابق ، وغريها من املسائل، أن من شأن كل ذلك ان يوفر للباحث الرغبة والدافعية يف 

 .العمل والبحث املستمر

همة للباحث يف حتديد املوضوع الذي سيبحث فيه، ويعد هذا من االمور امل :تحديد موضوع البحث .2

وجيب التأكد من املادة العلمية اليت تكفي الجرائه مع توفر القدرة العلمية للباحث يف حتديد عنوان البحث 

مع ضرورة عمل مسح شامل للدراسات السابقة وحصر املراجع الرئيسة للبحث، وتقدير الزمن الكايف 

-12: 2011عادل، و  عبد العال( .جتاوز املعوقات اليت تواجه الباحثوالكلفة الجناز البحث لغرض 

13.( 

يف احلقيقة ان حتديد موضوع البحث ليس باالمر السهل مما جعل البعض يسميه مبشكلة البحث، اليت     

تستوجب من الباحث بذل اجلهد العلمي من اجياد حلول خترجه من احلرية اليت هو فيها، وتدفعه اىل 

  .)29: 1999عقيل، ( .معاجلات ملوضوع دراستهالبحث عن 

ويعلمهم الكتاب : (( ان حتديد املوضوع اشبه مبرحلة انتقالية من اال معرفة اىل املعرفة، وكما يقول تعاىل    

 ).2: القران الكرمي، اجلمعة) () واحلكمة وان كانوا من قبل لفي ضالل مبني
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وضع اساس نظري جيد وتصميم منهجي سليم مما يؤدي  Rigor :بذل العناية والجدية في البحث .3

 .اىل حتقيق هدف الدراسة

  : و ان بذل العناية حتتاج اىل

 .نظرية جيدة  - أ

 )17-14: 2010مصطفى، ( .منهجية سليمة  - ب

  .جيب ان تكون الفروض اليت مت التوصل اليها قابلة لالختبار :Testabilityامكانية االختيار  .4

 .جيب ان يكون هناك امكانية لتحرر البحث :Replicabilityامكانية تكرار البحوث  .5

بناء على ( الدقة تشري اىل مدى اقرتاب النتائج  :Precision &Confidenceالدقة والثقة  .6

  .من الواقع)  العينة

 %5واحتمال % 95اما الثقة فتشري اىل ان تقديراتنا صحيحة اي النتائج ان تكون دقيقة بدرجة       

   .نتائج غري صحيحة

هو اشبه بالقانون الذي حيكم العالقة بني املتغريات مما ال حيتاج اىل اثبات جترييب مرة  :تعميم النتائج .7

اخرى، ولكن ميكن تطبيقه مباشرة مع احلاالت املماثلة، كما يشري اىل جمال تطبيق نتائج البحث على 

واملعادلة التالية توضح .عميم هو فرض ثبتت صحتهالوحدات االقتصادية االخرى، مما ميكن القول ان الت

  ).54 – 53 : :2007القيم، ( : الية التعميم وكااليت

وكذلك يف  ،.من االفضل اتباع البساطة يف شرح الظاهرة أو املشكلة مناط البحث :البساطة واالقتصاد .8

تنمية املقرتحات اليت توصل اليها البحث يف حل املشاكل الفعلية واالبتعاد عن اطر البحث املعقدة اليت 

  .حتتوي على العديد من العوائق اليت يصعب السيطرة عليها

  .فيما يرى االجتاة االخر

كي يكون حبثا يف غاية االمهية، فيما يرى االجتاه الثالث، ان البحث العلمي البد ان يتوافر فيه امران ل     

  )25: 1992مبارك، ( : ومها

ويقصد بذلك السلوك العلمي يف كل طرق البحث، ووسائلة ومنهجه لتحقيق اهلدف منه، : االصالة .1

 .وذلك يف ذكاء، ونظام، ومنطق، وامانة علمية
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سابقني، ويعين وذلك بعمل اضافة جديدة، أو بالكشف عن شيء جديد، مل يأت به احد من ال: االبتكار .2

فالقراءة هي نصف االبتكار، والذكاء متمم .ذلك القراءة الواسعة ملا كتبه السابقون واملعاصرون يف املوضوع

  .هلا يف الكشف عن اجلديد وابتكاره

   .اما اذا مل يتحقق هاتان الشرطان فان البحث يكون رديئا ال يستحق حىت االلتفات عليه      

 العراق انموذجا : محددات البحث العلمي في الوطن العربي ومتطلبات االرتقاء به: المبحث الثالث

