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  لةقواعد النشر بالمج
تسهيل عمل المجلة يرجى من جل إن صفحات مجلة الخلدونية مفتوحة للباحثين من داخل الوطن وخارجه. ومن أ

  الراغبين في نشر بحوثهم االلتزام بالقواعد التالية:

  أن يكون العمل العلمي أصيال لم يسبق نشره. -1

وال تقبل  ،لوب السليم والمنهجية العلميةينبغي أن تتميز األعمال المقدمة بالجّدة والعمق في الطرح وباألس -2
  .جهات أخرى للنشر في المجلة المواد المنشورة أو المقدمة

 صفحة.  15أن ال تزيد عدد صفحات المقال عن  -3

 خط 12واللغة األجنبية بحجم  16بحجم  Traditional Arabicأن تكون اللغة العربية مكتوبة بخط  -4
Roman Times New             .                                   

المجلة غير ملزمة بإعادة األصول المرسلة إلى أصحابها سواء نشرت أم وال يقبل أي مقال بعد انتهاء اآلجال،  -5
  .لم تنشر

ر المجلة خِطُتكل األعمال العلمية المقدمة تخضع للتحكيم السري؛ العلمي النوعي والمتخصص قبل النشر، و -6
إلى  دَُّرُت هاالبحوث والدراسات التي يرى المحكمون تعديلكما أن  .رار صالحية المواد أو عدمهاالباحثين بق

بحقها في إدخال تعديالت، أو تأخير المجلة تحتفظ ولكي تأخذ طريقها إلى النشر. إلجراء التعديالت أصحابها 
  ، إلى عدد قادم حسب إمكانياتهاالنشر 

  في آخر المقال.يدويا والمقدمة في النشر، على أن تكون الهوامش يجب االلتزام بالطرق العلمية  -7

وال يعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو هيئة  ،ال يعبر سوى عن رأي صاحب المقالالمجلة ما تنشره  -8
  التحرير.

  .بإحدى اللغتين (فرنسية أو إنجليزية) والثانيتكون المقاالت مصحوبة بملخصين إحداهما بلغة المقال  -9
  وسائل اإليضاح:

) بشكل A4يجب أن تقدم الجداول اإلحصائية والرسوم البيانية والخرائط والصور األصلية مستقلة عن النص في (
   يجب أن تتسم وسائل اإليضاح بالوضوح.وفردي أو جماعي مع ذكر رقم الجدول أو الشكل. 

  .د اإللكتروني للمجلةويرسل على البري يطبع المقال على الكمبيوتر :كيفية تقديم المقاالت
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 نوهرا جامعة ،حممد بوركبة. د

  :مقدمة

 أنواعها، كان أي ومعنويات ماديات من للخلف السلف خلفه ما هو الواسع، مبعناه التراث   
 يتعلق فيما سواء وحضاري، وتارخيي فكري إنتاج من وتركته األمة ورثته ما كل هو آخر مبعىن أو

    .1اومستقبله األمر واقع ترسم اليت احلضارية بالصور باآلداب والثقايف العلمي باإلنتاج

 الناهضة األمم ولتأ لذلك التراث أمهية ،احلديث العصر يف واتمعات الدول أدركت لقد  
 املتنكر أن اجلميع ورأى. األجداد مرياث باعتباره كبريا اهتماما خاصة منه والعلمي عامة، تراثها

  .حضارية هوية بال يصبح عنه الغافل أو لتراثه واجلاحد

 مميزا، ولونا طابعا والشعوب واتمعات األمم حياة يعطي كلها للقيم احلامل فالتراث  
 الديين فكرها وجمال نوع أساسها على يتحدد مث ومن فيها، اإلنسان بناء أسس منه وتكتسب
    .تعتنقه الذي والدنيوي

 ومناحيها املختلفة بأشكاهلا واملمارسات التجارب من ضخمة حصيلة إال التراث فما  
 ميثل فإنه لذلك ،األمم يف اجلذور عميق فهو. والدنيوية والدينية والعلمية الفكرية ةباحليا اليت املتعددة
 .األمة ذات أنه أي األمم، من غريها عن أمة مييز الذي هو بل وشخصيتها، وعقلها وفكرها عقيدا

  :أمرين ودراسته به االهتمام ووجوب التراث أمهية يف إدراكا شيء أكثر ولعل

  .2األمم بني بارزة وجيعلها مباضيها األمة صيةشخ يربط أنه :أوال
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 ما كثريا بل احلديثة، والدراسات املعاصرة األفكار ا تستنري جديدة أشياء يكشف أنه :ثانيا
 من هلا فيكون قدمية تارخيية أصول إىل مستندة جديدة أشياء ابتكار على وتؤدي منها األذهان يفتح

 اساترالد فإن .3اإلنسان هايعيش اليت اجلديدة البيئة واقعو األمة واقع مع يتناسب ما التفريعات
  :مها قسمني إىل بدورها انقسمت واجلزائري، اإلسالمي العريب بالتراث اهتمت اليت احلديثة

  :ستشراقيةالا الدراسات: أوال -

 نشره إىل وعمدوا والفهرسة، واجلمع بالكشف اإلسالمي العريب تراثنا املستشرقون تناول
 القرن يف بدأوا حيث متعددة جماالت أحباثهم مشلت وقد. فيه والتصنيف ودرسته وترمجته وحتقيقه
 واألوربية العربية بلدان خمتلف يف االستشراقية، الدراسات ملتابعة مجعيات بإنشاء عشر التاسع

  . واالت املتنوعة واملطبوعات املؤلفات إصدار يف اجلمعيات هذه فنشطت. واألمريكية

 والدارسون الباحثون وانقسم املستشرقني، ونتاجات باإلستشراق املتصلة راساتالد كثرتو
 تتوخى استعمارية مؤامرة البعض فيها رأى حيث ستشراق،اال حركة إزاء مواقفهم يف املسلمون
 والسياسية والعلمية، والثقافية الفكرية املستويات على واإلسالمي العريب العامل على الغربية السيطرة

  . واالجتماعية صاديةواالقت

 التراث دراسة حول املستشرقني وأفكار ومناهج بأعمال واعترف قدر فقد اآلخر البعض أما
 نتجاهل أال املفيد من نرى اجلهود تبديد عدم وهو اهلدف، نفس خيامرنا إذ وحنن .4اإلسالمي العريب

 جنيب يقول الصدد ذاه ويف. املستشرقون أنتجاها اليت والبحوث النصوص من الضخم التراث هذا
 فكأننا... العلمية احلقيقة عن البحث يف العلمية لألمانة تنكرنا اجلهد هذا طوينا حنن فإن:" العقيقي

 وسوء الريبة على يبعث نشاطهم طي وأن اإلنسانية، احلضارة من يتجزأ ال جزءا تراثنا يكون أن نأىب
 يف أمة كل ذخائر نشر يف التعاون إال قائمة هلا تقوم ال اإلنسانية احلضارة أن حني يف والقطيعة، الظن

  .*"فيها ختالفواال الشبه وأوجه تنوعها على واآلداب وننوالف العلوم
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 اإلسالمي العريب الثقايف العلمي التراث وخطورة أمهية مدى تؤكد ستشراقيةاال اجلهود هذه إن
 كل له يصرفوا مل حلضارم عدياب ما وإثراء آنيا نفعا فيه جيدوا مل لو الذي ،خاصة واجلزائري عامة
 مث ا والتعريف وفهرستها وصيانتها العربية واملخطوطات املصادر مجع يف متثلت اليت العناية هذه

   .5ونشرها ودرستها حتقيقها

 الدروس يف العريب للتراث وجعلوا واحلكومية، والعامة اخلاصة املؤسسات لذلك أنشأوا وقد
 وعقد التراثية املوضوعات نشر على جنسيام خمتلف من جهودهم فرتوتضا .خاصا مكانا اجلامعية

 العالقات وتوثيق .املعارف ودوائر االتو املؤلفات وإصدار العلمية، والندوات وامللتقيات املؤمترات
  .6مكان كل يف العرب ألساتذةوا العلماءب

 يف ستشراقيةاال املدرسة عطاء خيفي أن أحد باستطاعة ليس: تقال أن جيب اليت احلقيقة لكنو
 صغرية كل على وتنقيب وحبث ونشر حتقيقو تأليف من واحلضاري، واألديب العلمي البحث ميادين
 ويتعرض والنسيان الزمن ويطويه ينسى أن كاد الذي وتراثها اخلالدة، األمة هذه تراث من وكبرية
 نعطي. الضياع من ومحايته للنور إخراجه يف املستشرقني هؤالء أمثال جهود لوال واالندثار، لإلمهال

  :ذلك على أمثلة

  ):1950-1830( اجلزائر يف الفرنسيني املستشرقني جهود

 جتاه املستشرقني جبهود املتعلقة وهي طويال عندها الوقوف والدارسني الباحثني ىعل ينبغي
 جمال يف اجلزائر حيوية حول املفاهيم من كثري تغري من فيها ورد ملا وذلك العريق، اجلزائري التراث
 برعاية وجه أكمل على قاموا الذين املستشرقني ولئكأ جهود خصوصا والدراسة والنشر الطبع

 وفهارس واملساجد يااالزو كفهارس الفهارس عناوين تدوين مثل اجلزائري، التراث من كثرية نواحي
 التراث هذا من زواخم وكثرة األمة هذه غىن على يدل فيما يدل وهو والثقافية، العلمية الشخصيات
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 فائض من متتلك مبا العريب الوطن يف مهمة رقعة فاجلزائر حال كل وعلى ،ايد اإلسالمي العريب
  :7اجلزائري اإلسالمي العريب التراث عن املستشرقون أجزها معلمة أعمال بعض ونذكر .كبري تراثي

 عام لندن يف ظهرت م،1887 إىل 1541 من اخلامس شارل محلة من اجلزائر عن مراجع -
  .م1887

  . م1856 عام منذ  اجلزائر يف اشهر ثالثة كل تصدر اإلفريقية الة -

 عام منذ باريس عن مرة سنة كل تصدر اجلزائر جبامعة الشرقية الدراسات معهد حوليات -
1934.  

 احلرب مكتبات ومصر وسوريا وتركية اجلزائر إىل العسكرية احلمالت عن وخمطوطات وثائق -
  .م1911 باريس

  .م1942 عام اجلزائر يف مرة ألول طبع ضخم كتاب وهو ،"مارسيه وليم" :كتاب -

  . 1887 عام اجلزائر يف صدر غرامون التركية، السيطرة حتت اجلزائر تاريخ -

 فيهما يتناول جزأين يف م،1853 سنة رينان لمستشرقل اجلزائر يف السامية تاللغا تاريخ -
   .مقارنة العربية اللغة

  .بروفنسال ليفي باجلزائر، املتعلقة والتركية العربية باتاالكت -

  .1931 عام باريس يف صدر اجلزائر ومؤرخي تاريخ -

 واخللفيات األخرى الصور عنا ومتر حتجب أال ينبغي أمهيتها، ورغم املبذولة اجلهود تلك ولكن
 احلركة وتساير تتماشى التوالز كانت اليت االستشراقية للحركة املسمومة والثقافة املبيتة
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 اإلسالم على نطبق هذا يف وحنن:" باريت رودي املستشرق يقول هذا ويف. اهلدامة االستعمارية
 عندنا، الفكر تاريخ على نطبقه الذي النقدي املعيار ا، نشتغل اليت العربية املؤلفات وعلى وتارخيه،

  .8"حنن لعاملنا املدونة املصادر وعلى

 األخطاء، وتصحيح بناء يف األمة هذه ألبناء احلديثة العربية الدراسات انطلقت هنا ومن
 وتلقفها املستشرقني بعض دسها اليت واملكائد السموم على والقضاء والتأويالت والتفسريات

   .9موضوعية علمية مبعاجلة هلا والتصدي بدونه، أو بقصد عنهم تالميذهم

  :احلديثة العربية الدراسات: ثانيا

 القرون مدى على واإلسالمية العربية لألمة والعلمي الثقايف الزاد اإلسالمي العريب تراثال ميثل
 اإلنسانية احلضارة بناء يف أسهم متميز تراث ووه النشر، ودور الطباعة انتشار عصر إىل السابقة
 عليه، اظاحلف من البد كان ولذلك ،الثانية بالدرجة اإلسالمية العربية احلضارة مث األوىل، بالدرجة
  .     إليه الرجوع من والدارسني الباحثني ومتكني منه، اإلفادة وتيسري

 اإلنسانية املختلفة، العلوم جماالت يف واإلسالمي العريب بالتراث العربية الدراسات هتمتاو
 العربية اتمعات باهتمام حظي قد واالقتصادية، والتارخيية واألدبية واالجتماعية واإلسالمية

 له واحملققني والباحثني الدارسني وتوفر به، والقوية املتينة لصلتها ومتباينة متفاوتة بدرجات ميةاإلسال
  .10وجوده حبكم

 للمنظومة األساسية املكونات سياق يف عملية كقضية احلديثة العربية الدراسات أصبحت ومنه
 على والباحثني ودراسات، اماتاهتم من وافر بنصيب اإلسالمية، العربية والتراثية والثقافية الفكرية
  .وأدوام ومستويام ولغام اجتاهام اختالف



18 

 

 عامة، اإلسالمي العريب بالتراث العناية كانت املتنوعة، العلوم جمال يف احلديثة الدراسات إن
 ما ذلك على ودليل. أحدا ينكرها ال احلقيقة وهذه جدا وكبرية كبرية به خاصة، اجلزائري والتراث
 والباحثني املتخصصني وكثرة وتنقيب، ودراسة يفلوتأ وحتقيق ونشر ونسخ كتابة من إليه وصلنا

  .11فيه والدارسني

 وحديث فقه من اإلنسانية املعرفة من والفنون، العلوم شىت يف ضخم تراث على بالدنا وتتوفر
 وسري وتاريخ وأدب وفلك وهندسة وكيمياء وصيدلة وطب ومنطق وفلسفة وقراءات وتفسري
 ربوع يف واجلامعات واخلزائن املكتبات خمتلف على يتوزع جزائريني، وغري جزائريني لعلماء وتراجم
  . الوطن واليات

 العلمي امليدان هلذا والتشجيع االهتمام األخرية السنوات يف اجلزائر أولت الشأن هذا يفو
 ومجاعات فرادى ،وطلبة وباحثني وأساتذة علماء من هائل عدد به وانشغل .والفكري الدراسي

 حبث وحدات إطار يف أو. تقدمي أو تأليف أو حتقيق أو نشر أو دراسة أو حبث إطار يف وجمموعات
 الوطن جامعات يف البحث خمابر وشبكات ،العلمية واملراكز واملتاحف الثقافة دور أو مشتركة
   .12والدولية الوطنية وامللتقيات والندوات املؤمترات إطار يف أو ،اجلزائري

  :يلي ما على وحمصور منصب يوم احلديثة الدراسات وعمل اهتمام أصبح ولقد

  املكتبات: أوال

 يف العلمية واملادة واالت والوثائق واملخطوطات واملراجع باملصادر وأغناها املكتبات أبرز ومن
 .اجلزائر جامعة املركزية املكتبة ،العاصمة اجلزائر احلامةب الوطنية املكتبة: هي الوطن واليات خمتلف
 الوطنية احلركة يف للبحث الوطين املركز .العاصمة باجلزائر واألوقاف الدينية الشؤون وزارة ومكتبة
 مبدينة رغاب جاك مكتبة وهران، مبدينة زبانة أمحد متحف مكتبة .العاصمة باجلزائر ااهدين بوزارة
 ،قسنطينة امعةجب املركزية واملكتبة الميةاإلس القادر عبد األمري جامعة مكتبة. تيارت بوالية فرندة
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 .أدرار مبدينة للمخطوطات الوطين املركز مكتبةو .تلمسان مبدينة العشعاشي الثقايف املركز مكتبة
  .وهران بوالية األرشيف واملركز غرداية، مبدينة الصحراوية البحوث املركزو

  اخلزائن:ثانيا

 مشاال الوطن هذا ربوع خزائن يف زائريةاجل األمة تراث من هاما جزءا املخطوطات تشكل
 ،بلكبري حممد الشيخ زاوية خزانة :مثل أدرار والية يف الكربى الصحراء مثل وغربا، وشرقا وجنوبا

 خزانةو مصطفاوي، الشيخ خزانة: مثل غرداية اليةو خزائنو. بأولف بلعامل باي الشيخ خزانةو
 مجعية وخزائن ،يزقن بين وخزائن بالعطف، طفيشأ إبراهيم الشيخ خزانةو. بقرارة داود بن سليمان
 بوالية طولقةب عمر بن علي الشيخ خزانةو. بشار بوالية القندوسية الزاوية خزانة . بغرداية  التراث
 باجلامعة حبه بن ايد عبد العالمة خزانةو. املسيلة بوالية بوسعادة اهلامل زاوية خزانةو .بسكرة
 البوعبديل املهدي الشيخ خزانةو ،معسكر والية بالربج حممودي بشري الشيخ خزانةو. سوف وادي
 بوالية ماضي عني خزانةو ،تيارت والية احلسيين سيدي زاوية خزانةو ،وهران والية ببطيوة

 والية جتديد العلوية زاوية خزانة .سعيدة والية السخونة بلدية الشيخ سيد أوالد وخزانة. األغواط
  .الكثري وغريها ،13غليزان بوالية ونةماز زاوية خزانةو مستغامن،

  املخابر: ثالثا

 املهمة األخري، هذا يشكل حيث العلمي بالبحث املعنية اتمع مؤسسات أهم من اجلامعات تعد
 مبخابر تعرف جامعية مؤسسات استحدثت اجلزائرية اجلامعات ويف. التدريس مهمة بعد األساسية

  . واملخطوطات الدراسات يف العلمي البحث

 املكتبات يف والثقايف العلمي البحث مبشاريع تم للجامعة، تابعة مؤسسات هي املخابر وهذه
 تتمتع كذلك وهي .خمتلفة حبث فرق أعضاء سطةابو ،واملخطوطات واألرشيف واخلزائن
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. ةللوزار التابعة اإلحلاق مؤسسات إىل نشاطاا وحصيلة براجمها تقدم واملادية، اإلدارية باالستقاللية
   :احلصر دون املثال سبيل على املخابر هذه من

 اإلسالمية واحلضارة اإلنسانية العلوم بكلية إفريقيا مشال يف اإلسالمية احلضارة خمطوطات خمرب
 بكلية املخطوطات وخمرب اجلزائر، جامعة األوسط للمغرب احلضاري البناء وخمرب. وهران جامعة
 األديب التراث وحتقيق املخطوطات وخمرب اجلزائر، جامعة ةببوزريع جتماعيةواال اإلنسانية العلوم

 بالد حضارة يف والدراسات البحوث خمطوطات وخمرب اجلزائر جامعة املركزية باجلامعة واللغوي
  بلقايد بكر أيب جامعة والفكرية احلضارية الدراسات وخمرب قسنطينة، املركزية منتوري جبامعة املغرب
 اآلثار وعلم التاريخ قسم اإلسالمية واحلضارة اإلنسانية العلوم بكلية اجموتر مصادر وخمرب ،تلمسان
     .وهران جامعة

  :خامتة

 الضياع من التراث ضئيل بقدر ولو احلديثة العربية الدراسات أنقذت لقد: نقول األخري ويف
  :التالية نقاطال ذهه يف والعبث واإلمهال

 والفكرية العلمية املراكز ببعث وذلك ايد، تراثنا إحياء يف اجلميع قبل من الفعلية املسامهة -
  .طويلة مدة منذ واملعرفة والفكر العلم نشر يف ورائدا هاما دورا أدت اليت املتنوعة،

 الكبار ألساتذتنا البحث سبل يوفر واملنشور واملكتوب املخطوط التراث هذا عن الكشف -
  .يةاإلنسان املعرفة فنون خمتلف يف الكرام ولطالبنا

 واخلزائن واملخابر واجلامعات املراكز أهم عن والبحث بالتعريف احلديثة الدراسات مسامهة -
 له واملؤلفات واملقاالت والدراسات الفهارس وإعداد املورث، التراث فيها يتواجد اليت واملكتبات

  .إليه والرجوع الوصول يسهل حىت
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 إىل به ووصول واجلزائري، العريب لتراثل والعلمي والثقايف احلضاري والدور األثر إبراز -
  .الشمولية والنظرة الدقةو البحثب املتميز العاملي املستوى

 ذاكرة وألنه العلمي، البحث جمال يف موثوق مصدر ألنه األوائل، وعلم تراثنا من االستفادة -
  .  التارخيية اجلذور وأساس احلضارة وقاعدة األمة

 وآثار وخمطوطات مصادر من اآلخرين لدى املعروف غري يالفكر بالتراث العلمي التعريف -
   .وحضارية عمرانية

 فضال اتمع يف واحلضارية العلمية رساالا وتطوير للجامعة والثقايف العلمي بالتقدم االهتمام -
   .اتمع بتحديث املرتبطة الوطنية القضايا عن

  :اهلوامش

  .13: ص اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان ومقارنة، تارخيية دراسة مي،اإلسال العريب التراث: سليمان حممد حسني .1

  .58:ص اإلسالمي، العريب التراث:  حممد حسني .2

  .59:ص اإلسالمي، العريب التراث: حممد حسني .3

 اجلزائري التراث واقع واحلديث، القدمي بني اجلزائري التراث معلمة فهرست: اجلزائري عمر البشري بن بكر أيب بن ضيف بشري .4
  .146-145:ص ص اجلزائر، م،2002 األوىل الطبعة بدري، عثمان وتقدمي مراجعة واهول، املعلوم بني األصيل

  .املقدمة األول، اجلزء املستشرقون العقيقي، جنيب .5

 ،07 العدد  اإلسالمية، احلضارة جملة اإلسالمي، الغرب التراث حتقيق يف االستشراقي بروفنسال ليفي منهج: معمر بن حممد .6
  . 309:ص اإلسالمي، الغرب دار م،2001/هـ1422

  .05:ص اجلزائر، جامعة األوسط، للمغرب احلضاري البناء خمرب منشورات العلمية، املخطوطات جملة .7
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 املغرب، فاس برانت – آنفو مطبعة املعاهد، رسالة جملة وعلومها، النبوية السنة لدراسة االستشراقي املنهج: فارح العزيز عبد .8
  . 03:ص

  . 143:ص  واحلديث، القدمي بني اجلزائري التراث معلمة فهرست: اجلزائري عمر البشري بن بكر أيب بن ضيف بشري .9

  .143:ص اجلزائري، التراث معلمة فهرست: ضيف بشري .10

  .05:ص اجلزائر، جامعة األوسط، للمغرب احلضاري البناء خمرب منشورات العلمية، املخطوطات جملة .11

  .05:ص اجلزائر، جامعة األوسط، للمغرب احلضاري البناء خمرب منشورات العلمية، املخطوطات جملة .12

 لبنان، بيوت الشامية الدار دمشق، القلم دار املستشرقني، ودعاوى اإلسالمية الفتوحات دواعي املصري، حممد اهللا عبد مجيل .13
          .10:ص م،1991/هـ1411

 .97:ص إىل 94:ص من اجلزائري، التراث معلمة فهرست: ضيف بشري .14
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  2جامعة اجلزائر، معهد اآلثار، د.عزالدين  بوحيياوي
  :مقدمة

 
لطرق إن احلديث عن التعمري يف شىت أحناء العامل يكون دائما مرتبطا أوال بوجود شبكة من ا

مبعىن  ، ا باستحداث شبكة جديدة تفرضها الغاية املرجوة من ذلكثانياملستعملة من طرف األهايل و
أن الرومان يف توسعام وجدوا طرقا فسلكوها إىل أبعد نقطة ممكنة و حددوا عن طريق اللـيمس  

هـذا  أصـبح  أما يف بداية الفتوحات االسالمية فقد  ).2و1 ني(انظر الشكل ، حدود مستعمرام
إىل تعمري املغرب فيما بعد   دىمما أ العمراين التدرجييوسائل التوسع احلدث يف حد ذاته وسيلة من 

يف هذا اال جند أن املرحلة األوىل من الفتوحات اختذت الطرق القدمية املوروثة عـن  األوسط . و
 1.واصـالت و قد يكون تطور وسائل النقل قد ساعد يف إجياد شبكة جديدة من امل العهد الروماين

 على ضوء هذا نالحظ أن املسلمني عربوا املسلك املتجه من الشرق إىل الغـرب حبيـث كانـت    و
املنطلق الرئيسي هلم سواء يف بداية حماوالت فتح (مشال إفريقيا) يف عهد أيب املهاجر دينـار   القريوان

حيـث مركـز    ، مث من بين بزاق و بلزمة و قسنطينة باغايةمرورا بطبنة  و الذي وصل إىل بسكرة
 كذلك احلال بالنسبة ملرحلة عقبة بن نـافع . 2سطيفربة وومرورا بأ و تلمسان قيادته إىل تاهرت

 طبنةو باغايةو مسكيانةو مرجمانةمرورا بسبيبة و إىل تاهرت وانالذي سلك الطريق املؤدية من القري
يف املغـرب   عد ذلك حنو طنجـة ليعرب ب القدمية مث الوصول إىل تلمسان منها إىل تاهرتو املسيلةو

) أما موسى بن نصري فيمكن أن 3انظر الشكل(  3سياألقصى إىل أن وصل إىل شواطئ احمليط األطل
  4إىل طنجة. يكون قد سلك نفس الطريق من القريوان

إجياد مراكز ت معرفة تضاريس املغرب األوسط و تطور العالقات التجارية بعد ذلك إىل أد
لكنها بالغة األمهية حيث أا سهلت ميكن اعتبارها ثانوية و ايف كل مرة طرق حدثتأعمرانية جديدة 

الرستمية  عملية تنقل القوافل التجارية داخل املغرب األوسط. من بني هذه املراكز جند مدينة تاهرت
نقطة وصل مـا بـني املشـرق    مصار و هي أيضا اليت كانت فعال ملتقى القوافل اآلتية من شىت األ

دور لفتاح وهيبة عن تأثري التضـاريس و رى عبد ايو 5بني بالد السودان أيضا.واملغرب وما بينهما و
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وحيثما  ، الطرقثريا قويا على اجتاهات املسالك وتؤثر التضاريس تأالك يف انشاء املدن ما يلي: "مامل
ترتبط أمهية نة تتركز عندها حركة النقل واملواصالت وقوم مدياملسالك غالبا ما تتلتقي هذه الطرق و

  6املدينة بنشاط هذه احلركة."
  تأثري الطرق يف إنشاء مدن املعرب األوسط:

أثر كبري يف استقرار احلكم من خالل مدن هامة كتـاهرت و   )البيئي(إن للعامل الطبيعي 
منذ ان وجد اإلنس (أو مالمسة له).كلها يف منطقة اهلضاب العليا  ملوجودةا و القلعة و تلمسان أشري

أقدم العصور أسباب املعيشة متوفرة يف هذه املناطق حيث األراضي الصاحلة للزراعة وتـوفر امليـاه   
إضافة إىل هذا العامل  ٭بكثرة من أودية و عيون باإلضافة إىل كوا جماال فضائيا واسعا يصلح للتنقل.

)  الشـمال (التـلّ  جند أن هذه املدن اختذت موضعا الئقا يسمح بالتبادل التجاري خاصـة مـع   
:" ابتداء من القرن الثامن انتقلت الطرق  Marc.Côteو يف هذا اال يقول مارك كوت  الصحراء.و

التجارية املعروفة بطرق الذهب اليت كانت متون الشرق األوسط من السودان عرب وادي النيـل إىل  
له سلسلة جبال اهلقـار  مسلك آخر أي إىل الصحراء الغربية عن طريق الصحراء. وعرب "جسر" متث

مث بعد   ما بني السودان و املغرب األوسط و صوال إىل سجلماسة) مسالك(تكونت عالقات اتصال 
ما أدار أرباحا كبرية على  flux و القلعة استفادت من هذا الزخم و أشري . إن تاهرتذلك إىل ورقلة

التجارة الصـحراوية   ارها و على هذه املدن ككل. فوجودها يف هذه املواضع جعلها تسيطر علىجت
   )4رقم (انظرالشكل7تراقبها".و

على الساحل برزت املدينة الساحلية كمركز جتاري  عاصمتهم إىل جباية ملا حول احلماديون
هذا ال يعين إطالقا أا فقدت أدوارها لدان الشرق وبلدان أوروبا وجلديدة مع بهام نظرا للعالقات ا

األخرى و إمنا الغرض من هذا القول أن جباية أعطت للمغرب األوسط توجها جديدا مـن حيـث   
 اتضـح  .)6(الشكل رقم  8العالقات اخلارجية اليت أضافت إىل البالد طابعا خاصا متميزا فيما بعد.

بإنشـاء   منذ أن قام عقبة بن نافع العمران اإلسالمي يف املغرب األوسطدور الطرق يف تطور جليا 
عدة ثورات إالّ أن هذا العامل كـان  ذه املنطقة عرفت عدة اضطرابات ورغم أن هو مدينة القريوان

  رمبا السبب غري املباشر يف هذا التطور.
(الثامن والرابع عشر ميالدي) مثلـت  ني الثامن اهلجريوالقرن الثاين ما بني إن الفترة املمتدة    

مبا أننا نريد إبراز دورها هذا البد من و .إلسالمي يف كل املغرب اإلسالمياحلركة الفعلية للعمران ا
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لطرق هو إبراز دورها إن اهلدف من دراسة ا" إذ قال: سعيدوين اإلشارة إىل ما سبقنا إليه ناصر الدين
احلضاري الذي طاملا حاول بعض الكتاب الفرنسيني طمسه أو تشويهه بالترويج لفكرة مفادهـا أن  

السيما يف منـاطق  تقهقر العمران  وانعدام األمن وكثرة الثورات والفترة اإلسالمية ارتبطت خاصة ب
جانبه  يفلطرق بالعمران كان أيضا كما أن ارتباط هذه ا  9العبور كاهلضاب العليا القسنطينية مثال."

بالتايل مت استصـالح األراضـي   طرق أوال بإنشاء املدن اجلديدة وحيث مسحت هذه الاالقتصادي 
 هذا عن طريق التبادالت التجاريـة. فهـذه الشـروط    ا ألغراض االستهالك أو التصدير واحمليطة

 ، أشـري ( العمرانية ازدهار هذه املراكزالضرورية للعمران مل تكن لتتأكد لوال هذه املسالك." ارتبط 
) الواقعة على مسالك اهلضاب بتطوراالقتصاد وانتشارالبساتني وكثـرة  اخل تلمسان ،القلعة ،تاهرت

   10".اإلنتاج الفالحي
الجتماعية يف منشطا للحركة افزا وإن االهتمام بالتبادل التجاري كمورد اقتصادي كان حم

املدن اإلسالمية بصفة عامة فكيف يكون احلال دون ذلك بالنسبة ملدن املغرب األوسط على وجـه  
اخلصوص. إن املدن اليت قامت يف هذا اإلطار اجلغرايف الرحب مل يكن هلا من وسيلة لإلقامة والبقاء 

مي أو يف األماكن املتامخة أو إالّ بشرط تواجدها يف ملتقى الطرق القدمية و السابقة عن العهد اإلسال
ااورة للمحاور الكربى اليت أنشئت يف العهد اإلسالمي. فكل دولة من الدول اليت قامـت علـى   

 ويذكر أن أفلح بن عبـد  ، أرض املغرب األوسط سامهت يف النشاط التجاري منذ عهد الرستميني
كـان  نـة و دليل على أن الطريق كانت مؤمهذا و .11د السودانأعد قافلة للتوجه إىل بال الوهاب

  التجار على دراية ا. 
ميكـن  حبرا مكنت املغرب األوسط من وضع عالقات جتاريـة  إن سهولة املواصالت برا و

إن وجدت و ذلك لعدم وجود عوائق طبيعية تعرقل املسار التجارياعتبارها باملفهوم احلايل "دولية" و
ها. إن الطرق كما هو موضح يف الكثري من اخلرائط كانت ختترق منطقة اهلضاب العليا تفادي فقد متّ

كذلك هو احلال بالنسبة للطريق جنوب غرب متخذة ، أو السهول الساحلية من الشرق إىل الغرب
منطلقها من أكرب املدن املنشأة آنذاك. باإلضافة إىل هذا الشرط الضروري لقيام املـدن وازدهـار   

لدول فإنّ تأمني الطرق كان شرطا أساسيا يسمح بتمويل تلك املدن مبختلف السلع اآلتيـة  اقتصاد ا
بغـرض  و، و يف هذا الصـدد  12أوروبا أو من بالد السودان.جنوب من املشرق اإلسالمي أو من 

نفس هذه السياسة قـام  "و ا ذكره جودت عبد الكرمي يوسف:نورد م ، تفسري الوضع بصفة أكمل
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 عملوا على نشر األمن و نظموا التجارة و جعلوا هلا قوانني حمددة. و فعينوا احملتسبني وا الفاطميون
كـان  ، ونقال عن ابن حوقل أن لسلطان املغرب أمناء مبرسى اخلرز على ما خيرج منه من املرجـان 

   13."ة والصادرة والواردةاخلارجاصد على املتاجر الداخلة إليها ومر لسلطان تنس
  ثري الطرق القدمية:تأ

 منـها إىل مخس نظرا لكون املغرب األوسط عرف يف فترة حمدودة إنشاء مدن هامة ارتقت 
العالقة الفيزيائية اليت ميكن أن تربط بينها. مـن    عن العواصم يثري فينا الفضول أكثر للبحث مصف

صر عن وسائل االتصال ما بني املدن ممثلـة يف الطـرق   لو بشكل خمتتأينا أن نبحث وهذا الواقع ار
:" إن  E. Pauty التجارية أو املسالك األخرى اليت أدت إىل منو هذه املدن أو إىل زوال بعضها. يقول

الطرق اليت يعربها النازحون إىل املدن من جيوش و غريها هي نفسها اليت يقطعها التجار من خمتلف 
ا أن طبيعة املعامالت التجارية يف املدن اإلسـالمية نشـطت احلركـة    مبو .14البلدان و األمصار"

وتلمسـان   جبايةو قلعة بين محادو أشريتاهرت ومثل ازدهار مدن هامة و سامهت يف منوة واالقتصادي
قد أثر تأثريا امل سابق علنمو السريع إن مل يكن فيه سبب وكان لزاما علينا البحث عن مصدر هذا ا

الـيت تعـود إىل الفتـرة    الحظنا أن هذه املدن واقعة كلها على الشبكة القدميـة  إجيابيا يف ذلك. 
  .)2و1نيانظر الشكلالرومانية(
  Salama.P 15املسـالك) ومنـهم  (الطرق ومن خالل أحباث من سبقنا إىل هذا امليدان و 

كد لنا أن شبكة الطـرق  تأ سعيد أخريا دمحاينوBaradez.J 17و Courtois. C16و  Lombard .Mو
هي نفسها الطرق القدمية أو أـا   الثانوية الرابطة بني املدن اإلسالمية يف املغرب األوسطالرئيسية و

موازية هلا إذ أحدثت انطالقا من آثار ما سبقها. األهم من ذلك أن بعض املسالك و الطرق الرئيسية 
ت يف الفترة اإلسالمية ابتداء من استقرار الرستميني بتاهرت خاصة تلك املؤدية إىل اجلنوب و أحدث

  ) 4(الشكل رقم  .٭نإىل بالد السودا
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  Courtois:  الليمس الروماين. عن 1الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  Courtois: اخلط الروماين الساحلي.عن  2الشكل
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  :طرق الفتح
احملاور الرئيسية الناجتة عن حركة الفتح اإلسالمي لكل املغرب األوسط بشـكل   يقصد ا

خاص. إن هذه احملاور اليت تطرق إليها العديد من البـاحثني واملـؤرخني عرفـت أوال بالنشـاط     
االقتصادي من جهة و باملسلك الذي اختذه اجليش اإلسالمي أثناء الفتوحـات و مل يبـق سـوى    

اره املرتبطة بإنشاء املدن. فبالنسبة للقرنني  األول و الثاين للهجرة (السـابع و  التعريف بأثره أو بآث
إىل منطقة السوس باملغرب األقصى مرورا مبوقع  الثامن امليالديني) عرف احملور األول مدينة القريوان

أمـا بالنسـبة   . )3.(انظر الشكل رقـم  رت و تلمسانوتاهوعدانة  (باغاي) وبلزمة و طبنة باغاية
دينار مـن   للمغرب األوسط فاملسلك األول املعروف حلد اآلن هو الطريق الذي اختذه أبو املهاجر

يقول يف هذا الصدد عبـد  . وإىل جبال األوراس مرورا مبنطقة بسكرة تيكروان بالقرب من القريوان
نبـه  أسس ا مركزا هو غري قريوان عقبة و لكنه جبا"اتصل أبو املهاجر بإفريقية و :الرمحن اجلياليل

حيث خيـيم   سار يف خطته غربا إىل املغرب األوسط أو بالد اجلزائرعلى مسافة ميلني "تيكروان" و
فاختذ مسلكه إىل هناك بوابة بسكرة املنخفضة اليت متثل فجوة  ، كسيلة " جببال األوراسملك الرببر "

جعل مركز قيادتـه  م. و678هـ/59سنة  يف األطلس فتمكن من االنتصار على أعمال قسنطينة
قـد  ومكث األمري ا سـنتني. و …جعلها مالصقة للجامعة ميلة فابتىن ا دار اإلمارة والعليا مدين

ومن هذا املكان انتقل ، 18بشرف إمارة إفريقية اإلسالمية." -طيلة هذه املدة -بذلك حظيت اجلزائر 
    19.(عيون أيب املهاجر)حيث أنه احتفر آبارا جلنده مسيت بامسه  إىل أحواز تلمسان أبو املهاجر
 الرئيسي احملور عن يبتعد مل يدجد مسلك حتديد يف آخر دورا نافع بن لعقبة بعده كانو

   م.682/هـ62على إفريقية وكان ذلك سنة  هذا يف املرحلة الثانية لوالية عقبةو
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  حلية ومدن اهلضاب العلياوضعية املدن السا  3الشكل 