يعاين البحث العلمي العريب من قصور كبري مبتطلبات االرتقاء به مما انعكس على اخنفاض مستوى      

ضال عن اخنفاض عدد براءات االخرتاع وحصة فانتاجية باحثنا العريب، هذا اىل جانب اخنفاض عددهم، 

 .الصادرات العالية التقنية من امجايل الصادرات

 )80: 2016عودة واجلواريني، : ( ان ماتقدم كان بالتأكيد وراءه مسببات، من بني امهها

 .اكثر مما متيل اىل اجلانب التطبيقي) االساسي( ضيق نطاق  البحوث، فهي متيل اىل اجلانب النظري  .1

واضحة يف جمال البحث العلمي تكون هلذه االسرتاتيجيات اهداف ووسائل  عدم وجود سرتاتيجيات  .2

تساعد وتليب االحتياجات احمللية للمؤسسات االنتاجية واخلدمية، وتعاجل التحديات احمللية واملشكالت اليت 

جية تربز اىل الساحة، وهنا ظهر االنعزال مابني الواقع واملؤسسات العلمية، اضافة اىل عدم وجود سرتاتي

 .تسويقية للبحوث العلمية

ضعف مهارات البحث العلمي لدى الباحثني، فاغلب الباحثني العرب  يفتقدون للمهارات املتطورة اليت  .3

جتعلهم يتحرون عن االسباب احلقيقية للمشكلة املدروسة، اضافة اىل كثرة االعباء وانشغاهلم بالتدريس 

حث العلمي عقبة كبرية، من بني اهم املهارات ضعف واملهام االدارية وشؤون االسرة جعلت مهام الب

عودة واجلوارين، (مستوى اللغة االنكليزية على الرغم ا�ا لغة عاملية  واألوسع انتشارا على املستوى العاملي 

2016 :81.( 

ضعف البىن التحتية يف جماالت البحث العلمي لدى دولنا العربية وهذا ما انعكس سلبا على كفاءة  .4

اغلب الدراسات اشارت اىل ان انتاجية الباحثني العرب توازي .تلك اجلامعات يف ذلك ا�ال وإنتاجية

انتاجية باحث واحد يف املتوسط الدويل، وهذا يعد مؤشر متوسط عن عدد الباحثني اىل امجايل عدد 

 .السكان يف اهتمام تلك الدولة يف البحث العلمي

 0.03لت دولنا العربية مراتب متأخرة، اذ ال يتعدى نسبة ضعف االنفاق على البحث والتطوير، فقد احت .5

مما % 0.02با لنسبة للدول اليت تتوفر فيها البيانات، بينما بلغ نسبة االنفاق لدول جملس التعاون % 
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وحتتل تونس املرتبة االوىل من حيث انفاقها البحثي الذي تشكل .يدل با�ا االقل انفاقا يف البحث والتطوير

يف حينها للسنوات ) 2012- 2005( من نسبة الناتج احمللي االمجايل للفرتة % 1.16 نسبته حوايل

، وكما مبني ) ,word bank 5,13 :2015% (0.03نفسها جندها يف العراق مل تتخطى 

  .)1(باجلدول املرقم 

عدد من الناتج المحلي  نسبة االنفاق على البحث العلمي والتطوير من الناتج المحلي االجمالي في: )1(الجدول المرقم 

  )2012-2005( االجمالي في عدد من الدول العربية 

  النسبة  الدولة

  0.49  االمارات

  0.03  العراق

  0.07  اجلزائر

  0.43  االردن

  0.09  الكويت

  0.73  املغرب

  1.16  تونس

  0.43  مصر

  0.13  سلطنة عمان

Source: world bank ,world Development indicators 2015,Washington,2015,pp( 5,13) 

  .من حيث االنفاق على البحث العلمي، اصبحت االمارات بدال من تونس 2018بينما جند يف عام 

ضعف التعاون والتنسيق مابني املراكز البحثية العربية والقطاعات االنتاجية نتيجة ضعف ما خيصص للدولة  .6

واملراكز البحثية وضعف عالقتها بالقطاعات العامة واخلاصة مما يدفعها لالبتعاد عن من ميزانيات اجلامعات 

 .اجراء البحوث التطبيقية وتركيز اهتمامها بالبحوث االساسية

 2018ضعف املستوى االكادميي للجامعات العربية، فلو تتبعنا دراسة وضعتها منظمة ا�تمع العريب لعام  .7

ليت حققت تقدما ملحوظا كانت جامعتني يف السعودية وجامعتني يف مصر ان اجلامعات اليت العربية ا

( وكما هو موضح باجلدول املرقم ) 361: 2011منظمة ا�تمع العلمي العريب، ( وجامعة يف تونس 

،ان ماتقدم بالتأكيد يعود اىل ضعف الثقافة العلمية لدى عدد من القيادات اجلامعية، اليت ال تدرك )3
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والنشر العلمي، مما غياب عوامل االبداع واالنتاج، ونقص ا�الت العلمية وقواعد البيانات امهية البحث 

 )5: 2019منظمة ا�تمع العلمي العريب، (.واوعية النشر االلكرتوين وعدم ربطها مبا مياثلها االلكرتونيا

  2018الجامعات العربية االكثر نشرا للبحوث العلمية لعام : )2(الجدول المرقم 

عدد النتاجات في هذا   المجال االكثر نشرا   عدد النتاجات العلمية   الجامعة 

  المجال 

  55.225  اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية   31.234  جامعة امللك سعود 

  27.404  علم املواد  26.720  جامعة امللك عبد العزيز 

علم احلاسوب، النظرية   19.961  جامعة القاهرة 

  والتطبيق 

18.836  

  18.152  االتصاالت   13.222  جامعة تونس املنار 

  17.689  الطاقة والوقود  11.934  جامعة عني مشس 

  : اجلدول من اعداد الباحثة باالستعانة باملصدر التايل

منظمة ا�تمع العلمي العريب، وحدة الدراسات والبحوث، حملات عن البحث العلمي يف الدول العربية      

  .1، ص 2019 ،)2008-2018(

افتقاد العرب للعمل اجلماعي اي ضعف التكتالت البحثية  او غيا�ا مابني الباحثني العرب على .8

عكس ماهو موجود يف الدول املتقدمة اليت تشكل مسة من مسات جمتمعا�ا، لذلك جند انتشار املعرفة 

  .العلمية بني البلدان العربية ابطأ بكثري مما هو عليه يف الدول املتقدمة

االحياء على اطالهلا، ان ما تقدم جعلنا و  عدم وجود الرغبة يف التطور والتعلم والبحث، وتذكر االجماد.9

اصبح جل اهتمامهم، والسعي اىل امتالك التقنيات احلديثة والتفاخر �ا و  امام اشكالية متعددة اجلوانب،

 ، ان 2020لعام تمع العلمي العريب منظمة ا�سببا لالمتالك وليس لالبتكار، وهذا ما اشار اليه تقرير 

حبثا وورقة علمية، ) 410.549( مايقارب ) 2018- 2008(حجم االنتاج العلمي العريب للفرتة 

( ، تليها مصر يف املرتبة الثانية بنسبة ) %25( حصلت السعودية فيها على املرتبة االوىل عربيا وبنسبة 

مث املغرب خامسا %) 8( ، فاجلزائر رابعا وبنسبة %)11( ، مث تونس يف املرتبة الثالثة وبنسبة %)24

االمارات، االردن، قطر، لبنان، : اما بقية الدول العربية فقد جاءت مرتبة على التوايل%).6(وبنسبة 

منظمة ا�تمع العلمي ( .العراق، الكويت، عمان، السودان، فلسطني، سوريا، ليبيا، اليمن، البحرين

  )1: 2019العريب، 
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وألجله ال مينع كل ما تقدم من ان هناك عدد من الدول حتاول ساعية إلبراز دور يف تنشيط حركة    

 .اجلزائر واملغرب  واالماراتو  تونسو  كما هو احلال مع السعودية ومصر.البحث العلمي العريب

مما ادى حها، نتيجة ضعف االهتمام وللحفاظ على ارواهجرة الكفاءات العلمية العربية اىل الدول املتقدمة  .8

وهي نسبة عالية جدا، كما اشارت اخر %  7.2اىل استنزاف للعقول، اذ شكلت نسبة اهلجرة حوايل 

من هجرة % 31يسهم بنسبة  2019احصائيات ملنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة لعام 

ن جمموع الكفاءات علماء ممن ال 15مهندسني و% 23و اطباء % 50الكفاءات من الدول النامية وان 

العربية يهاجرون اىل اوربا والواليات املتحدة وكندا  بالتحديد، وهذه اخلسائر انعكست بدورها على الدول 