  
  بالطرق الصحراويةعالقة مدن املغرب األوسط  :4الشكل

حتمته الظروف اليت كان يعيشها املغـرب   إن احملور شرق غرب الذي اختذه عقبة بن نافع
بإعادة بنائها و منها  األوسط من مقاومة فوجه الفتح من إفريقية حيث أعاد االعتبار ملدينة القريوان

فافتتحها. و عرف مسلكه هذا املرور بعدة مدن منها على وجه  انطلق حنو الغرب حىت وصل طنجة
) طريق السهل و يذكر اجلياليل عبد الرمحن:" فتتبع (أي عقبة بن نافع .اخلصوص تيهرت و تلمسان

" شرق جبل أوراس غرب خنشـلة  و جتنب املسري على اهلضبة الوعرة ففتح يف طريقه مدينة" باغاية
أحاط ومنها وصل إىل الزاب و…ذلك احلصن البيزنطي  )Lambese(منها توجه إىل مدينة ملبيز..و

منها توجه إىل تيهرت وكان ا حصن بيزنطي و…بعاصمته يومئذ "أزبة" على مرحلة شرق املسيلة
إىل السهل الساحلي و سار إىل املغرب األقصى وعرج  ومن هنالك احندر عقبة من اهلضبة …قدمي
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إن  20احتل مدن املغرب حىت بلغ احمليط األطلسـي. فافتتحها و دخل طنجةو يف طريقه على تلمسان
إمنا سـكوت  سابقة هلذا العهد أو معاصرة له وهذا املسلك يف جمملة ال ينفي وجود مسالك أخرى 

تارخيية عن هذه األخرية هو السبب الوحيد الذي جعلنا نكتفي ذين املسلكني هلذا احملور املصادر ال
الدليل على ذلك أن عقبة اختذ يف عودته مسلكا آخر يربطه من إفريقية إىل املغرب األقصى و الرئيسي

  مقرة. و باحملور الرئيسي عند املسيلة
  :طرق اهلضاب العليا

يف وسط السهوب وراء الساحل التونسي مبثابة رأس جسر  أو ربـاط. و   كانت القريوان
موقع القريوان موجود عند منتهى الطريق الكبرية اآلتية من مصر و بعد خضوع كل مناطق املغرب 

ها الطرق املتجهة إىل اهلضاب إىل احلكم اإلسالمي أصبحت القريوان قاعدة هامة وأساسية تنطلق من
من مثة تتفرع ناحية الشمالية) إىل شط احلضنة ومن اللساحل التونسي مارة جببل أوراس (من ا ،العليا

كذلك إىل اهلضاب العليا الغربية مرورا مبضيق تازا حىت و ورقلةو عنها طرق تتجه إىل كل من جباية
على طول هذه الطريق اليت تقطعها طرق و )5نظر الشكلا( 21هول املغرب األقصىاالمتداد الثاين لس
من أهم هـذه   مدن جديدة.أسست  –من حمطات جتارة القوافل عرب الصحراء  -آتية من اجلنوب 

 املدن  اليت تلتقي عندها طرق التجارة يف هذا املخطط الواسع يف املغرب األوسط جند مدينة تاهرت
، )الثامن امليالديالثاين للهجرة (القرن  يف اية و اليت تشرف على الطرق املؤدية إىل اهلضاب العليا.

د اهللا اخلليفـة  يم قام عب927يف سنة و ،شط احلضنة تتمتع مبكانة مرموقةالواقعة على  كانت طبنة
   .22يف مكان يقع يف مشال طبنة الفاطمي بإنشاء مدينة املسيلة

وعلى هذا األساس أيضا وعلى طول هذه الطريق أنشئت فيما بعد مدن أخـرى ال تقـل    
بـن   قام أيضا بلكني .يف منطقة "الكاف خلضر"  حيث انشأ الزيريون مدينة أشري أمهية عن القريوان

ـ و مدينة اجلزائرى اهلضبة الواقعة شرقي ر شلف ومليانة وعل زيري ببناء مدن املدية ع هي يف الواق
قلعة بىن محـاد   بن بلكني م أنشأ محاد1007يف سنة و. تنتشر على الطرق املتجهة إىل البحر مراكز

على سفوح جبل تقربست مشال احلضنة. فأصبحت القلعة أيضا مقصدا للقوافل اآلتية من خمتلـف  
بعد اكتمال فتح كل املغـرب  و  من طرف بىن هالل. البالد وازدادت أمهيتها بعد خراب القريوان

إىل املغرب األقصى عرفت طريـق   التحكم يف وسائل االتصال املتمثلة يف الطرق الربية من القريوانو
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اهلضاب العليا دورا فعاال يف التنمية العمرانية استفاد منها على وجه اخلصوص املغرب األوسط بإنشاء 
 وخارجـه.   ربت مهزة وصل ما بني كل املناطق  يف املغرب األوسطمدن هامة و أخرى ثانوية اعت

أو مركز اجتماعي) سـواء حنـو   (فعلى طول هذه الطريق متّ فتح طرق ثانوية كلما أنشئت مدينة 
من أهـم املـدن   ذه الطرق أيضا بطابعها التجاري ومتثلت هو .الصحراء)(الساحل أو حنو اجلنوب 

كما عرف مـيالد   م8هـ/2الرستمية من القرن  اليت أنشئت على هذا احملور مدينة تاهرت األوىل
بارزا يف تاريخ املغـرب األوسـط   لكنها لعبت دورا مل ترق إىل صنف املدن العواصم و مدن أخرى

  واملسيلة. هي مدن طبنةو

                         
  يف العصر الوسيط وضعية الطرق :5الشكل

  Lambard, Mعن:
 :الطرق البحرية

لعبت الطرق البحرية أيضا دورا معتربا يف إنشاء املدن سيما الساحلية منها كما كان هلـا  
. ويتميز اخلط البحري بوجـود املرافـئ   األثر البالغ يف تفعيل احلركة االقتصادية يف املغرب األوسط

املعروفة منذ العهدين الفينيقـي   Comptoires maritimes األساسية  كاملوانئ أو احملطات البحرية 
الروماين باإلضافة إىل اخلط الربي املتجه من الشرق إىل الغرب عرب سواحل البحر األبيض املتوسط. و

موانئ هـ أنشئت 11 –هـ 5خاصة ابتداء من القرن  وبعد الفتح اإلسالمي  )6(أنظر الشكل رقم
حىت بناء األساطيل منها على بناء وترميم املراكب وأقيمت ا مصانع لجديدة و بنيت عليها قالع و

املوانئ دور فعال يف تثبيت كما هلذه املدن و 23.واملهدية وجباية وتنس ميناء تونس، وجه اخلصوص
قتصادية) للمدن الداخلية بطريقة غري مباشرة. لعبت كذلك ااري املائية الكربى احلركة التنموية (اال
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األار دورا كبريا يف ربط املدن بعضها ببعض و فعلت النشاط التجاري داخليا وغالبـا  و كالوديان 
ما ربطت هذه الطرق مناطق الداخل بالساحل. وكان هلذه الطرق أيضا الدور الفعلي يف قيام املدن 

تقوم املدن عند ملتقى الوديان يف إقليم جبلي أو عند تالقـي  ما يؤكده عبد الفتاح حممد وهيبة: "ك
منطقة سهلية بأخرى. تقوم املدن هناك لتلعب دور الوسيط التجاري بني إقليمني خمتلفني يف الطبيعة 

بدرجة أقل لذا  ويف احلاصالت. أما عن األقاليم اجلبلية فتركز املواصالت حيث تلتقي الوديان يكون
  24".فاملدن أصغر وأمهيتها أقل

  
  
  
  
  
  
  

  : عن عزالدين أمحد موسى6الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

 : عن عزالدين أمحد موسى7الشكل
  :الطرق الرئيسية و الثانوية

ئيسية للمغـرب  الر إن الغرض من تقدمي هذه الطرق هو إبراز العالقة ما بني مراكز العمران
ال يف عمليـات  األوسط والنشاط التجاري والعسكري إلن معرفة املسالك القدمية قد يفيدنا مستقب



33 
 

لقد اخترنا هلذا الغرض مقتطفات من نصوص تارخيية هامة  هذا ما نصبو إليه.االستكشاف األثري و
دن يف املغرب األوسط و جاء ا اإلدريسي تربز مظاهر و مالمح تلك املسالك الرابطة ما بني أهم امل

   .ما بني عواصمه املتتالية
: من تلمسـان إىل   إىل مدينة املسيلة "والطريق من مدينة تلمسان :إىل املسيلة من تلمسان

فيها عني ماء  ، هي قرية يف حضيض جبل  ، أربع مراحل خترج من تلمسان إىل تادرة  مدينة تاهرت
به بئران ماؤمها  ، و هي قرية صغرية يف فحص أفيح ، مرحلة: و منها إىل قرية نداي مرحلة، خرارة
  25و منها  إىل مدينة تاهرت مرحلتان و بني مدينة تاهرت و البحر أربع مراحل." ، معني

وهي قرية صغرية على ر صغري  ، إىل قرية أعرب مرحلة "من تاهرت :إىل املسيلة تاهرتمن 
ومنها إىل  ، امةوزراعتها كثرية ومواشيها ع ، ومنها إىل قرية داست مرحلة. وهي قرية صغرية جدا

من مدينة ماما إىل قرية ابن جمـرب  مبا استدار سورها خندق حمفور)..وهلا ( …مدينة ماما مرحلتان
  26"…زيري  ومنها إىل أشري …مرحلة و هي قرية

وطبنة مدينة الزاب " أما مدينة قلعة  ، مرحلتان  إىل طبنة " ومن املسيلة:من مسيلة إىل طبنة
والذي كان يعرف باسم " اجلناح األخضر  هذا املؤدي إىل القريوان، فتقع على الطريق الرئيسي بىن محاد

ـر   ، يعرب ر سهر، وتيجيس ونري" كانت هذه الطريق مترمن القريوان بلربس وتامديت ووادي الدنا
   27املسيلة ليصل إىل القلعة.

    :الطرق الثانوية
املواقع العمرانيـة   طبيعةؤدي أحيانا إىل دراسة التضاريس وإن الغاية من التوسع السياسي ي

بـاألرض أو   الدرايـة الدراسة و من هذهو ، سواء إلحداث جتمعات بشرية جديدة أو إنشاء املدن
وكانت الطرق الفرعية تربط بني املدن يف  .) ميكن إحداث  الطرق الثانويةterritoire( املوضع

من بـني  ة داخلية تربز لنا بعض مالحمها وختتفي أخرى لقلة املراجع واألعمال امليدانية. وشكل شبك
إىل  أو من تلمسـان  إىل تنس من تاهرت أو هذه الطرق على سبيل املثال الطريق من القلعة إىل جباية

 إلبراز طابع العالقات ما بني مدن املغرب األوسطو) 8الشكل رقم(.أو من مسيلة إىل أشري وهران
الثانوية وهي  ص اليت ذكرها اإلدريسي عن هذه الطرقيف خمتلف الفترات إرتأينا تقدمي بعض النصو

باملغرب األوسط خترج من  إىل مسيلة من بالد بين محاد الطريق من مدينة تنس" :على النحوي التايل
 والطريق من تلمسان"...28مدينة تنس إىل بىن وازلغن مرحلة لطيفة يف جبال وعرة وشواهق متصلة"
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نك خترج من تلمسـان  أ، وذلك الساحلية مرحلتان كبريتان وقيل ا ثالث مراحل إىل مدينة وهران
ـ  ، وهي مرحلة ،ومنها إىل قرية تانيت فترتل ا ،إىل وادي وارو فترتل به وبينهما مرحلة ذه ومن ه

  29."القرية إىل مدينة وهران مرحلة
وهكذا احلال بالنسبة ملدينة  ، املدن الساحلية باملدن الداخلية يتجلى من خالل ما سبق ربط

خترج من جباية إىل املضيق إىل سـوق   ،إىل القلعة والطريق من جباية" .وعالقتها بقلعة بىن محاد جباية
ومن حصن تاكالت إىل تادرقت إىل سوق …األحد إىل وادي وهنت إىل حصن تاكالت وبه املرتل

و يسمى أيضا وافو إىل القصـر  ، ومن حصن بكر إىل وارفو …اخلميس إىل حصن بكر وبه املرتل 
مرحلـة إىل   ، وهناك تترك وادي جباية غربا ومتر يف اجلنوب إىل حصن احلديـد  ، أيضا قريةوهو 

ومن تاورت إىل الباب وهي جبال …إىل تاورت. وهي قرية كبرية ، الشعراء إىل قصر بين تراكش
ومنه إىل السقائف وهـو حصـن مث إىل   …خيترق بينها الوادي امللح وهناك مضيق وموضع خميف 

ومنه إىل الطمامه وهو فحص يف أعلى جبل ومنه إىل  …إىل سوق اخلميس وبه املرتلناظور حصن ال
إىل تازكا وهو حصن  ،ومنه إىل تافلكانت وهو حصن …سوق االثنني وبه املرتل وهو قصر حصني 

وهو حصن على أعلى جبل إىل حصن إىل حصن إىل حصن إىل حصن  ، صغري ومنه إىل قصر عطية
   30القلعة مرحلة ".

كان للطرق الثانوية دور كبري يف نقل العواصم كما هو احلال بالنسبة لتاهرت حينما  كما
حيث ام حبثوا عن ملجأ يأوون إليه فوجدوه  ،غادرها الرستميون إىل سدراته بضواحي مدينة ورقلة

  31.اجلنوبأوال يف ورقلة مث يف سدراته مث يف ميزاب على طول الطريق املتجه من الشمال إىل 

 
    Golvin عن: : شبكة الطرق الداخلية8الشكل 
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  خامتة:
مهما كانت نوعية الطرق أو املسالك فإن العمران اإلسالمي مرتبط ا ارتباطا وطيدا سواء 
تعلق األمر باملدن القائمة (أي الوظيفية) أو باملدن املندثرة من حيث أا كانت مركزا من مراكـز  

: حممد وهيبـة عبد الفتاح  هلاقماويف هذا الصدد مل جند أحسن تعبري عن هذا الرأي سوى  االتصال.
وما ظهرت هذه املـدن  …رثت أمهية مواقع املدينة السابقةرغم تغيري املواضع فإن املدينة العربية و"

 .32العربية أو املعربة حىت صارت مصايرها معلقة خبطوط النقل والتجارة العابرة أينما اجتهت"
ـ و ة يتأكد مما سبق ذكره أن عامل الطرق بشىت أنواعها ساهم مسامهة فعالة يف تطور حرك

سوف يتجلى لنا هذا أكثر عند دراسة العواصم كل علـى  و العمران اإلسالمي يف املغرب األوسط
ن معظم األحداث التارخيية اليت تسببت إمـا يف  إ .هذا ما سوف نتطرق إليه يف املقال املقبلو حدة

اليت اختذها املسلمون الفاحتون األوائل أو نشأة املدن أو يف توسعها أو حىت يف زواهلا مرتبطة باملسالك 
   فيما بعد. تتلك اليت أحدث

من هذا املنطلق نالحظ أن البنية للمدن تتأثر أيضا بشبكة الطرق اخلارجية حيث تـتحكم  
النواة األصلية للمدينة يف جممل املكونات العمرانية هلا حبيث يساعدها يف ذلك ما تفـرزه األبـواب   

. فتنظيم املدينة من حيـث تسـهيل   33لدفاعي من طرق ومسالك مؤدية إليهااملوزعة على السور ا
حركة السري بداخلها وتفعيل النشاطات املختلفة مرتبط أيضا بالطرق وبالتايل نالحظ أن األبـواب  
املفتوحة يف السور إمنا تفضي إىل املسجد أو إىل السوق أو أن الطرق تربط املداخل فيما بينها ممـا  

ساسية. هذه احملاور حتدد أيضا الفضاءات املختلفة يف املدينة اليت حتتوي إما السكنيات حيدث حماور أ
  .أو الوحدات العمرانية األصيلة 
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  د. بن سادات نصر الدين، جامعة وهران

  مقدمة:
إن ظهور قبائل صنهاجة على مسرح األحداث يف بالد املغرب خالل النصف األول من           

القرن الرابع اهلجري، يطرح العديد من التساؤالت حول نسب هذه القبائل مث املناطق اليت استقرت 
فيها قبل أن تصبح مؤهلة حلكم بالد املغرب نيابة عن اخلالفة الفاطمية يف مصر، ولذلك كان من 

أي  –ي تناول هذين املوضوعني ليشكال متهيدا لتناول أهم فترات الدولة الزيرية منذ قيامها الضرور
  .مع رحيل املعز لدين اهللا إىل مصر

   :بوادر الظهور السياسي لصنهاجة بين زيري - 1     
إىل قبيلة صنهاجة الرببرية، ولعل أهم ما ميكن أن نسجله هنا هو كون  ينتسب الزيريون     

املغرب األوسط اال الذي حتركت فيه قبائل صنهاجة خالل الفترة العبيدية وبتحديد أكثر دقة أن 
االمتداد الصنهاجي كان فيما بني تاهرت وبالد الزاب ومشلت املراكز احلضارية التالية: مليانة 

  . ائر ومحزةواملدية واجلز
مع ظهور الفاطميني يف إفريقية، إعتنق بنو زيري الدعوة اجلديدة،كان قائدهم زيري بن مناد       

م)، قام هذا األخري بإنقاد عاصمة 935هـ/323من كبار رجاالت الفاطميني  إلتحق م سنة (
  اخلالفة الفاطمية (املهدية ) بعد أن حاصرها اخلوارج بقيادة أيب يزيد.

ذكر املقريزي أن املعز قبل رحيله إىل مصر استقدم جعفر بن علي بن محدون وعرض عليه        
أن يتوىل إمارة املغرب نيابة عنه، ولكن جعفر اشترط عليه لقبول هذا املنصب شروطا تتيح له 

..فأقصاه عنه، واستقدم بلكني بن زيري بن مناد وعرض عليه والية املغرب، . االستقالل الداخلي
بلكني قال له :"يا موالنا أنت وآباؤك األئمة من ولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما صفا  ولكن

وما زال به  1لكم املغرب، فكيف يصفو يل وأنا بربري؟ قتلتين يا موالي بغري سيف وال رمح "
  املعتز حىت قبل والية املغرب نيابة عنه فواله أمر إفريقية واملغرب 
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قابس وقال لبلكني وهو يودعه :" إن نسيت شيئا مما أوصيتك به فال تنس توجه املعز إىل         
ثالثة أشياء :" ال ترفع اجلباية عن أهل البادية، وال ترفع السيف عن الرببر، وال تول أحدا من 

  .         2 إخوتك وبين عمك، فإم يرون أم أحق ذا األمر منك، واستوص باحلضر خريا
أثارت تولية بلكني إمارة املغرب غرية منافسه جعفر بن علي بن محدون أمري الزاب، فشق       

على الفاطميني عصا الطاعة، ورحل إىل األندلس ملتجئا إىل احلكم املستنصر،كما ثارت عليه قبيلة 
  .      يف األندلس وخرج عليه أهل تاهرت زناتة القائمة بدعوة املروانيني

ميكن تفسري استقرار صنهاجة يف هذه املنطقة على الصحراء برغبتها يف السيطرة على التجارة      
والذي متثل منطقة الزاب حماورها الكربى، إال أن هذه الرغبة لقيت  الصحراوية مع بالد السودان

تشارك خصما عنيدا أمامها، ويتعلق األمر بالقبائل الزناتية وعلى، رأسها مغراوة اليت كانت 
  صنهاجة بعض هذه املواطن.