 ).72: 2018اهلييت، الشمري، )( 54: 2019اليونسكو، ( العربية  

االوضاع االقليمية السيما تأثري و  عدم وضوح معامل برنامج البحث العلمي االكادميي يف اطار املوارد املتاحة .9

  )29: 1995النجار، (  .يف جمال اجلانب االمين

ان البحث العلمي العريب يف احلقيقة حباجة اىل تفعيل والدعم من شركات القطاع اخلاص هلذه املؤسسات 

مل االكادميية، فضال عن انشاء العديد من املؤسسات اليت تعىن بتقدمي الدعم املايل للبحث العلمي يف العا

  .العريب الذي تفصله فجوة كبرية عن نظريه يف الدول املتقدمة

 : ان واقع حبثنا العلمي العريب  يتطلب اجندة كبرية وواسعة سبيال لالرتقاء وكما يلي

البد من زيادة التخصيصات املالية لإلنفاق على البحث العلمي، وبذل جهود مكثفة لتطوير البيئة  .1

ة والتشريعات سبيال لتعزيز ميادين البحث العلمي املتعددة كتفعيل قانون االجتماعية والعلمية والتجاري

 )82:  2021البهلول،  (.انشطة البحث واالبتكار

توجيه سياسة البحث العلمي املختلفة حنو البحوث املرتبطة جتاه القضايا اليت حتتاج اىل معاجلات، والسيما  .2

املناخي وانعكاسات الصراعات املسلحة على بيئة عدد من قضايا االمن الغذائي واملوارد املائية والتغري 

  .البلدان العربية

 . تقوية االواصر ما بني الكفاءات العلمية املهاجرة وأوطا�ا من أماكن خمتلفة .3

تشجيع اسلوب التعاقد مابني مراكز ومؤسسات البحث العلمي واجلهات املستفيدة بوصفها احد االدوات  .4

  .حث العلميالنامجة لتنشيط حركة الب

توفري شبكات خاصة للمعلومات واالتصال بني مراكز االحباث والتكتالت البحثية من مهامها، ومتكني  .5

   .املهتمني بالقطاعني العام واخلاص من الوصول اىل هذه الشبكة

 .املكافئاتو  دعم الكوادر العلمية البحثية من خالل تشجيع نظام احلوافز .6
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التمويل السيما يف الدول العربية اليت تعاين من عجز يف التمويل الالزم  ضرورة تشجيع القطاع اخلاص يف .7

 )86: 2021البهلول، ( .لتطوير البحث العلمي  مقابل انشاء اليات للتحفيز القيام بذلك

ملواكبة العصر الرقمي  يف ظل التطورات التكنولوجية ضرورة تزويد الشباب العريب باملهارات التقنية اللزمة .8

بفكر ابتكاري سبيال لرتسيخ مزيد من قواعد التطور، وقد استطاعت االمارات يف السنوات االخرية من 

احتالل مراكز متقدمة من بني الدول االكثر استعدادا يف العامل للتعاطي مع املستقبل ومفاجاته حمتلة املرتبة 

  ) 3، 2020البيان، ( .دولة 30من بني .عامليا 15

ان ما حيدث االن يف الدول العربية ((عن البحث العلمي والتعليم ) مانويل كاستلو (يذكر الكاتب االسباين 

هو حباجة اىل البحث العلمي واملعرفة نتيجة ما مربه يف العصر احلديث اىل بيئة غري مقيدة وبعيدة عن 

دة والدين والفكر وهو ما ال يرغب به اي االدجلة السياسية والفكرية ويتجرد فيها الباحث العلمي عن السيا

  )3: 2018البهاديل، .( )) نظام دكتاتوري

اوىل احملاوالت اجلادة  1963ولو اخذنا على سبيل املثال كنموذج للدراسة  العراق لوجدنا ان عام      

 العراق لتنظيم البحث العلمي يف العراق، فقد شهد هذا العام تأسيس اول جملس اعلى للبحوث العلمية يف

بوصفها اول هيئة علمية مستقلة للبحث العلمي وإدارة املوارد املخصصة �ذا الشأن، ورغم تعثر هذا 

ا�لس بسبب االوضاع السياسية املضطربة، والندرة يف ختصيص املوارد للبحث العلمي، وعدم مالئمة 

حتول دون تطوره مبا يالئم البحوث الحتياجات ا�تمع االساسية، فضال عن طرائقة التقليدية واليت 

التغريات املتسارعة يف ا�تمعات املعاصرة، جاءت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف بداية الثمانينات 

من القرن املنصرم لتضع إسرتاتيجية البحث العلمي وتطور قواعد البحث العلمي، مث تشكلت دائرة البحث 

يل والبحث العلمي ضمن تشكيالت الوزارة، وبرز فيما بعد  توسعا كبريا والتطوير التابعة لوزارة التعليم العا

 .يف اجلامعات واملراكز البحثية  والسيما بعد استقاللية اجلامعات وذهاب اهليئات

الذي ادخل البحث العلمي العراقي واجلامعات العراقية يف عزلة اكادميية  1991اال ان جاء عام      

واملتغريات اليت تعرض هلا واليت تسببت يف     2003وازداد االمر سوءا بعد عام  والسيما يف فرتة احلصار،

  .ابتعاده كثريا عن خارطة البحث العلمي العاملية لسنوات عديدة

انذاك حول  البحث العلمي العراقي اىل ان عدد كبري من   2013وقد اشار تقرير اليونسكو لعام      

السبات العلمي العراقي اىل انعدام البنية البحثية التحتية واقتصار متويله الباحثني العراقيني يرجحون سبب  

  ).9، 5: 2014اليونسكو، . ( على التمويل احلكومي
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اىل جانب هجرة الكفاءات العلمية للحفاظ على ارواحها يف بيئة سياسية مضطربة تفتقد لالمان اىل حد  

 )56: 2021اليونسكو، ( كبري 

االخرية  مت ظهور بوادر النهوض من خالل عدد من املشاركات خارج العراق لكن يف السنوات      

وابتعاث الطلبة اىل اجلامعات العاملية وبدء حتسني الوضع املعاشي واطالق املكتبة االفرتاضية للبحوث 

 )4-3: 2018البهاديل،( .العراقية

مرة    27ازداد  مبعدل  2018لرأينا ان العراق يف عام  ولو تتبعنا الزيادة يف عدد البحوث املنشورة،     

، واصبح حيتل املرتبة العاشرة عربيا، وتصدرت جامعة بغداد املرتبة االوىل من بني 1996مقارنة بعام 

املؤسسات العلمية االكثر انتاجا،تليها اجلامعة التكنولوجية، مث جامعة املوصل، مث البصرة، ومن بعدها 

  )4(وكما موضح باجلدول املرقم )22: 2019منظمة ا�تمع العلمي العريب، ( رية، اجلامعة املستنص

  )2018 - 2008( االكثر نشرا للفترة ) الجامعات(المؤسسات العلمية العراقية : )4(الجدول المرقم 

  عدد ما نشر فيه   المجال  عدد المنشورات  الجامعة

  1538  الكهربائية وااللكرتونية اهلندسة  2028  جامعة بغداد

  1279  علم املواد  1266  اجلامعة التكنولوجية

  1089  الفيزياء التطبيقية  894  جامعة املوصل

  813  الطاقة والوقود  808  جامعة البصرة

  640  اهلندسة املدنية  770  اجلامعة املستنصرية

  : املصدر من اعداد الباحثة باالستعانة باملصدر التايل

منظمة ا�تمع العلمي العريب، وحدة الدراسات والبحوث، حملات عن البحث العلمي يف الدول العربية 

  .22، ص 2019 ،)2008-2018(

وهنا نطرح تساؤل هذه الزيادة لو مت حتليلها بصورة موضوعية هل جنحت يف تسويق البحث العلمي       

  ارطة العلمية العاملية ؟ العراقي ؟وهل تركت هذه البحوث بصمه حقيقية على اخل

ان التطور التكنولوجي والتوجه حنو االرشفة االلكرتونية للبحوث جعل من عدد االشارات اىل اوراق        

 .الباحث املنشورة واعتمادها مصدرا موثوقا وهو ما حيدد امهية الباحث وقيمة حبوثه ال ما ينشره من حبوث

العلمي العراقي كالتمعن يف االليات التدريس وطبيعة املناهج يف  االليات االرتقاء بالبحث وبالتأكيد ان 

جامعاتنا كان له دور يف تطوير اساليب التعليم بدال من اسلوب التلقني التقليدي، فضال عن استمرار 

تنمية قدرات التفكري لتمكني عدد كبري من الباحثني العراقيني  من حل املشكالت اليت تواجههم وكي ال 

 .ة ا�الت الومهية ودور النشر الرحبيةيقعوا ضحي
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ان املوارد البشرية اليت متتلكها اجلامعات من تدريسني وطلبة هي موارد هائلة، يتطلب زيادة امليزانية اخلاصة 