ويبدو أن الغلبة كانت لصنهاجة بدليل ما أورده ابن خلدون حول فراغ املغرب األوسط من      
  . زناتة مع رحيل العبيديني إىل مصر، وهو ما لعب فيه احللف الصنهاجي العبيدي دورا كبريا

  :سياسي لدولة بين زيري يف إفريقيةالتطور ال-  2
 البداية إىل أن املعز لدين اهللا، أقدم خالل تقليد بلكني بن زيري بن مناد والية املغرب نشري يف      

على تغيري إمسه الرببري بلكني باسم يوسف، وكناه أبو الفتوح بدل حبوس ولقبه سيف الدولة، حىت 
  يكون من وراء ذلك كله فتوحات وتوسيع نفوذ حىت األندلس.

  : دولة أيب الفتوح يوسف بن زيري أوال.      
م) أا كانت 984-972هـ/373-361إن أهم ما مييز دولة أيب الفتوح يوسف بن زيري (

مرحلة غلب عليها الطابع العسكري، إذ مع بداية حكمه سار على رأس جيش كبري إىل تاهرت، 
ا كانت عليه، وأهلها فدخلها وخرا، وهو ما أشار إليه ابن حوقل بقوله :" وقد تغريت تاهرت عم

.بعدها 3"ودوام القحط، وكثرة القتل واملوتومجيع من قارا من الرببر فقراء بتوا ثر الفنت عليهم 
  .4مضى أبو الفتوح إىل تلمسان ليقضي على مجوع الزناتيني فحاصرها ودخلها

تواصلت  مل تكن مدينتا تاهرت وتلمسان سوى حمطتني فقط يف طريق احلملة الزيرية، حيث      
العمليات العسكرية الصنهاجية الزناتية خارج املغرب األوسط إىل املغرب األقصى، لكنها مل تدم 
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طويال وتوقفت بعد أن وصل كتاب املعز إىل أبو الفتوح يوسف ينهاه عن التوغل يف املغرب ويدعوه 
  للعودة إىل القريوان. 

وسف فإن ذلك مل مينعه من االهتمام لكن على الرغم من الطابع العسكري لفترة حكم ي       
بالتنظيم اإلداري لدولته، وسعى إىل ذلك عرب تعيني عماله على الواليات، وإدخال تعديالت على 
حدودها، خاصة منها الواليات الغربية، حيث ألغى والية املسيلة وضم اجلهة اجلنوبية منها إىل 

  ملنصورية قرب القريوان قاعدة حكمه.تاهرت، واجلهة الشمالية إىل أشري، واختذ من مدينة ا
م) عقد العزيز باهللا ليوسف بن زيري والية طرابلس وسرت وأجذابية 978هـ/367يف سنة(       

واستفحل ملك بلكني بعد أن  زيادة على والية املغرب، فاستخلف بلكني عليها حيي بن خليفة امللياين
مد بن أيب علي بن قشوش، وعبد الكرمي م)، وقتل عامليها حم979هـ/368استوىل على فاس سنة(

بن ثعلبة، واستعمل على فاس حممد بن عامر املكناسي، مث افتتح سجلماسة، وقبض على ابن حزر 
  . أمري مغراوة وقتله، وسار بعد ذلك إىل أصيال، ومنها إىل شالة مركز برغواطة

, وذلك يف بلدة وارلنغو م) يف طريق عودته إىل إفريقية983هـ/ 373تويف أبو الفتوح سنة (     
  . الواقعة بني سجلماسة وتلمسان

  :دولة أيب الفتح املنصور بن بلكني: ثانيا
كان أيب الفتح املنصور بن بلكني واليا بأشري عندما بلغه خرب وفاة أبيه، فخلفه على اإلمارة 

املنصور بن لقد ارتبط عهد و .لعزيز باهللا أمر إفريقية واملغربم)، وقلده ا985هـ/374سنة(
يوسف حبادث حيمل داللة كربى ميزت سياسته الداخلية واخلارجية، وسيكون له انعكاس على حال 
املغربني األدىن واألوسط، ويتعلق األمر مبا صرح به وهو يستقبل وفدا يضم شيوخ مدينة القريوان 

ذا الناس بالسيف قهرا، "إن أيب وجدي أخ :ولهالذين وفدوا عليه مبدينة أشري لتعزيته يف وفاة أبيه بق
وأنا ال آخذ الناس إال باإلحسان، ولست من يويل بكتاب وال يعزل بكتاب، وال أمحد يف هذا امللك 

  .5إال اهللا, ويدي وهذا امللك ما زال يف يد آبائي وأجدادي ورثناه عن محري
لعل يف هذا الكالم داللة واضحة على مترد زيري على الفاطميني يف مصر، وأكد على ذلك        

بتوليته ألخيه يطوفت على أشري وعمه أيب البهار على تاهرت، وهو ما حيمل خروجا واضحا عن 
  . وصية املعز لدين اهللا
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باخلروج على رأس جيش كثيف  م) أمر املنصور أخاه يطوفت985هـ/374يف سنة(       
إىل مدينيت فاس وسجلماسة الستردادمها من الزناتيني، فلقيه زيرى بن عطية املغراوى امللقب 

  .6بالقرطاس أمري فاس فهزمه ورجع إىل أشري واقصى املنصور بعدها عن غزو املغرب وزناتة
بو الفهم اخلراساين الداعي واجلدير بالذكر أن يف عهد املنصور قامت ثورتان: األوىل قام ا أ  

فحاربه املنصور وخرب بالد كتامة ، م) وأيدته قبائل كتامة987هـ/376سنة(
م)، إذ يف مدينة سطيف أنزل اجليش الزيري هزمية كربى جبموع كتامة،مل جيد 989هـ/378سنة(

املنصور من معها أبو الفهم سوى الفرار واالعتصام بأحد اجلبال القريبة منها، غري أن ذلك مل مينع 
القبض عليه وقتله، وبذلك جعل املنصور حدا لثورة أيب الفهم وتدخل الفاطميني يف الشؤون الداخلية 

  لدولته.
والثانية ثورة أيب البهار إىل املغرب، حيث دخل يف طاعة املنصور ابن أيب عامر، فدخل عسكر      

أيب البهار، مث أمنهم بعد ذلك ووىل  أيب الفتح املنصور مدينة تاهرت، وقتل من تصدى هلم من أنصار
  . على تاهرت أخاه ياطوفت وعاد إىل أشري

عتدال واليت إن عدم استقرار وضعية الدولة يف أيام أيب الفتح املنصورمل متنعه من اتباع سياسة اال      
  :ملسناها من اجتاهني

ى الرعية، فقام بإسقاط على املستوى اجلبائي: جلأ املنصور إىل التخفيف من عبئ اجلبايات عل -
  .7الديون املستحقة على أهل البادية وكانت ماال جليال

فقد قام باستدعاء أحد كبار ، على املستوى املذهيب: مل خيف املنصور تودده إىل إباضية اجلريد -
شيوخهم، وهو أبو نوح سعيد بن خيلف املزايت إىل مدينة القريوان واستقبله استقباال يليق مبقامه 

ق عليه، ونفس العناية لقيها إباضي آخر وفد عليه وهو حنني بن وحيبتني، وانعكست العالقات وأغد
الودية إىل حد مسح فيه املنصور الزيري لإلباضية بعقد مناظرات مبدينة القريوان متيزت حبرية التعبري 

  .8وإبداء الرأي
  بظاهر املنصورية.م)، ودفن بقصره اجلديد 996هـ/386وكانت وفاة املنصور يف سنة(     
   دولة نصري الدولة باديس بن أيب الفتح املنصور: ثالثا.

بعد وفاة املنصور خلفه ابنه باديس على إفريقية واملغرب األوسط وكان ال يتجاوز من العمر 
  .سنة، فأقر عمه يطوفت على والية تاهرت، وعمه محاد على والية أشري12
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م) زحف زيري بن عطية يف مجوع هائلة من زناتة إىل مدينة 999هـ/389يف سنة (و       
تاهرت وحاصرها، فكتب يطوفت بن يوسف إىل ابن أخيه باديس يطلب منه املدد، فسري إليه جيشا 
يقوده ابن أيب العرب الكاتب، وانظم إليه عسكر آخر بقيادة محاد بن يوسف، وكان زيري بن عطية 

موضع يقال له آمسار يقع قريبا من تاهرت، فخرج اجليش الصنهاجي إليه،  قد عسكر جبيش يف
وكانت معركة حامسة انتهت زمية الصنهاجيني، وانسحب يطوفت مع بن أيب العرب ومحاد إىل 

  أشري وتركوا حمالم ومضارم، ودخل زيري ابن عطية مدينة تاهرت.
م)، وملا وصل 999هـ/389يري ابن عطية سنة (ملا بلغ خرب اهلزمية باديس خرج حملاربة ز       

إىل طبنة بعث يف طلب فلفل بن سعيد بن خزرون الزنايت، فبعث يعتذر له ويسأله أن يكتب له 
سجال بوالية طبنة فكتبه له، مث رحل باديس إىل أشري فانتهز فلفل فرصة رحيله عنه وأغار على ما 

إىل املسيلة فبلغه رحيل زيري بن عطية من حوله من النواحي، مث واصل باديس زحفه حىت وصل 
  .9تاهرت إىل فاس، فعاد إىل أشري ودخل عمه يطوفت تاهرت

واجلدير بالذكر أن باديس كان يستقدم عمه محاد ويسايره حىت حني ليطفئ الثورات، ويف سنة       
ا يتم م) خلفه حملاربة زناتة، واشترط عليه محاد والية املغرب األوسط وكل م1006هـ/395(

م) إختط محاد مدينته اجلديدة القلعة 1007هـ/398فتحه على يديه فقبل الشرط، ويف سنة (
 ا وبأشريوكان يرتل.  

هكذا ظل محاد يف املغرب األوسط يقاتل زناتة وينتصر عليها يف أكثر من مرة فعظم صيته،        
راد أن خيترب محاد فأرسل إليه م) وليا للعهد ألبيه، أ1012هـ/403وبعد تعيني املعز باديس سنة (

بأن يتنازل له عن مدينة قسنطينة واملدن ااورة هلا فأىب محاد ذلك، ودخل معه يف حرب أسفرت 
  . عن تأسيس الدولة احلمادية

  :الصنهاجية وظهور الدولة احلماديةنقسام الدولة ا -3
يرجع الفضل يف قيام الدولة احلمادية إىل محاد بن بلكني، وقد ارتبط وجود هذه الشخصية يف        

املغرب األوسط بالصعوبات اليت واجهت باديس من أجل إخضاعه ونشر النفوذ الزيري به، غري أن 
 –همة األمور قد سارت على غري ما أراد األمري الزيري، حيث أدرك باديس أن من أوكله هذه امل

يسعى لالستقالل، بل إن محاد مل يكتف بذلك وأعلن نبذه للفاطميني، ودعا للخلفاء  –أي محاد 



44 
 

، عندئذ عزم باديس على حماربة عميه لتبدأ مرحلة أخرى 9م)1015هـ/405العباسيني يف سنة (
  . من مراحل الصراع بني املغربني األدىن واألوسط

ة يعترب مبثابة البداية احلقيقية لدولة صنهاجية جديدة غدت حتمل إن مما ال شك فيه أن بناء القلع       
إسم الدولة احلمادية، عندئذ عزم باديس على حماربة عمه محاد وخرج شخصيا لقتاله فانتصر عليه 
حىت حاصره يف القلعة، وبينما كان محاد حماصرا تويف باديس وخلفه ابنه املعز، وسار املعز لقتال محاد 

  .وجرح محاد واستطاع أن ينجو بنفسهم) وأخرجه من باغاي، 1018هـ/408سنة (
فتم الصلح بينهما ، مال محاد بعد هذه الواقعة إىل السلم وأرسل إىل املعز يعرض عليه طاعته       

  . واستبقى املعز محاد على ملكه السابق
رية اليت م) تفرعت صنهاجة إىل دولتني، الدولة الزي1018هـ/408إبتداءا من سنة (       

حكمت  املغرب األدىن، والدولة احلمادية اليت تولت احلكم يف املغرب األوسط، ولعل هذا 
االستقالل يكون أمر طبيعي، إذ أن املناطق اليت كان حيكمها بنو زيري عند رحيل املعز لدين اهللا 

املنصور إىل أن  الفاطمي إىل مصر كانت تعد مهمة ثقيلة ألا تظم املغربني األدىن واألوسط، فاضطر
يعهد بوالية املغرب األوسط إىل أخيه محاد بن بلكني، فما كان من هذا األخري إال أن طمع يف هذه 
الوالية بنفسه، فلما حاول باديس استرجاع هذه الوالية اعترضه محاد، وخرج عن طاعته وطاعة 

  . الفاطميني
  :القات السياسية الزيرية احلماديةالع  -4     

ذكرنا فيما سبق أن العالقات السياسية الزيرية احلمادية يف منطقة املغربني األدىن واألوسط        
كانت حادة، فقد كانت بواعث اخلصومة بني الطرفني قوية حالت دون أي التقاء أو تقارب بينهما، 

قرار االستوكان من الطبيعي أن يبحث الطرفان املتصارعان عن عالقات سياسية ودية سلمية تضمن 
  .يف املنطقة
إن تذبذب العالقات السياسية الزيرية احلمادية فرض عليهما اختاذ موقف واضح إزاء هذه         

  .نا، والصدام العسكري أحيانا أخرىالعالقات بني املساملة أحيا
مثل قيام الدولة احلمادية بداية فعلية للصراع بني الدولتني  :العالقات العدائيةأوال. 

الصنهاجيتني املتجاورتني، وعلى الرغم من األخطار اليت كانت تواجه الطرفني معا، فإن ال 
   أحد منهما كان يطمئن إىل سياسة الطرف اآلخر حىت يف أوقات السلم
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كان آل زيري يبدون الوالء للعبيديني حىت اية حكم باديس بن املنصور، وبدخول محاد قطع       
، واختذ كتعبري صريح عن ذلك بإظهار املذهب 10والءه لبين العباس كل صلة م وادعى صراحة

السين وحماربة املذهب الشيعي، وهو عمل ينم عن إعالن استقالل سياسة دولته عن بين زيري ما دام 
  . هؤالء تابعني ملصر

بني  لقد سامهت هذه اخلطوة احلمادية اجلريئة إىل اندالع حرب يف املغربني األدىن واألوسط       
باديس ومحاد، وعلى إثر ذلك جهز باديس محلة لقتال محاد وخرج فيها بنفسه، وأسفرت املواجهة 
بينهما عن هزمية قوات محاد عند وادي شلف، وعلى إثر هذه اهلزمية مت عقد الصلح بني محا د واملعز 

  . بن باديس
للعباسيني، وقد أشار ابن لكن على الرغم من ذلك ظل العداء قائما وظل والء احلماديني         

م) عمد إىل 1152-1121هـ/547-515خلدون إىل أن آخر أمراء بين محاد حيي بن عزيز (
ضرب السكة باسم اخلليفة العباسي أيب عبد اهللا حممد بن املستنصر باهللا امللقب باملقتفي ألمر اهللا 

  .11م) 543/1148وذلك سنة (
   :األوسط تدخل بين زيري يف شؤون احلماديني باملغرب -

بدأ تدخل الدولة الزيرية يف شؤون املغرب األوسط مع إعالن محاد االستقالل بدولته، وقد       
، بعدها بدأ بنو زيري يف 12أشرنا سابقا إىل أن األمر قد وصل إىل حد القيام حبمالت عسكرية

الفرص بذلك، استغالل الظروف لصاحلهم، وبدءوا يف إثارة املصاعب يف وجه جريام كلما مسحت 
  :للتدخل يف شؤون الدولة احلمادية وجتدر اإلشارة إىل حدثني هامني استغلتهما الدولة الزيرية

يتعلق األول بتمرد أىب يكىن بن حمسن بن القائد بن محاد ضد األمري املنصور سنة         
م)، حيث بعث أخاه ويغالن إىل متيم بن املعز طالبا منه مساندته مقابل والية 1094هـ/487(

وقد استجاب األمري الزيري لعرض أيب يكىن، فبعث ابنه أبا الفتوح إىل مدينة بونة، مما اضطر ، بونة
صور إىل جتهيز جيش وتسيريه إىل هذه املدينة وظل حماصرا هلا مدة سبع شهور حىت تسىن له املن

  دخوهلا عنوة، ومت اعتقال أيب الفتوح وإرساله إىل القلعة.   
بعدها واصل اجليش احلمادي زحفه حنو قسنطينة، ويضطر على إثرها أبا يكىن إىل الفرار عنها       

حماولة زيرية للتدخل يف  وبذلك أسدل الستار عن، القبض عليه وقتلهإىل جبال أوراس، وهناك يتم 
  . شؤون بين محاد دون أي مكسب
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يتعلق احلادث الثاين باستيالء األسطول الزيري على مركب األمري احلمادي حيي بن العزيز        
ليفة الفاطمي كان يف طريقه من األسكندرية إىل جباية وهو حممل ببضائع مثينة خمتلفة وهدية من اخل

  م).1141هـ/536إىل األمري احلمادي كان ذلك يف سنة (
 :غرب األدىنالتدخل احلمادي يف امل -

بعد أن أعلن محاد استقالله عن اخلالفة الفاطمية بدأ يف حتريض أهل تونس على الفتك بأتباع        
ملدينة، فاندلع الصراع بني املذهب االمساعيلي املقيمني ا، وقد لقيت هذه الدعوة استجابة من أهل ا

  . السنة والشيعة
تطلع بنو محاد بعد ذلك إىل حكم مدينة تونس عندما تقلص نفوذ الدولة الزيرية يف إفريقية         

نتيجة الزحف العريب بتوايل خروج عدة مدن عن طاعتهم، وأمام تراجع نفوذ املعز بن باديس عن 
مادي الناصر بن علناس يف مدينة القلعة حوايل مدينة تونس وفد من شيوخها على األمري احل

م) راجني منه اختيار وال من قبله على مدينتهم وقد أكد ابن عذارى أن 1058هـ/450سنة(
الناصر مل يلب طلبهم، ورأى من الفطنة أن ال يتدخل يف شؤوم على األقل بصورة وقتية، واقترح 

م ويقال أم قدموا أحدهم فاستعفف فقام على شيوخ تونس أن خيتاروا شيخا منهم إلدارة شؤو
  .   13األمري احلمادي النـاصربتعيني عبد احلق بن عبد العزيز بن خراسان عامال له على مدينة تونس 

 ، حيث استغلوا انشغال احلماديني14مل يتحرك بنو زيري حنو مدينة تونس إال بعد معركة سبيبة    
م) بإخضاع 1067- 1065هـ/ 460- 458مبعاجلة آثار هزميتهم ليقوم متيم ابن املعز سنة (

مدينة تونس اليت كان حيكمها عهدئذ عبد احلق بن خراسان صنيعة ابن محاد، واستمر الناصر بعد 
م) من االستيالء 1067هـ/460، فتمكن سنة (15ضته من هزمية سبيبة يف االعتماد على اإلثبج

مث القريوان، ولكن رأى من اخلطورة مبكان البقاء فيها مدة طويلة فقفل راجعا إىل  16األربسعلى 
   القلعة املعرضة أكثر من اللزوم هلجومات اهلالليني.