هلا لتقليل الروتني االداري الذي يواجه الباحث العراقي عند مشاركته يف املؤمترات الدولية او عند طلب 

ال عن االستمرار يف اجراء املسابقات السنوية بني الباحثني وتكرمي املتفوقني منهم من املنحة البحثية، فض

اجل اجياد احلافز على التفوق واالبتكار، فضال عن املضي باالستمرار باعداد دورات تأهيلية وتطوير 

لقدرات املناهج حبيث تالئم حاجة السوق وتعمل يف الوقت نفسه على تطوير مستوى التفكري النقدي وا

 .البحثية للطلبة

ان ما تقدم ال مينع من اجياد سبل جديدة لالرتقاء كوجود سياسة مراجعة للربامج الدراسات العليا        

ووضع شرط النشر يف  املوجودة يف العراق، وحتديد مقاعد الدراسات العليا، وزيادة مدة البحث للطلبة،

جملة دورية دولية حمكمة  بتصنيف عال كأحد شروط قبول رسالة او االطروحة، وهذا سوف جيعل الباحث 

العلمي العراقي جيتهد ألبعد احلدود كي يصل اىل متطلبات او حيقق حاجة قصوى ويفعل عمله بنظام ما 

  .بعد الدكتوراه

الباحث العلمي وحبثه من السرقة وان اجياد هذا االطار  ان ماتقدم يتطلب اطار قانونيا حلماية      

القانوين يستوجب وضع عدد من السرتاتيجيات الوطنية تعىن باالبتكار واالبداع واحلد من هجرة العقول 

والتشجيع على البقاء  بالتنسيق مابني احلكومة ومؤسسات البحث العلمي واالكادميني  وممثلي القطاع 

 .اخلاص

   :الخاتمة

يتبني من خالل العرض الذي تناولته حماور الدراسة بان الفرضية قد حتققت، اذ يعاين البحث العلمي       

العريب من قصور كبري يف متطلباته االساسية االمر الذي انعكس على مستوى البحث العلمي، مما يتطلب 

املتقدمة يف جمال البحث  ضرورة اتباع خطوات سريعة لإلحلاق بركب التقدم والتطور احلاصل يف البلدان

  : العلمي، وميكن امجال اهم االستنتاجات اليت مبا يلي

  .ضعف القطاعات التعليمية العربية املنتجة واالعتماد على شراء املعرفة من الدول املتقدمة .1

 .غياب سرتاتيجيات وطنية عربية شاملة تعىن بالبحث العلمي والتكنولوجيا وتشجع على االبتكار والتطوير .2

غياب التنسيق العريب يف توظيف نتائج البحث العلمي وحتويله اىل مشروعات اقتصادية مرحبة مما يدل اىل  .3

ضعف التنسيق بني مراكز البحوث والقطاع اخلاص، هذا اىل جانب غياب املؤسسات االستشارية املختصة 

  .يف جمال حتويل النتاجات اىل مشاريع مرحبة
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ات على االنتاج املعريف، اذ ولدت الصراعات واحلروب   اوضاعا سياسية اثرت وال زالت احلروب والصراع  .4

  .وامنية مضطربة يف عدد من البلدان العربية كما هو احلال مع العراق وسوريا والسودان وغريها

 .بطء استجابة احلكومات واجلامعات واملراكز البحثية ملتطلبات التحول الرقمي .5

يب والعراقي على ةجه اخلصوص واالرتقاء مبستوى االفكار ومن اجل تفعيل البحث العلمي العر 

 : واالبتكارات العلمية العربية، مت وضع عدد من التوصيات وكما يلي

ضرورة تسخري بيئة مناسبة ومشجعه على البحث العلمي واالبتكار من خالل اعتماد حوافز ومكافات    .1

 كاليف البحوث مالية ومعنوية جمزية ومشجعه تغطي التكاليف املعيشية وت

 الرتكيز على العمل اجلماعي املشرتك من خالل البحوث املشرتك والفرق البحثية وتكثيف احلوارات العلمية  .2

 ختصيص ميزانية كبرية للهيئات املعنية ومنحها استقاللية تامة  .3

 .تطوير منظومة البحث العلمي على مستوى الدول العربية وفقا للتحول الرقمي .4

 .املي للمؤسسات اجلامعية واملشاركة يف املؤمترات العلمية املختلفةتعزيز احلضور الع .5
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