  املظاهر الودية للعالقات السياسية الزيرية احلمادية  - ثانيا   
نهاجيتني قد اقتصرتا على اخلالف ال ميكن القول أن العالقات السياسية بني الدولتني الص        

والعداء، وإمنا ختللتها فترات من السلم فرضت عليهما السعي حنو إجياد تقارب بينهما، وميكن حصر 
  مظاهر هذه العالقات السلمية فيما يلي: 
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من اجلدير بالتذكري أن املصادر التارخيية ال متدنا مبعلومات كافية عن  :إتفاقيات الصلح           
االتفاقيات، حيث مل تتعد تعهد اجلانبني بعدم معاداة اآلخر، أو على األقل عدم  مضامني وشروط

  إثارة املصاعب يف وجه اآلخر.
م) حيث وجه 1017هـ/408ويف هذا اإلطار مت إبرام صلح بني محاد وبين زيري سنة(        

ويطلب الصلح، فأجابه املعز إن  محاد الذي عاد إىل القلعة، رسوال إىل املعز بن باديس يسأل العفو
كنت على ما قلته فأرسل ولدك القائد إلينا، فعاد جواب محاد أنه إذا وصله كتاب أخيه إبراهيم 
باملعامالت اليت بينهم أنه قد أخذ له عهد املعز بعث ولده القائد، فتم له ذلك وبعث األمري احلمادي 

ن أجل التفاوض مع األمري الزيري، وما كان من املعز م 17إبنه القائد إىل إفريقية حامال هدايا جليلة
هو اآلخر إال أن أغدق عليه العطايا، كما يقول ابن خلدون نفس قيمة اهلدايا اليت جاء ا، ومل يتردد 

  . يف قبول دعوة محاد إىل الصلح
املسيلة على إثر إبرام إتفاق الصلح أصدر املعز مرسوما يقضي بتعيني القائد عامال على          

وبلزمة وسوق محزة (البويرة)، ومل  21ودكمة 20، ومقرة19، ببالد زواوة18وطبنة ومرسى الدجاج
يكن األمر يتعلق باقتسام املغرب األوسط بني األب وابنه، ومبقتضى االتفاق املربم مع محاد اعترف 

ل أعمال املغرب املعز ذا األخري أمريا مستقال على املسيلة وطبنة والزاب وأشري وتاهرت، وك
األوسط اليت سيتمكن من فتحها، ومن املرجح أن يكون األمري القائد هو ويل العهد الذي سيخلف 

  .22أباه بعد وفاته 
لقد جاء هذا الصلح بعد فترة عصيبة يف تاريخ العالقات بني الدولتني، متيزت بإعالن احلرب       

صور الذي تويف وهو حياصر القلعة بعد أن مت له النصر بينهما، ابتداءا من األمري الزيري باديس بن املن
ليواصل ابنه املعز احلرب ضد محاد  23م)1015هـ/406على القوات احلمادية يف شلف سنة (

عرب مواجهات عنيفة، إنتهت زمية بين محاد، مما اضطرهم للبحث عن سبل للخروج من هذه األزمة 
24.  

نتيجة ظهور نية محاد الطيبة، واملتمثلة يف استجابته للشرط مل يكن عقد الصلح بني األمريين       
الزيري بإيفاد ابنه القائد كرهينة لدى األمري الزيري، بل إن الظروف اليت كانت تعيشها الدولة 
الزيرية نفسها، ورغبتها يف إمخاد جبهة املغرب األوسط كانت وراء قيام هدنة بني الدولتني واليت 

تاريخ إعالن القائد بن محاد تبعيته للخالفة الفاطمية يف مصر سنة  استمرت مدة طويلة، حىت
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م) معاكسا بذلك املعز بن باديس الذي كان بصدد اإلجهاز على مظاهر والئه 1069هـ/441(
   . هلا

م) كانت بإفريقية جماعة ووباء عظيم مات فيه من الناس خلق 1077هـ/469يف سنة (       
أن صراعهما سيؤول ال حمالة إىل إضعاف اإلمكانيات الصنهاجية  كثري، وقد أدرك متيم والناصر

   . املتدنية إىل أقصى حد لصاحل بين هالل الذين ما فتئت قوم تتعاظم
م) أبرم اخلصمان اتفاقية الصلح اليت ال 1078- 1077هـ/471- 470ولذلك يف سنة (         

ا الدولتني سامهت بقدر كبري يف نعرف مقدماا وال بنودها، ومرة أخرى يظهر أن ظروف كلت
  .25تقارما
بلغت دولة محاد ذروة قوا بعد بناء جباية، وقد زادت يف تعزيز تلك القوة بال شك اتفاقية        

الصلح املشار إليها سابقا، واليت سيحترمها الطرفان إىل اية عهد متيم،مل ال وقد بلغت الدولة 
  ما جعلها تتفوق على بين زيري الذين أكتهم الغزوة اهلاللية. احلمادية من القوة أنذاك

  :عالقات املصاهرة   
من الدالالت البليغة املعىن على سيادة السلم والوفاق بني الدولتني الزيرية واحلمادية يف بعض         

ني املعز بن الفترات، وجود عالقة املصاهرة بني األسرتني احلاكمتني، إذ عقب إبرام اتفاق الصلح ب
م) عزز الطرفان الصلح املربم بينهما باملصاهرة، ففي 1017هـ/408باديس ومحاد بن بلكني سنة (

م) زوج املعز أخته أم العلو البن عمه األمري عبد اهللا بن محاد الصنهاجي، 1024هـ/415رجب(
  .26وقد احتفل بزفافهما يف مواكب فخمة 

يم بن املعز إبنته بالرة للناصر بن علناس "الذي محل م) زوج مت1077هـ/470ويف سنة (         
ثالثني ألف دينار فأخذ منها متيم دينارا واحدا ورد الباقي، وسري ابنته إليه من املهدية يف عسكر، 

  .       "، فكان هذا القرن مباركا مثمرا27وأصحبها من احللي واجلهاز ما ال حيد
م)كان زواج العزيز ابن املنصور احلمادي من بدر الدجى 1116-1115هـ/509ويف سنة (     

يد العالقات بنت حيي بن متيم الزيري، ولقد أثبتت سياسة املصاهرات مدى أمهيتها وفاعليتها يف توط
  .وحتقيق السلم أحيانا

       :تبادل السفارات
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بني األسرتني الزيرية واحلمادية، إذ أن مل يكن من املمكن االعتقاد بعدم وجود سفارات 
  .يق السلم يكمن يف تبادل السفاراتأساس حتق

وتشري الروايات التارخيية عقب الصلح الذي كان بني بين زيري ومحاد أن القائد بن محاد كان      
تمرار يتردد على املعز بن باديس يف إفريقية، وكان هذا األخري يغدق عليه بالعطايا، ما يؤكد على اس

  . التواصل بني الدولتني
وقد أخربنا مؤرخ املعز الرمسي ابن شرف أن الفقيه الورع أبا القاسم بن أيب مالك الذي كان       

م) بوصفه سفريا للقائد بن 1047هـ/438يقيم بضواحي قلعة بين محاد قد قدم إىل القريوان سنة (
به شديد اإلعجاب، وطوال مدة إقامته محاد، وقد أثرت فصاحته وفطنته يف السلطان الذي أعجب 

  .28بالقريوان خالل تلك السفارة عاش ذلك املبعوث من ماله اخلاص
كما توىل السفارة أيضا حممد بن البعبع، وقد أرسله حممد بن املعز إىل القلعة استجابة لرغبة         

، ويف 29الوزير احلمادي أيب بكر بن أيب الفتوح يف عقد الصلح بوحي من األمري الناصر بن علناس
ما نال ابن عمه متيم  وملا كانت هذه الواقعة بني بين محاد والعرب، وبلغ الناصر" ذلك يقول النويري:

من األمل واحلزن، وكان وزيره أبو بكر بن أيب الفتوح حمباً يف دولة متيم، فقال للناصر: يا موالي، أمل 
أشر عليك أال تقصد ابن عمك، وأن تتفقا على العرب. فلو انفقتما ألخرجتما العرب. فصدقه 

زير رسوالً من عنده إىل متيم يعتذر الناصر ورجع إىل قوله، وقال له: أصلح ذات بيننا. فأرسل الو
اتفقوا . فوالً إىل الناصر، فاستشار أصحابهويرغب يف اإلصالح. فقبل متيم قوله، وأراد أن يرسل رس

غري أن السفري الزيري مسح لنفسه بتجاوز اهلدف من مهمته، وأشار ، 30"على إرسال حممد بن البعبع
اذها مقرا جديدا للدولة نظرا لقرب موقعها من إفريقية، على األمري احلمادي ببناء مدينة جباية، واخت

وملا مسع املعز مبا أقدم عليه هذا السفري قام بقتله  ،31وهو مايسهل رغبته يف االستيالء على املهدية
  مبجرد أن وفد عليه.

ما ميكن أن يقال يف هذا اجلانب أن صفاء العالقات ظل حبيس تبادل السفارات  خامتة:
   إىل مستوى التعاون أو التحالف ملواجهة األخطار اليت كانت دد اجلانبني.دون أن يرقى 

  اهلوامش:
. املقريزي اخلطط املقريزية املسماة 143القاهرة ص، دار النشر، اتعاظ احلنفا بذكر األئمة اخللفا، املقريزي .1

 .158ص، 2منشورات مكتبة العرفان، م، بريوت، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار
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ابن خلدون، العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب،  .2
 .318، ص6ج1992دار الكتب العلمية بريوت 

 .93ص ،1979، بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة، صورة األرض، ابن حوقل .3
القوات الصنهاجية مطاردة زناتة الذين اعتصموا مبدينة تلمسان، ومتكنت من إخضاع املدينة بعد  إستطاعت .4

 .206ص ،6ج، املصدر السابق، احلصار الذي ضرب عليها. ابن خلدون
هـ) اية األرب يف فنون األدب، حتقيق مفيد 733-677شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب، (النويري، .5

 .317ص.1م، ط 2004 -هـ  1424 -كتب العلمية للنشر، بريوت / لبنان قمحية ومجاعة، دار ال
 .157، ص6ج، املصدر السابق، ابن خلدون .6
 .127ص، 9م، م1967، بريوت، الكامل يف التاريخ، ابن األثري .7
 .145ص، 1976تونس ، ،دار بوسالمة1ط، اإلباضية باجلريد، صاحل باجيه .8
 .646، ص2ج، م1981النهضة العربية بريوت، دار  عبد العزيز سامل، املغرب الكبري، .9

 .301ص ،6ج، املصدر السابق، ابن خلدون .10
 .228ص  ،6ج، املصدر السابق، ابن خلدون .11
تاريخ ، . السيوطي168ص ،4،م1974، بريوت، دار الثقافة، حتقيق إحسان عباس، فوات الوفيات، الكتيب .12

 437، ص1964، القاهرة، تجارية الكربىاملكتبة ال 4حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ط، اخللفاء
كان على املعز أن يستهل واليته بتنظيم محلة عسكرية ضد محاد الذي كان بصدد االستيالء على املغرب  .13

م النتداب جنود 1016هـ/406وكانت البداية بأن وجه املعز عمه كرامة بن املنصور إىل أشري سنة ، األوسط
صنهاجيني والرجوع م إىل احملمدية (املسيلة) وبينما كان كرامة يف أشري مع اجلنود الصنهاجيني والتلكاتيني إذ أتاه 

ورجع بعض أصحاب ، ل، فاقتتلوا قتاال شديدافتقدم إليه كرامة بسبعة آالف مقات، محاد يف ألف ومخسمائة فارس
 . واضطر كرامة أخريا إىل العودة إىل إفريقية، فتمت اهلزمية عليه وعلى أصحابه، كرامة إىل بيت املال فنهبوا وهربوا

، 1ج، بريوت، دار الغرب االسالمي، نقله إىل العربية محادي الساحلي، الدولة الصنهاجية، اهلادي روجي إدريس
 .106ص ،9املصدر السابق ج، . ابن األثري191-190ص ص
 315ص ،1ج، املصدر السابق، ابن عذارى .14
املعركة  م1065/هـ457سبيبة ناحية من أعمال إفريقية مث من أعمال القريوان،وقد وقعت فيها عام  .15

والقبائل  املعز بن زيريمن جهة ومن جهة أخرى   وزناتة صنهاجةوحلفائه من  بين محاداملعروفة مبعركة سبيبة بني 
ياقوت احلموي، معجم البلدان، بريوت، دار صادر، ، وانتهت زمية الطرف األول. ورياح زغبةالعربية 
 .429، ص2ج،1977
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ومن بني بطون األثبج  وفر عددا وأكثر بطوناكان هؤالء األثبج من اهلالليني أ“األثبج: يقول إبن خلدون:  .16
الكثرية اليت كان هلا وجود مؤثر يف إفريقية خالل القرن احلادي عشر للميالد، نذكر دريد. وهم أعز قبائل األثبج، 

 .48ص، العرب،ج وعرفوا برئيسهم الذي دخل م إفريقية وهو احلسن بن سرحان بن وبرة
بينها وبني قريوان ، واسعة وكورا بإفريقية وكورة مدينة، البالد التونسيةأربس تقع يف اجلهة الغربية من  .17

  .136، ص1ج، معجم البلدان، ياقوت احلموي. وبينها وبني باجة مرحلتان، إفريقية مسرية ثالثة أيام
 . 107- 106ص ، ص9ج، . ابن األثري، املصدر السابق137، ص1ج، املصدر السابق، النويري .18
، .االدريسي، املصدر السابق65مدينة ساحلية تقع مشال أشري يف املغرب األوسط.البكري،املصدر السابق ص .19
  .62ص
االدريسي، نزهة املشتاق يف اختراق  لعله يقصد مواطن زواوة الرببرية يف جبل الونشريس قرب تاهرت. .20

  .58، ص1، ج1989اآلفاق، بريوت، عامل الكتب، 
، البكري املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب . يلة مبرحلة وعن طبنة مبرحلة أيضامدينة صغرية تبعد عن املس .21

 .144، 51ص.76ص، القاهرة، دار الكتاب االسالمي
  .54ص، املصدر السابق، البكري، مدينة صغرية تقع يف اية الطريق املؤدي من القريوان إىل قلعة بين محاد .22
 .158، ص1ج، ابن خلدون،املصدر السابق .23
  .169، ص1ابن عذارى، املصدر السابق،ج .24
 .114، ص24ج، النويري، اية األرب .25
، بريوت، دار الغرب االسالمي، نقله إىل العربية محادي الساحلي، الدولة الصنهاجية، اهلادي روجي إدريس .26
 .322، ص1ج

 . 158، ص6نفسه ج، . ابن خلدون107-106ص  ، ص9ج، املصدر السابق، ابن األثري .27
  .300، ص1ج، املصدر السابق، ابن عذارى .28
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 النخبة الفرنسية المثقفة المناهضة لالستعمار

  

  د. بوهند خالد، جامعة بلعباس
، "اجلزائر فرنسية" مشروعجناح إمضنية من أجل  بذل االستعمار الفرنسي يف اجلزائر جهودا

حجبت احلقيقة وشيئا فشيئا ، كل من موقعه، خلدمة ذلك املشروعالعسكريون والسياسيون وجتند 
من  يتجزأأن اجلزائر جزء ال ، ولسنني طوال، وآمن الفرنسيون أنفسهم، املوعن الع "امليتروبول"عن 

  .ىل متنراستإمن دنكارك اجلمهورية الفرنسية متتد أو أن ، فرنسا
وباسم احلضارة واملدنية ، كرمية يف بالدهمقوقهم يف حياة أما السكان األهايل فقد جردوا من ح

  .ممت أفواههموكُ، ذبواوع، ردوا من أراضيهم وممتلكاموطُ، هلواوج، عبدوااست، الفرنسية
أميط اللثام الذي كان حيجب ، 1954سنة  عندما دقت طبول احلرب التحريريةلكن و

ما وأن ، اجلزائر فرنسيةبيؤمن ال ، "امليتروبول"وبدأ البعض يف اجلزائر ويف ، الوجه البشع لالستعمار
ب الفرنسي شعما حدث سابقا للكمثل ، من قمع وتعذيب، يف ديارهحيدث للشعب اجلزائري املسلم 

حرب بوقف و ،بالسلم والتفاوضمطالبة  تعالت األصوات هنا وهناكو .أيام االستعمار النازي
فكيف وقد مثلتها النخبة الفرنسية املثقفة .، لالستعمارا األصوات املناهضة إ، يف اجلزائر ةبادإلا

وفيما متثل الدعم الذي قدمته النخبة وملاذا تبنت بعضا من النخبة الفرنسية أطروحة اجلزائر جزائرية ؟ 
  ؟مث ما هي انعكاساته ونتائجهالفرنسية لصاحل القضية اجلزائرية ؟ 

من ، ىل أولئك الرجال الفرنسينيإال بد من التطرق أوال ، جابة على هذه التساؤالتاإلقبل 
على  فإم، وغري مؤثرة، حمتشمة، 1954هم قبل سنة ن جاءت مواقفإالذين و، واملثقفنيالسياسيني 

ذا ما إىل االنفجار إ من مستقبل آيل، "امليتروبوليف "األقل تنبؤا ونبهوا الرأي العام يف اجلزائر و
  .ائر دون حتسنمرت األوضاع يف اجلزاست

  :التارخيية اجلذور -1
مثلما وجد يف فرنسا واجلزائر من صخر جهوده الفكرية والعملية خلدمة املشروع 

األصوات هنا تعالت  اإلنسانية،العاطفة وبدافع من وخز الضمري و االحتالل،االستعماري منذ 
"ليون هوقوين" فهذا  .اجلزائري مطالبة بوقف اجلرائم االستعمارية املسلطة على الشعب  وهناك،
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)Léon Hugonnet( ، 38وبعد مرور ) إىل«كتب قائال: ، )1869-1830سنة من االحتالل 
 املاشية،وأبدنا  احملاريثلقد كسرنا  نظام. إىلحتول االستعمار ، 1وهو تاريخ التهدئة 1847غاية 

 الزيتونوشجر  احملاصيلكنا حنرق  فقط.خذ كليتها أجل أحىت أن البعض منا كان يقتلها من 
لقد سامهنا يف فقر  باملكسيك،اليت جربناها يف مستعمراتنا  احملترقة، األرضلقد اتبعنا سياسة  واملنازل.

  .2»لقد نشرنا ااعة اجلزائريني،
"ألبان كفرنسيني من اجلمهوريني األحرار دافع بعض ال، ومن منطلق مبادئ الثورة الفرنسية

"جان كاالشتراكيني املتحدين  وبعض، )Abel Ferry(أبل فريي""و) Albin Rozet(روزي" 
 Lucien("لوسيان ملفوي" كوبعض الوطنيني ، )Moutet(و"مويت"  )Jean Jaurès(جوريس" 

Millevoye( "دوارد سوليي" إو)Edouard Soulier( ، عن حق اجلزائريني يف االنتخاب واسترجاع
رئيس الرابطة الفرنسية املتعاطفة  )Jean Melia( ميليا"مث من بعد هؤالء "جان . 3احلقوق املهضومة

  .4بتمثيل اجلزائريني يف الربملان الفرنسي 1927الذي طالب سنة ، املسلمني للجزائر األهايلمع 
وعلى ، )1927-1925احلاكم العام باجلزائر ( )Maurice Viollette(و"موريس فيوليت" 

ال سيما ما ، الواردة فيهفكار األ "البسطاءحللت جملة "صوت ، "ضوء كتابه: "هل ستعيش اجلزائر؟
كل من األوروبيني  حيث ورد أن ، عليهتعلق منها مبستقبل اجلزائر إذا بقيت األوضاع على ما هي 

 وأن، أو يصحح بعضهم البعض، ىل من يقومهمإكلهم حباجة ، يصيبون وخيطئون، واألهايل سواسية
حيويهم االحتاد السوفيييت ، سيتحولون إىل وطنيني متعصبني، أمهلتهم فرنسااملثقفون اجلزائريون الذين 

رسة مام مماأسالمي حاجزا مانعا إلن يكون الدين اأوأنه ال ميكن ، كما حصل يف اهلند الصينية
، سالميىل التقارب الفرنسي اإلكما نقلت الة عن "فيوليت" أنه دعى إ، احلقوق املدنية والسياسية

  .6هايل اجلزائرينيلصاحل عدد من األ 5لفرنسيةاطنة وحق املوا
قد عارض سياسة ، األستاذ جبامعة اجلزائر )André Mandouze(وكان "أندري مندوز" 

 1947نسان يف اجلزائر منذ إلكما ندد بانتهاكات حقوق ا، االستعمار الرامية اىل حجب احلقائق
: "لنتجنب احلرب يف مشال وحتت عنوان 1948ويف ، )Esprit(من خالل كتاباته يف جملة ايسربي" 

  .7وضاع على حاهلاألذا بقيت اإتنبأ "مندوز" مبا سيحصل للجزائر ، " إفريقيا
  :اجلزائرية بان الثورةإ النخبة الفرنسية املثقفة -2
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كان هناك بضع مئات ممن ورثوا ، من ضمن اجلماهري األوروبية الرافضة ألي تغيري يف اجلزائر
وممن ختطوا ، )Yves Chataigneau(يف شاتنيو" إ"موريس فيوليت" و"ك مرتبطة بأشخاص تقاليد 

اخلروج عن  1956قرروا يف ، 1955وت أحداث أمث ، 1954حاجز اخلوف الذي سببته ثورة 
وهذا من خالل توحيد جهودهم داخل تنظيمات حملية صغرية على غرار "فيدرالية ، صمتهم

و"احلياة ، و"اجلمهورية اجلديدة"، ملتقى املدرسني"و"، الليربايل" و"جتمع اليسار، الليرباليني"
ندري أهذه التنظيمات نشطها رجال على غرار "، جل الدميقراطية يف اجلزائر"أو"من ، اجلديدة"
الذين سيصبحون  .)Alexandre Chaulet(لكسندر شويل" أو" )André Mandouze(مندوز" 

  .اخلمسينات ا لليربالية اية عقدرموز
الذي ترأسه "جاك ، الس البلدي للجزائر(العاصمة) يف مستشارينن غالبية هؤالء كانوا إ

مبعية "جورج ، األعيان املتنورين""بـ ذ ذاكإزعيم تيار ما مسي ، )Jacques Chevallier(شوفاليي" 
رنولد" أو"بول ، )Jean-Marie Tino(و"جان ماري تينو" ، )Georges Blachette(بالشيت" 

)Paul Arnold( ، "ويف نفس هذا االجتاه وجد الصحايف "روبري رميون)Robert Rémond( ، وبعض
من دعاة العنف والقمع يف ، هؤالء مجيعا حاولوا ختليص الصحافة اجلزائرية "اجلزائر"كتاب جريدة 

  .اجلزائر
خرى من الشخصيات من ضمنها مستشارين لبلدية اجلزائر أن جمموعة أمن اجلدير بالذكر 

ىل إضافة إ، )André Gallice(ندري قاليس" أو" )Paul Houdard((العاصمة) ومها "بول هودار" 
واملنخرطني يف تنظيم "احلياة ، أستاذ التاريخ )Charles-Robert Agéron( جرون"أ"شارل روبري 

و"جان شينو" ، )Henri Dechandol("هنري دوشندول" ك، و"اجلمهورية اجلديدة"، اجلديدة"
)Jean Chesnot( ، و"مولود معمري"، "حمفوظ قداش"ك ليهم بعض املثقفني اجلزائريني إيضاف ،

ىل إللدعوة ، لسان الليرباليني اجلزائريني": "اسمالذين خلقوا جريدة شهرية محلت ، محد بن زادي"أو"
  .8والقمعرهاب إلونبذ احلرب ودوامة ا، احلوار

 على غرار "هنري عالق"، ية ويهوديةوبورأصول أىل هؤالء بعض الشيوعيني من إيضاف 

)Henri Alleg( ، ربيب" أو"جورج)Georges Arbib( ، ودان" أو"موريس)Maurice Audin( ،
و"موريس ، )Jacqueline Guerroudj(و"جاكلني قروج" ، )Fernand Iveton(يفتون" إو"فرنان 
، )Eliète Loup(ليات لو" إو"، )Larribère("الريبار"  واإلخوة، )Maurice Laban(البون" 
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فيين" او"جورج ر، )Danièle Minne(و"دانييل مني" ، )Massebœuf(والدكتور "ماسبوف" 
)Georges Raffini( ،"و"دانييل متسيت)Daniel Timsit(و حكم عليه أ ...الكثري منهم لقي حذفه

  .9بسبب مواقفه الداعمة للثورة اجلزائرية، وتعذيبهو مت حبسه أباإلعدام 
وزن يف الساحة الثقافية الشيوعية اليت كان هلا أما يف فرنسا فقد وجدت بعض  األصوات 

عمل جلنة العضو البارز يف  )Jean-Paul Sartre("جان بول سارتر" ك ، أيضاالعامل بل الفرنسية 
مع  املتعاطفليه الفيلسوف إيضاف ، 10إفريقيااملثقفني الفرنسيني ضد استمرار احلرب يف مشال 

  .لذي تبىن أفكار "سارتر" وروج هلاا، )Francis Jeanson(الشيوعية وهو "فرنسيس جنسون" 
 1954قبل تتبع مواقف النخبة الفرنسية املثقفة من الثورة اجلزائرية خالل الفترة املمتدة من 

علينا أوال أن نبحث يف دواعي اختيار هؤالء الليرباليون والشيوعيون الفرنسيون يف ، 1962إىل 
وهلذا ، بدال من حكومتهم، ىل صف جبهة التحرير الوطين اجلزائريةإالوقوف ، اجلزائر ويف فرنسا

: بعنوان )Jacques Charby(ضمنها كتاب "جاك شاريب" ، الغرض وقع اختيارنا على ثالثة مناذج
  .(أي النخبة)احلقائب يعن حاملمجعها املؤلف وقد وردت فيه شهادات حية ، "حاملو األمل"

- 1948قامها يف اجلزائر ما بني أن الفترة اليت أفهذا "فرنسيس جونسون" الذي ذكر ب
"فرحات ا بـبدء، مسحت له بااللتقاء مع مناضلني يف االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري، 1949
من خرين آناضلني مبكما اتصل "جونسون" ، محد فرنسيس" وغريهمأو"، محد بومنجل"أ"و، عباس"

ن التوجهني أوشيئا فشيئا اكتشف "جونسون" ، الوطنيني يف حركة انتصار احلريات الدميقراطية
  .عندما حيني الوقت املناسب، يكمل بعضه البعضسولكن كالمها ، الوطنيني خيتلفان ايديولوجيا

من سلسلة احملاضرات اليت  نتائج احملصل عليهاالليها إيضاف ، هذه "جونسون"روحة طأن إ
سجيل وهي الفرصة اليت مسحت له بت، ألقاها عرب القطر اجلزائري حول موضوع مسرح "سارتر"

، أيضا األوروبينيباللتقاء اكما مسحت له ، مطالب الوطنيني واحتجاجام ومواقفهم من االستعمار
 دهاجس، حتدثوا له عن اجلزائريني بألفاظ وقحة أكثر مما وردت لدى الوطنيني اجلزائريني هؤالء الذين

حيث تنبأ بانفجار الوضع يف ، 1950يف بداية سنة ، )Esprit(سربي"إيف مقال مطول نشر يف جملة "
  .11القريب العاجل

سنة  الوطين يفىل شبكة دعم جبهة التحرير إسباب انضمامه أيذكر ، نفسه"جاك شاريب" أما
"كاتب ياسني" وااللتقاء  قراءاته لكتابات األديب، برزهاأوهي أسباب متعددة لعل من ، 1958
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وباخلصوص حول ، الفرنسي يف اجلزائر االستعماريىل مساوئ النظام إبصره أخري ألهذا ا، معه
لني أىل ذلك زواجه من "إ.أضف  1945ماي  8اجلزائري يف  على الشعب سلطالقمع الذي 

، ندري مندوز"أستاذ "ألحدى طالبات اإواليت كانت ، اجلزائرية املولد )Aline Bouveret(بوفري" 
على"بيري "شاريب" من خالهلا تعرف و، طروحته املتمثلة يف حترر الشعب اجلزائريأاليت اعتنقت 

-Anne(و"آن ماري شويل" ،)Claudine Chaulet(و"كلودين شويل"، )Pierre Chaulet(شويل" 

Marie Chaulet( ،"يناضل يف حزب يساري ، أن "شاريب" كان نقابيا إىل ضافةإ، مث "صاحل الونشي
  .12مواقفه اجيابية من القضية اجلزائريةالذي كانت ، صغري هو "حزب احتاد اليسار االشتراكي"

 يفالخنراط ل هي اليت قادته، ةمسيحية حمافظوكانت نشأة األستاذ "أندري مندوز" يف أسرة 
استقر  .خرى ألديان األكثر بدينه ويتفتح على اأاليت جعلته يتشبث ، "شباب الطلبة املسيحينيمجعية "

واالتصال ، باتمع اجلزائري االحتكاكوهو ما مسح له ، يف اجلزائر بعد احلرب العاملية الثانية"مندوز" 
طلبته بو، عباس" و"مصايل احلاج"وزعماء احلركة الوطنية اجلزائرية على غرار "فرحات ، بالشيوعيني

رتباطه املتني ىل اإضافة إ، من خالهلم على عمق املشكل اجلزائري اطلعحيث ، يف جامعة اجلزائرأيضا 
يف جبهة التحرير الوطين  عضاء بارزينأالبعض منهم سيصبحون ، سالمية اجلزائريةبعناصر الكشافة اإل

  .13"صاحل الونشي" ك
  :اجلزائريةمن الثورة مواقف النخبة الفرنسية املثقفة  -3

فمن ، يف نفس الوقت ومثينةمتنوعة ، لقد كانت دعائم النخبة الفرنسية املثقفة للثورة اجلزائرية
شبكات  إىل، مناهضة لالستعمار مقاربات وطروحاتالصحف واالت اليت قدمت  مقاالت يف

ناهضة بيانات مو عرائضىل إ، التربعات لصاحل ثوار اجلزائر ومجع، الالجئني اجلزائرينيسرية إلعانة 
  . وإاء احلرب يف اجلزائر، للقمع والتعذيب
صول يهودية حل باجلزائر شهر أمن  النشأةاجنليزي املولد وفرنسي "هنري عالق" فهذا 

وزاول ، ناضل يف صفوف الشبيبة الشيوعية اجلزائرية احملظورة يف عهد "فيشي"، 14 1939كتوبر أ
دارة جريدة "اجلزائر إتوىل "عالق" ، 1951. يف فرباير يف احلزب الشيوعي اجلزائري مهنة ممرن

  .Karl Escure(15( سكور"إ"كارل ل خلفا ، اجلمهورية"
وجريدة من هذا ، اجلريدة مبثابة نقطة اتصال لكل املناضلني ضد االستعمارلقد كانت 

وروبية الكربى مل تكن متنحها صفحات ألفالشركات ا، الصنف كانت تعاين من مشاكل مالية
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كانوا يدافعون عن اجلزائريني فالعمال ، جريدة النقابات، كانت اجلريدة يف الوقت نفسه .شهاريةإ
  .وهو االستقالل أالوسع أمطالبهم ويف نفس الوقت يطالبون مبطلب 

، فيهما عن أوضاع اجلزائرحتدث ، أنه نشر مقال أو اثنني، حدى احلواراتإكر "عالق" يف ذ
نتج عنه حضر اجلريدة عن الصدور ، 16سواء شاءت فرنسا أم أبت، وعن حتمية استقالل اجلزائريني

من طرف  1957جوان  12يف  إلقاء القبض على "عالق" ومت، 1955شهر سبتمرب من العام 
اجلزائر(العاصمة) بكليمنصو) (شارع "األبيار"ي يف حقرهم واعتقاله مب، 17الفرقة العاشرة للمضليني

يف تأليف كتابه حول "عالق" وهناك أيضا شرع ، وهناك مورس ضده التعذيب، مدة شهر كامل
متت  وتأ 17ويف ، )Lodi( ىل خميم "لودي"إحتويله  قبل الذي أاه، "السؤالاملوسوم : "التعذيب 
  .18وحبسه يف السجن املدين باجلزائر(العاصمة) حماكمته

علق "جان بول سارتر" قائال: ، 1958كتاب "السؤال" منتصف شهر فرباير عندما صدر 
 ، 19»لنتقدم لرؤية التعذيب يف واضحة النهار...ف، لقد انتزع عالق التعذيب من الليل الذي خيفيه«

على  -حسبه-ن الكل يف فرنسا كانأرغم ، مر بقضية التعذيبألىل التكتم عندما يتعلق اإشارته إيف 
  .علم بذلك

عندما ، 1956ىل "حاملي احلقائب" منذ سنة إيضم صوته  ""سارتر أبديف حقيقة األمر 
حيث ناد ، : "االستعمار هو النظام"لة "األزمنة احلديثة" حتت عنوانكتب مقاله األول يف جم
جلنة عمل وباسم ، 20والدخول يف املفاوضات مع جبهة التحرير الوطين، باالعتراف باجلزائر كدولة

صرح "سارتر" يف جتمع حاشد بقاعة ، الفرنسيني ضد استمرار احلرب يف مشال افريقيا املثقفني
ن أنه عارنا...ودورنا إن االستعمار يهدم نفسه بنفسه...إ: «1956يناير بفرنسا شهر "فاقرام" 

ىل جانب الشعب اجلزائري لتخليص اجلزائريني إنساعده على االنقراض وذلك عرب النضال 
  .21»ن نفسه من جربوت ونري االستعمارآلوالفرنسيني يف ا

ىل "ماندس إ، لسنةنفس ايف ىل أبعد من ذلك عندما تقدم إوذهب األستاذ "أندري مندوز" 
باقتراح يقضي بفتح املفاوضات مع جبهة ، رئيس وزراء مث وزير دولة )Mendès France(فرونس" 

ذ إحافظ األختام وزير العدل  )François Mitterrand(ىل "فرنسوا ميتريان" إ مث، التحرير الوطين
أصدر ، 1961ففي سنة ، ورغم ذلك بقي األستاذ ثابتا يف مواقفه، هم باخليانة العظمىفات، ذاك

  .ليعرب به عن تضامنه مع القضية اجلزائرية، 22: "الثورة اجلزائرية من خالل النصوص"كتابه
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با عاجلا فيه زوجته "كوليت" كتاأصدر "فرنسيس جونسون" باالشتراك مع  1955يف سنة 
: "اجلزائر خارجة هذا الكتاب محل عنوان، مطالبني فيه بوضوح استقالل اجلزائر، املسألة اجلزائرية

صحايف "روبري القبل ذلك من جهة مستمد من عنوان احلوار الذي أجراه ألنه  . ملاذا ؟23عن القانون"
: "صحايف فرنسي عند التحرير الوطين بعنوان يف جبهة مع مسئولني، )Robert Barrat(بارات" 

ن يف جيش التحرير الوطين يااهد نإف، ومن جهة أخرى، جزائريني خارجني عن القانون"
م أ يف جبهة التحرير الوطين كانوا يف منظور الفرنسيني "خارجون عن القانون" باعتبار نيواملناضل
املقاطعات الثالثة للجزائر خارج القوانني املعمول  الذي وضع، القانون املعمول به يف اجلزائر رفضوا

  .24ا يف فرنسا
فعالة أكثر عندما أقدم رفقة جمموعة من ، يف الثورة اجلزائرية"جونسون"  لقد كانت مسامهة 

أنصاره بتشكيل منظمة سرية لتقدمي يد املساعدة للمهاجرين اجلزائريني يف فرنسا عامة والفدائيني 
هي مجع ، وكانت األعمال األساسية اليت تقوم ا الشبكة، "شبكة جونسون"مسيت بامسه ، خاصة

والفرنسيني ، االشتراكات واألموال واأللبسة واألغطية واألدوية من العمال املهاجرين اجلزائريني
وروبية ااورة ألىل الدول اإحيث تتكفل الشبكة بتهريب هذه املواد ، املؤيدين واملتعاطفني مع الثورة

يضا بتقدمي يد العون لتهريب الفدائيني من فرنسا وكذا أوتقوم الشبكة ، اعدة الالجئني واملشردينملس
األمر الذي دفع السلطات الفرنسية مبحاكمة شبكة جونسون غيابيا شهر سبتمرب ، 25تسليحهم
1960 26.  

لصاحل الرأي العام الفرنسي  لدىكبري  تطورتزامنت مع  من اجلدير بالذكر أن احملاكمة 
سبتمرب  29ذ أن تاريخ إ، منه ما تعلق مبوقف النخبة الفرنسية املثقفة وخاصة، 27القضية اجلزائرية

تلتها الئحة ، على بيانبارزة ) شخصية فرنسية 121( وواحد وعشرينشهد توقيع مائة ، 1960
باستمرار مجيعا ينددون ، يضاف إىل الالئحتني مثانية عشر توقيع، ثانية موقعة من قبل أربعني فرنسي

لقد كان من أبرز املوقعني على ، لعصيانعلى االشباب الفرنسي اند  وحيرضون، احلرب يف اجلزائر
: "مسون دو بوفوار" و"أندري بروتون" و"أالن جوبري" و"أندري مندوز" و"فرنسوا 121بيان 

متثلت ، ركة مضادةأدى حباألمر الذي ، ماسبريو" و"جان بول سارتر" و"بيار فيدال ناكي" وغريهم
حيث  1960أكتوبر  7: "بيان املثقفني الفرنسيني" يف بـ يف توقيع مثقفني آخرين على ما مسي

28هموا فيها املثقفني األولني باخليانةات.  
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  :خالصة - 4 
ىل إعاد ، وأنه بعد االستقالل، ن احلرب يف اجلزائر غريت حياتهأذكر "فرنسيس جونسون" 

وعندما سأله ، ةونيذاعية والتلفزيعيش على الكتابة وتنشيط احلصص اإلحياته املعتادة كمثقف ي
ألن «أجابه قائال: ، تقدمي املساعدة للثورة اجلزائريةعن سبب  )Robert Davezies( "روبري دافيزيس"

  .29»ذلك كان يسعدين...
من ، ) بفضل مبادئها وقضيتها العادلة1962-1954لقد جنحت الثورة اجلزائرية (

من مثقفني وفنانني وسينمائيني وناشرين وأساتذة ، واستمالة خرية ما أجنبت فرنسا استعطاف
، طورد وام باخليانةمن ومنهم ، ومنهم من عذب وأهني، منهم من ضحى بالشهرة واد، جامعيني

وهو إىل أي مدى كان ، بعدجابة عنه ولكن يبقى السؤال الذي مل يتم اإل، ومنهم من هدد أو قتل
يف التفاوض مع جبهة  باإلسراعتأثري هذه األصوات املناهضة لالستعمار يف قرار السلطات الفرنسية 

  ؟مصري اجلزائرينيالتحرير الوطين حول تقرير 
 األصوات الفرنسية املناهضة لالستعمار،من املؤكد أن هناك عوامل أخرى أكثر أمهية من 

من حيث قوة التأثري على احلكومة  اللذان يأتيان يف الدرجة األوىلي كالعامل احلريب والدبلوماس
املقال الصحايف  -حسب رأينا-يعدومع ذلك ، الفرنسية وعلى الرأي العام يف اجلزائر ويف فرنسا
املادي واملعنوي الذي قدمته النخبة الفرنسية املثقفة  والعرائض والبيانات والتجمعات وشبكات الدعم

إن هذا أقل ما ميكن أن  .األخرى الداعمة للقضية اجلزائريةىل املواقف العاملية إيضاف ، مثينا وفعاال
من فهل ميكن أن جنعل . 1789 جويلية ثورةمن جيل سليل ، 1954ينتظره صانعوا ثورة نوفمرب 

  ؟ستقبل زاهر جيمع اجلزائر وفرنسانرباسا مل، القيم احلميدة اليت جاءت ا الثورتني
  :اهلوامش

  تعين القضاء على املقاومة الشعبية يف اجلزائر بالقوة العسكرية .، : يف منظور االستعمار الفرنسيالتهدئة -)1(
(2) -Léon Hugonnet, La crise algérienne et la démocratie. Armand Lechevalier  
Editeur, Paris, 1869, P.22.                       

قسم ، جامعة سيدي بلعباس، نشأا وحركتها) .رسالة دكتوراه، (نسبها 1942-1892اجلزائرية النخب ، خالد بوهند -)3(
  .247ص.، 2011-2010، التاريخ

(4) -Jean Mélia, Pour la représentation parlementaire des indigènes musulmans 
d’Algérie. Ligue française en faveur des indigènes musulmans d’Algérie, septembre 
1927, P.P.3-64.                                                                                         

  .الشخصيةمثقف جزائري دون ختليهم عن أحواهلم  24.000مبنح اجلنسية الفرنسية  )1935(فيوليت -قضى مشروع بلوم -)5(
(6) -La Voix des Humbles , n=101, juillet 1931, P.5.               
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(7) -Jacques Charby, Les Porteurs d’espoir (les réseaux de soutien au FLN pendant la 
guerre d’Algérie : les acteurs parlent). Chihab Editions , Alger, 2004, P.188.                       
(8) -Patrick Eveno , Jean Planchais , La guerre d’Algérie(dossier et témoignages) 
.Edition Laphomic , Alger, 1990, P.185-187.                                                          
(9) -Gilbert Meynier, Histoire intérieure du FLN 1954-1962 .Casbah Editions, Alger, 
2003 , P.252.                           
(10) -Benjamin Stora , Histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962).Editions La 
Découverte, Paris, 2002, P.69.                   
(11) -Jacques Charby, op.cit , P.P.32-33.                                
(12) -Ibid, P.P.115 .                                                                  
(13) -Ibid, P.P187-188.  
(14) -Henri Alleg , Mémoire algérienne . Casbah Editions, Alger, 2006 , P.P.7-15.                                                            
(15) -Henri Alleg et autres, La grande aventure d’Alger Républicain .Editions Dar El 
Ijtihad, Alger,1989, P.65.          

عدد ، حوار أجرته معه جملة احلدث العريب والدويل» .  1830التعذيب مل يبدأ مع بداية الثورة بل بدأ سنة « ، هنري عالق -)16(
  .73ص.، 2002نوفمرب ، (خاص بالثورة اجلزائرية)24

خري اعتقل قبله بيوم. للمزيد من ألهذا ا، ودان"ألصديقه "موريس نه اعتقل عندما كان يف زيارة أيذكر "عالق" يف مذكراته  -)17(
  : نظرااالطالع 

-Henri Alleg , Mémoire algérienne , op.cit, P.218.                  
(18) -Henri Alleg , La Question . Editions Rahma, Alger, 1992 , P.P.9-11.                                                                     

. 65، ص.2007، اجلزائر، ANEPمواقف مناهضة لالستعمار . (ترمجة : حممد معراجي) . منشورات ، جان بول سارتر- )19(
   وأيضا :

-Jean-Paul Sartre , Une victoire (Préface : La Question) .Editions Rahma, 
Alger,1992,P.106.                                        

، بدون تاريخ، باتنة، .مطبوعات دار الشهاب 1962-1954النخبة الفرنسية املثقفة والثورة اجلزائرية ، عبد ايد عمراين- )20(
  .103-102ص.ص.

  . 92ص.، 2002نوفمرب ، (خاص بالثورة اجلزائرية) 24عدد ، الدويلالعريب و جملة احلدث  -)21(
(22) - Jacques Charby, op.cit, P.P.189-190.                              
(23) -Ibid, P.31.                                                                         
(24) -Colette et Francis Jeanson , L’Algérie hors la loi .Editions ANEP ,Alger, 2006, 
P.12.                                         

  .84-82ص.ص.، املرجع السابق، عبد ايد عمراين -)25(
(26)- Jacques Charby, op.cit, P.31. 

ن الغالبية املطلقة أ تبني، 1959فرباير  جريت شهرأوحسب استطالعات للرأي ، يف دراسة للمؤرخ الفرنسي "أجرون" -)27(
   :ىلإمزيد من االطالع ميكن الرجوع للشعب الفرنسي مع التفاوض . لل

-Charles-Robert Agéron , « L’évolution de l’opinion publique française face à la 
guerre d’Algérie» .Colloque international d’Alger, 24-28 novembre 1984 , P.166.             
(28) -Patrick Eveno , Jean Planchais , op.cit, PP.276-280 .    Jacques Charby, op.cit, 
P.38. (29)- 
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5111967 

   ، جامعة الشلفميلود بلعاليةد. 
إىل  5اإلسرائيلية من  ةلحرب العربيل تارخييةاألحداث اليتناول عنوان املقال دراسة صدى 

الداللة  :له داللتان عنوانال وهذايف جريدة لوموند الفرنسية.  ، مبقدماا وأسباا1967 جوان 11
بل هي هزمية  ،مل تكن نكسة مبقدماا وأسباا 1967 اإلسرائيلية الثالثة ةالعربي رباحلاألوىل أن 

كن مؤهال هلذه باالستعدادات العسكرية مل يم العريب املعاصر نظاال أنهي فأما الداللة الثانية،  .كربى
   ب عكس العدو الصهيوين.راحل

كانت املقدمات املباشرة  باعتبارها 1967 شهر أفريل عاماألحداث ابتداء من  املقالسرد ي
 اليت ةاحلامس قراراتالو .التوتر على اجلبهة السورية اإلسرائيلية ومنها تصاعد ،اليت أدت إىل احلرب

يوم وقائع اهلزمية و .وإغالق خليج العقبة ،بشأن انسحاب قوات الطوارئ الدولية مصرا اختذ
مواقف الواليات املتحدة، وبريطانيا و، على دول الطوق(مصر سوريا واألردن) من جوان اخلامس
فتدور حول التساؤل التايل: هل كانت أسباب اهلزمية يف احلرب العربية  ل. أما إشكالية املقاوفرنسا

 سياسية وعسكرية؟ أم الوضع الدويل خاصة املوقف 1967جوان  11إىل  5اإلسرائيلية من 
  األمريكي؟

 تقدمي جريدة لوموند: .1

 1944صحيفة فرنسية مسائية، تأسست عام  .بالعربية العامل ، وتعينLe Monde لوموند
، 1)1970-1890 (عشية حترير مدينة باريس من االحتالل النازي، بناء على أوامر اجلنرال ديغول

 Le Temps لوقتوكان ديغول يريد تأسيس جريدة كربى ذات صيت عاملي لتحل حمل جريدة ا
. ولتكون لوموند ضمري فرنسا، وصوا يف عامل 2اليت مت إغالقها من طرف سلطات االحتالل األملاين

 Hubert Beuve-Méry مريي-، ومبقتضى تلك األوامر قام هوبري بوف3ما بعد احلرب العاملية الثانية
 200ألف فرنك فرنسي قدمي موزع على  200بتكوين شركة ذات مسؤولية حمدودة  برأمسال 

. وكانت 5)1969-1944(. وكان هو املدير التنفيذي للشركة ورئيس حترير الوموند4سهم
  . 6، حني صدر العدد األول منها1944ديسمرب   19الصحيفة تصدر يف صفحة واحدة فقط يوم 
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عرق اجلرائد حافظت لوموند على مسعتها اجليدة وصورا احلسنة خارج فرنسا، كأكرب وأ
. وكان خط حترير اجلريدة إىل غاية استقالة ديغول 7العاملية وأكثرها جدية وسعيا وراء احلياد واملهنية

. 8يوصف بكونه ذا اجتاه يسار الوسط، وهو ما يطابق موضوع املقال وإطاره الزمين 1969عام 
متحيزة، بينما كانت يف املاضي غري أن بعض النقاد اإلعالميني يعتقدون أن لوموند أصبحت حاليا 

، وهلذا فقد دعمت انتخاب االشتراكي فرانسوا ميتران 9كثريا ما توصف بالوسط اليساري
François Mitterrand  ضد الديغويل جاك شرياك  1981عامJacques Chirac  على أساس أن

  .10التناوب السياسي لألحزاب يف احلكومة من شأنه أن يعود بالنفع على فرنسا
واملهنية يف عامل الصحافة العاملية، فمنذ  ةكانت جريدة لوموند العريقة تعترب رمز املصداقي

وهي صحيفة ذات الثقافة املتميزة واليت يتمتع فيها الصحافيون بسلطة كبرية  1944ظهورها عام 
الغاردير الفرنسية  ةمن رأمسال الشركة رغم مسامهة اموعة املالي %60حيث ميلكون حصة 
Groupe Lagardère  وبريسا االسبانيةPressa  11%18على.  

وديلي  New York Timesوخالفا لغريها من الصحف العاملية مثل نيويورك تاميز
فإن لوموند ال تعد صحيفة ، Washington Postبوست  وواشنطون Daily Telegraphتلغراف

على التحليالت والتعاليق حتقيقات وفضائح سياسية بالدرجة األوىل، فهي تركز بدال من ذلك 
، فالصحيفة تويل أمهية أكرب لتقدمي تفسريات لقرائها وشرح األحداث وخلفياا أكثر من 12واآلراء

  سعيها وراء األخبار والفضائح.
كانت جريدة لوموند هي كذلك صحيفة التحليالت وصحيفة فرنسا املرجعية وبذلك كانت 

وأيقونة صحافية وثقافية وذات استقالل حتريري ألن العاملني فيها الصحيفة املختارة للنخبة الفرنسية 
. وهي بذلك تعترب مرجعا مهما 13ميلكون حصة ضابطة وفيتو على رئيس التحرير ورئيسهم التنفيذي

  للرأي العام ومنربا للرأي احلر حيسب له حساب يف الوسط السياسي والثقايف الفرنسي والعاملي.

والذي كان ، 2007منذ  Eric Fottorino حاليا فهو إيريك فتورينوأما رئيس حترير لوموند 
، وإما أن 14عليه أن خيرج الصحيفة من أزمتها املالية لتستعيد جمدها وثقة مجهورها احمللي والعاملي

تستمر يف الغرق وسط االنتقادات بعدم االستقاللية وابتعادها عن احلياد واملهنية يف تغطيتها لبعض 
 املواضيع.
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  :1967احلرب العربية اإلسرائيلية  بابأس .2
 1967جوان  11حىت  5تشري املصادر التارخيية إىل أن احلرب العربية اإلسرائيلية من 

وتأكدت أسباا املباشرة يف ربيع عام  1964بأسباا البعيدة بدأت يف مؤمتر القمة العريب األول عام 
  على النحو األيت: 1967

 :اجلبهة السورية اإلسرائيليةالتوتر على . تصاعد 1.2

وكانت أخطر  مظاهر هذا  1967تصاعد التوتر على اجلبهة السورية اإلسرائيلية يف ربيع 
لقوات اإلسرائيلية يف ل حشدتبع ذلك من  ، وماأفريل 7التوتر العدوان اإلسرائيلي على سوريا يف 

صحافة العاملية، أنه حدث عندما يف الأخبار العدوان اإلسرائيلي . وجاءت 15اجتاه احلدود السورية
دفعت إسرائيل جبرارات إىل املنطقة اردة شرقي حبرية طربية متهيدا الحتالهلا، فتعرضت هلا املراكز 

الدبابات واملدفعية اإلسرائيلية، وكانت تلك املعركة أكرب املعارك اليت  تالسورية بالنار فتدخل
  .16شهدا خطوط هدنة

 خاصة ما تعلق لألعداد اليت مجعتها من أرشيف جريدة لوموند الفرنسيةمن خالل قراءيت 
املذكرة اليت قدمها . ومنها مقارنة تعليقات الصحافة األجنبية ووكاالت األنباء العامليةو التقاريرب

إىل جملس األمن يقول  1967أفريل  10 يف جورج طعمة مندوب سوريا يف األمم املتحدةالسيد 
كما استخدمت قنابل ...طائرة نفاثة لقصف مثاين قرى سورية 72يل أرسلت إن إسرائ"  :فيها
ن هدف إسرائيل أمل ضد املدنيني، وهي بذلك ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية..واالناب

  . 17"توسيع الصدام واستفزاز سوريا ودفعها خلوض معركة شاملة
أعدت ما  أن إسرائيل قدصهيونية من مبا جاء يف التصرحيات الكان واضحا  خراآلانب اجلمن 

، مؤمترا Levy Eshkol عقد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع ليفي اشكولفقد  به العدوان. تربر
خطوط اهلدنة وسيادة إسرائيل، وأن الطيارين اإلسرائيليني سوريا حتترم أن بقوله: " صحفيا شدد فيه

     18."...عدم التعرض لألهداف املدنيةقد تسلموا أوامر بضرب األهداف العسكرية فقط، و
، ولكن جعله يف صيغة تغري بالقناعة بأن إسرائيل قد ياجلو العدوانكالم يعترف بوهذا 

شكول يعلن هذا املوقف، كان اجلنرال أحني كان  .حقها املشروع يف الدفاع عن النفس مارست
قائد سالح الطريان  Hood رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي، والكولونيل هود  Rabinرابني 
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ن الطريان اإلسرائيلي استطاع التغلب على التفوق : "أاإلسرائيلي يعقدان مؤمترا صحفيا يعلنان فيه أن
أن بقوله: "  إيبانا بوزير خارجية إسرائيل أ ما أعلنههذا الكالم قابلت و 19.."السوري الطوبرغرايف

   .20"اإلسرائيلية راراتة ال ضد اجلعلى الدول الكربى أن تقف ضد مدافع اهلاون السوري
 تتحني الفرصة للهجومكانت ن إسرائيل والقارئ يستشف من هذه التصرحيات الصهيونية أ

شكول أليفي من أن  أعمدة لوموند يفت صدر .ا العسكريةستكمل قدراتقبل أن على دول الطوق 
سوريا بصورة حامسة وأعلن فهدد جتمع طلبة إسرائيليني، يف  1967أفريل  26يوم رئيس خطب 

إذا كان أحد خلف احلدود يعتقد أن تفوقه الطوبوغرايف يضمن له حصانة يستطيع معها " :أنه
  . 21"فهو يرتكب خطأ فادحا ،يصله العقاب أنمهامجتنا دون 

ماي  12يوم  بعد من ذلك فقد ذكرتأإىل  United Pressوذهبت وكالة اليونايتد برس 
عمليات التخريب داخل  إذا استمرت سوريا يف دعم" :نهأيا رفيعا قال أن مصدرا إسرائيل 1967

ذلك سيستتبع بالضرورة قيام إسرائيل بعمل عسكري لقلب نظام احلكم يف  نإإسرائيل ف
  . 22" ن إسرائيل مستعدة للمخاطرة يف مواجهة تدخل مصري إذا ما هومجت سورياأسوريا..و

 مصر:ا اليت اختذ ةاحلامس تاقرارال. 2.2

 1967يف النصف الثاين من شهر ماي على اجلبهة املصرية اإلسرائيلية األحداث سيطرت 
أما و ،األول بشأن انسحاب قوات الطوارئ الدولية قرارال على الرأي العام العريب والعاملي. فكان

سحب قوات الطوارئ  مصرطلبت ماي ففي منتصف شهر . غالق خليج العقبةفكان إ ثاينال قرارال
لطلب، واندفعت ل UThant تانتيودولية من غزة وسيناء، واستجاب األمني العام لألمم املتحدة ال

شرم يف  للتحكمالقوات املصرية  اندفعتوبعد أسبوع من ذلك احلدث . القوات املصرية إىل مواقعها
 أن خليج العقبة مياه إقليمية ليسهو إعالن مصر بتريان، و مضايقعلى  طريسالشيخ، وأصبحت ت

  إسرائيل؟حول ردود فعل  التساؤلومن هنا كان  .23للمالحة اإلسرائيلية حق يف عبوره

  :1967ماي  17. قرار سحب قوات الطوارئ الدولية يف 1.2.2
بدأت وحدات اجليش املصري تنتقل إىل مناطق القتال. خاصة ما  1967ماي  15يف 

احتمال انفجار املوقف يف أي " طالعت به الصحف يف ذلك اليوم من عناوين بارزة ومثرية عن:
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وقت على خطوط اهلدنة بني سوريا وإسرائيل وعن احلشود اإلسرائيلية اليت تتجمع يف مواجهة 
   .24سورية"

من قيادة القوات اجلوية يف سيناء أنه اختذ القرار بإعالن  25وأعلن املشري عبد احلكيم عامر
الفريق حممد فوزي  على رسالة بناء حالة الطوارئ يف القوات املسلحة للجمهورية العربية املتحدة.

  رسالة:وهذا هو نص ال يف غزة، Rykeeريكي  اهلندي إىل اجلنرال
ريكي،  اجلنرال ج.أ . .16/5/1967، سلحةالقيادة العليا للقوات امل، اجلمهورية العربية املتحدة 

    . غزة –قائد قوات الطوارئ الدولية 
أحيطكم علما أنين أصدرت تعليمات إىل مجيع القوات املسلحة للجمهورية العربية املتحدة 

  . ها بعمل عدواين ضد أي دولة عربيةلتكون مستعدة للعمل ضد إسرائيل فور قيام
واتنا يف سيناء على حدودنا الشرقية، ولضمان أمن قوات وتنفيذا هلذه التعليمات جتمعت ق

الطوارئ الدولية املتمركزة يف نقط املراقبة على حدودها أطلب إصدار أوامركم بسحب هذه القوات 
التوقيع حممد  الشأن.فورا. وقد أصدرت تعليمايت لقائد املنطقة العسكرية الشرقية فيما يتعلق ذا 

    .26فوزي
القوات املسلحة للعمل "عند عبارات الفريق فوزي باستعداد يف قراءيت للرسالة وقفت  ولقد
بسحب "واملطالبة بإصدار األوامر  ،"قواتنا يف سيناء على حدودنا الشرقية"وجتميع  "،ضد إسرائيل

األول وهو  :عامالن. لتوضيح بأن الوضع على اجلبهات كان يتقامسه "قوات الطوارئ الدولية فورا
الصهيونية  من دسائس اخلوفبشعور وهو التحرير فلسطني، والثاين لفرحة بال لفلسطيينالشعور ا
ل ااستكممدى  وكان التساؤل وقتذاك يدور حول .27ساندة األمريكية إلسرائيلاملالعاملية و

  .إسرائيل على مالعسكرية للهجوستعدادات الا
والدول  28العام لألمم املتحدةاألمني  كان انسحاب قوات الطوارئ الدولية قد فجر أزمة بني 

أن األمني العام قد  أوردا صحيفة لوموندوكان أول التقارير اليت  .29دائمة العضوية يف جملس األمن
القوات الدولية قد ذهبت منذ عشر سنوات إىل املنطقة مبوافقة اجلمهورية العربية املتحدة،  "أن :أعلن

  .30"أن تنسحب وأنه إذا طلبت القاهرة سحب القوات فعليها
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 :أن موقف حكومته يف George Brownجورج براون  اململكة املتحدةأعلن وزير خارجية 
املوقف خطري يف الشرق األوسط، وأا لسخرية من جهود األمم املتحدة الرامية إىل السالم أن "

   .31"يطلب من قواا االنسحاب يف وقت تشتد فيه حدة التوتر
باخلطوة " :مساهأشكول استنكاره ملا أمحلت إسرائيل على األمني العام، فقد أعلن ليفي   

ثانت يف املوافقة على سحب الطوارئ الدولية باعتبار أن هذه اخلطوة هلا  املتسرعة اليت قام ا يو
  .32"يف املنطقة القوةتغري ميزان  أنا أمضاعفات خطرة يف ش

 بـ: فقد احتج عدد من النواب والشيوخ على يوثانت واموه يف الكونغرس األمريكي،أما    
االستسالم وجتاوز اختصاصه..وأن على الواليات املتحدة أن توجه إنذارا إىل القاهرة ودمشق، يضع "

  . 33"األمن يف نصابه
تقريرا شرح فيه األسباب اليت  1967ماي  19وثانت إىل اجلمعية العامة ي قدموهكذا   

أن هذه القوات نقلت إىل املنطقة بناء على : "املوافقة على سحب القوات الدولية باعتبارمحلته على 
مهرشولد والرئيس مجال  غدا ابقاتفاق مت الوصول إليه يف القاهرة بني األمني العام لألمم املتحدة الس

على األمم قد سحبت موافقتها فقد أصبح لزاما املتحدة عبد الناصر.. ومبا أن اجلمهورية العربية 
   .34"ن موافقة البلد املضيف أمر أساسياملتحدة أن تسحب قواا من املنطقة، أل

وكان أول ما  الصحف اإلسرائيلية واألمريكية والربيطانية. نقلت جريدة لوموند أخبار
 .أن انسحاب قوات الطوارئ الدولية مل حيدث ضجيجامفاده  يسرائيلاإلاسترعى انتباهي رد الفعل 

مقاال جاء  1967ماي  16يف  أبيبت وكالة الصحافة الفرنسية نقال عن مراسلها يف تل وقد كتب
ن الناس يف الشوارع يعتصمون أال يبدو أن هناك تدابري غري عادية قد اختذت يف إسرائيل..و" فيه:

بالصمت بعد مساعهم بانسحاب قوات الطوارئ الدولية وحشد القوات املصرية يف صحراء 
   .35"سيناء

ذكر  1967ماي  18يف أوردت وكالة الصحافة الفرنسية نبأ ملراسلها يف القدس احملتلة  وقد
أن احلكومة اإلسرائيلية طلبت من السيد يوثانت أنه ال يصح أن يتخذ أي قرار بشأن قوات " :فيه

  .36"الطوارئ الدولية قبل استشارا إذ أن هذا املوضوع له أمهيته اإلستراتيجية بالنسبة إلسرائيل
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وحتركت إسرائيل فراحت تشن محلة إعالمية على اجلمهورية العربية املتحدة بأا تدبر  
في حديث على التلفزيون األمريكي يف نيويورك تناول مندوب إسرائيل ف عدوانا على إسرائيل.

إن سحب قوات الطوارئ " :فقال زاعمامل هاملتحدة هذ األمم يفGideon Raphaelجدعون رفائيل 
ن إسرائيل تراقب مبنتهى احلرص واحلذر حشد القوات أو ..هو مقدمة للهجوم على إسرائيلالدولية 

   .37"املصرية يف سيناء وقطاع غزة
يف الرأي العام الدويل أن إسرائيل فكرة غرس الترويج لاملندوب اإلسرائيلي، من تعبري  يبدوو

وقت تشاء إمنا هو عمل  هي يف موقف الدفاع عن النفس،  وأن أي إجراء عسكري تتخذه يف أي
   .مشروع، ويقره ميثاق األمم املتحدة

يف اشكول لسانه على مدى يومني ليندد مبوقف مصر ويربر موقف إسرائيل.. فألقى  أطلق  
أن اخلطوات اليت اختذها اجليش " :مطوال أعلن فيه اخطاب وطناتيف إحدى املست 1967ماي  21

   .38"إسرائيل،  اإلسرائيلي إمنا هي ملواجهة أي تطور حول
أن القوات املصرية احملتشدة يف " :علن فيهأ Knessetألقى بيانا يف الكنيست  املوايليف اليوم   

سيناء ال تقل عن مثانني ألف رجل،  وأن هذه هي املرة األوىل اليت حتشد فيها قوات مصرية يف مثل 
تأثريها الكامل ملنع وقوع صدام يف هذا احلجم يف سيناء.. وأنه جيب على الدول الكربى أن متارس 

لية خاصة تقع على االحتاد السوفييت الذي حيتفظ ؤوالشرق األوسط.. وأن هناك يف هذا اال مس
بعالقات صداقة مع القاهرة ودمشق.. وأن ضغطا دوليا جيب أن ميارس لتأمني استمرار اهلدوء الذي 

  .39"..1957ساد احلدود اإلسرائيلية منذ مارس 
موضوع انسحاب قوات الطوارئ  جتاهكانت إستراتيجية إسرائيل على صعيد اإلعالم تلك  

الدولية، وحشد القوات املصرية يف سيناء، لقد عبأت إسرائيل قدراا اإلعالمية يف هذه املعركة يف 
  .أن إسرائيل يف خطرللقول بالعامل، 

  :1967ماي  22إغالق خليج العقبة يف  قرار. 2.2.2
. عن طريق العقبة املالحة الدوليةألول أن خليج العقبة ميس ا عاملني:ب هذا القرارارتبط اختاذ 

عبد الناصر مجال أعلن الرئيس عندما  وهكذا .العامل دول معظميف  مؤيدونالثاين أن إسرائيل هلا و
اإلسرائيلية، انعقد الكنيست يف جلسة طارئة، وبدأت  إغالق خليج العقبة يف وجه املالحةقرار 
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بيانا قال  1967ماي  23يف شكول أمحلة موجهة إىل الداخل واخلارج فألقى ليفي شن ائيل يف إسر
إغالق خليج العقبة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدويل وضربة حلقوق وسيادة الدول  ن: "إفيه

األخرى وعمال عدوانيا موجها ضد إسرائيل، مث أهاب بالدول الكربى أن تعمل بدون تأخري على 
   .40"رية املالحة يف خليج العقبة ومضائق تريان..ضمان ح

ن أ ذلكختطط ملغامرة أخرى...كانت أن إسرائيل يتبني بوضوح هذا اخلطاب اءة قرمن 
 عدوان مجاعي على ريدبتكان يهدف من ورائه  ،شكول عن حقوق وسيادة الدول األخرىأ تلميح

  .فإن إسرائيل حاضرة لعدوان منفردوإن مل حيدث مصر.. 
إىل باريس بصورة مفاجئة،  Aba Eban أبا إيبانيف الرابع والعشرين من شهر ماي، وصل   

التطورات األخرية يف أزمة الشرق  يف طريقه إىل لندن ونيويورك وواشنطن لبحث" :وأعلن أنه
يف قصر  General de Gaulleولغحديثا قاسيا من اجلنرال ديقد مسع  يبدو أن إيبانو . 41"األوسط
م أنتم إذا هومجت إسرائيل فلن ندع أحدا يدمرها..ولكن إذا هامجت": ومما جاء فيه Elysée االليزيه

ال تبدأوا احلرب..ومن يطلق الرصاصة األوىل يكون هو الذي يبدأ  فسنشجب بادرتكم وعليكم أن
  يف فرنسا. إيبانهكذا خاب أمل و .42"احلرب

ن كان يسعى إىل إيباأن  فمن املؤكدنطن، إىل واش إيبان انتقالملعرفة األهداف احلقيقية وراء 
، فقد هأحاديثيف  . فقد ظهرت نوايا ايبانللقيام حبرب عدوانية على مصر الواليات املتحدةاستنفار 

الدول البحرية تعتزم فتح خليج العقبة..أو  إن املسألة احلرجة هي ما إذا كانت"  :قال يف مطار لندن
  .  43"أا ستنحين للعدوان والقرصنة الدولية اللذين كانا السبب يف إغالق مصر خلليج العقبة

، Lyndon Johnson جونسونلندن بدأ اجتماعاته العاجلة مع الرئيس فقد  أما يف واشنطون
 Robertكنمارا االدفاع روبرت م، مع وزير Dean Ruskمع وزير اخلارجية دين راسك 

McNamara  .ومع عدد من رجال املخابرات األمريكية  
نشرت وكاالت األنباء  عندما ،إسرائيلمع مريكي األ ؤتواطعن كشف التعاقبت الدالئل 

ساعتني مع الرئيس  حنو االجتماع الرئيسي الذي امتدا ومما جاء فيها: "يفأخبار هذه االجتماعات، 
جونسون، شرح إيبان موضوع خليج العقبة منذ حرب السويس، وقرأ املراسالت األمريكية 

بالتعهد بضمان حق إسرائيل باملالحة يف خليج العقبة، وتواجد قوات الطوارئ الدولية يف "إلسرائيل 
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العقبة. وأن سيناء لضمان هذا احلق. مث ما كان أخريا من سحب قوات الطوارئ وإغالق خليج 
ء إىل القوة. إما القوة الدولية البحرية لفتح خليج العقبة، أو قوة إسرائيل وجلاملوقف يتطلب ال

  .  44"العسكرية
ومن أوائل الصحف  .اليومية للصحف الربيطانيةتعليقات واألخبار الجريدة لوموند  تضمنت

 1967ماي  20يف قاهلا االفتتاحي اللندنية، فقد كتبت يف م The Times زالتاميالربيطانية، جريدة 
 أوإن إسرائيل قادرة على محاية نفسها ضد أي هجوم بري تقوم به إحدى الدول العربية : "تقول

بعضها، وعلى الرغم من أن اجليوش العربية متفوقة عدديا إال أن اجليش اإلسرائيلي يتمتع بتدريب 
واصالته الداخلية حمكمة، وقيادته أرفع مستوى، وقدرة أكمل على استخدام املعدات، وخطوط م

   .45"مركزية فعالة، بينما تفتقر اجليوش العربية إىل هذه املزايا مجيعا
يف قيقا صحفيا حت International Herald Tribuneنشرت جريدة انترناشنال هرالد تريبيون 

يعتقدون أن إسرائيل إن املراقبني العسكريني الغربيني : "ملراسلها يف باريس قال فيه 1967ماي  25
   .46"ستضرب الضربة األوىل كي متنع جيش اجلمهورية العربية املتحدة وسوريا من االلتفاف حوهلا..

قال  أبيبالربيطانية حتقيقا صحفيا ملراسلها يف تل  Economistونشرت جملة االيكومنست 
ن قوة اجلمهورية العربية املتحدة يف سيناء متفوقة عما كانت أإن احلرب أصبحت حتمية..و: "فيه

..ومع ذلك فال أحد يشك يف قدرة إسرائيل على هزمية اجلمهورية العربية 1956عليه يف عام 
   .47"املتحدة

تكاد يتبني أا ، نقال عن جريدة لوموند الفرنسية التعليقات الربيطانيةاألخبار وهذه  اءةقرمن 
  . تقديرها للموقف العسكريتكون متماثلة يف

  املوقف الدويل من القرارات املصرية: .3
اإلجابة عنه يف يف وكانت  ؟سؤال هل ستحارب إسرائيل، ومىت، وأين وكيفطرح   

ن إسرائيل تتمتع أل .األبيضاألخضر يف البيت  ءوضتلتمس الكانت ن إسرائيل إف الواليات املتحدة.
إسرائيل يستمد وجود  وألن ،الواليات املتحدة من جهةتأثري على األجهزة الرمسية يف قوة الب

  .أمريكياحلرب، هو بقرار إسرائيل وأخريا فإن  الدعم األمريكي استمراره من
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كلمات صدرت عن البيت يف ما جاء يف أخبار جريدة لوموند ما تعلق بشد انتباهي   
إن إغالق " :فيه قال 1967ماي  23 بيانا يف، فقد أصدر الرئيس األمريكي جونسون األبيض

ن أخليج العقبة يف وجه املالحة يضيف بعدا جديدا وخطريا لالزمة الراهنة يف الشرق األوسط..و
ن أإغالقه يف وجه املالحة اإلسرائيلية عمل غري قانوين ويشكل خطرا حمتمال على قضية السالم..و

..إن الواليات املتحدة ملتزمة كل حق املرور يف املياه الدولية قضية حيوية م اموعة الدولية بأسرها
   .48"االلتزام بدعم االستقالل السياسي والسيادة اإلقليمية جلميع الدول يف منطقة الشرق األوسط

بالدفاع ها إلسرائيل يف قضية خليج العقبة، والتزامالواليات املتحدة أوضح هذا البيان مساندة 
. وقد وضحت باخلصوص موجها إىل القاهرة ودمشقوكان هذا البيان  .عليهاعن إسرائيل واحلفاظ 

وزير اخلارجية يف  املعاين اليت حيملها بيان الرئيس األمريكي، بصورة خاصة، حني صرح دين راسك
املوقف حساس جدا يف منطقة الشرق األوسط..وأنه ال يعلم إذا كانت الواليات : "اليوم بأننفس 

   .49"ملسلحة يف الشرق األوسطاملتحدة ستجد نفسها جمربة للتدخل بالقوة ا
وازداد األمر وضوحا حني أصدرت السفارات األمريكية يف الشرق األوسط تعليمات إىل 
رعاياها تنصحهم بتجنب السفر إىل اجلمهورية العربية املتحدة واألردن وإسرائيل، ومغادرة هذه 

 هامات مشاة تطالب فيها رعاياالبلدان إذا كانوا يزوروا. وأصدرت وزارة اخلارجية الربيطانية تعلي
مبغادرة اجلمهورية العربية املتحدة وإسرائيل والضفة الغربية، كما طلبت إىل رعاياها يف سوريا ولبنان 

  . 50والعراق واألردن أن يكونوا على استعداد ملغادرة البالد يف أي وقت
وقد حضره الرئيس  يف واشنطن، ذات عقد اجتماعان، األول:بالاليوم  ذلكالواقع أنه يف   

 Waltودين راسك وزير اخلارجية، وروبرت مكنمارا وزير الدفاع، ووالت روستو  جونسون،

Rostow  الربيطانية،  احلكومةيف لندن حيث اجتمعت  ، واالجتماع الثايناألبيضمستشار البيت
إىل  George Thomsonالوزير جورج طومسون  إيفادوتقرر فيه  لبحث املوقف يف الشرق األوسط.

  . 51الواليات املتحدة لبحث املوضوع مع املسئولني األمريكيني
ضد مصر وسوريا، فقد أصدر ستة  إسرائيل حرضي ذال ولكن الكونغرس األمريكي، ه  

نه أباختاذ إجراء حازم من ش: "طالبوا فيه، 1967ماي  24يف وتسعون عضوا بيانا شديد اللهجة 
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..وأن احلرب واقعة ال حمال إذا مل تعمل الواليات املتحدة بقوة..وأن .أن يقاوم العدوان على إسرائيل
 . 52."خطاب عبد الناصر يف سيناء كان بالفعل أعالنا للحرب..

واجتمع ، 1967ماي  24يف موسكو قد زار جورج براون وزير خارجية بريطانيا كان 
وحاول  )Podgornyï ورينغبود ،Kossyguine غني، كوسيBrejnev رجينيف(ب بالقيادة السوفيتية

أن يقنع االحتاد السوفييت بأن تتفق الدول العظمى على حل مشترك ملعاجلة املوقف املتفجر يف الشرق 
  .53األوسط. غري أن االحتاد السوفييت مل يبد محاسا هلذه الفكرة

يقصد منه جس نبض االحتاد  الواليات املتحدة اقتراحا، تىل جانب هذه التحركات، أطلقإ  
اجلمهورية العربية املتحدة، وقد مسح هلذا االقتراح بأن يتسرب إىل الصحافة على  الضغطسوفييت وال

اخلطط اليت تبحثها الدول الغربية هي إنشاء قوة طوارئ حبرية " :بأن ومنها جريدة لوموندالعاملية، 
ن إاخلطة فدولية تعمل حتت علم األمم املتحدة يف خليج العقبة..وأنه يف حالة قبول مثل هذه 

رك فيها الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا احتبذ أن تقوم الدول البحرية خبطوة تشالواليات املتحدة 
  . 54"لفتح خليج العقبة أمام املالحة اإلسرائيلية

يف إطار احلرب النفسية على القاهرة أعلنت الواليات املتحدة من جهة أخرى بلسان وزير 
الواليات ن كان ليس على إ...و"على مصر وإسرائيل التزام اهلدوء" :أن سكاخارجيتها دين ر

أن  التصريح األمريكيمن عىن يبدو املو .55"التزام بكبح مجاح أحد الطرفني يةمريكاملتحدة األ
  . 56مصر أن تلتزم اهلدوءعلى ليست ملزمة بكبح مجاح إسرائيل..والواليات املتحدة 

ل الصحافة الغربية، فهذه اقوأوردته جريدة لوموند الفرنسية من أ عكفت على دراسة ما
عليا أكدت أن االحتاد  سوفيتيةمصادر : "إن 1967ماي  25يف  لألنباء تقول Reuterوكالة رويتر

بلغ أوأن االحتاد السوفييت  ،األوسط السوفييت سيستخدم نفوذه يف حماولة لتهدئة التوتر يف الشرق
ت يف اندالع احلرب، وأنه سيبذل اجلهود ياألجانب يف موسكو أنه ال مصلحة للسوفيالدبلوماسيني 

   .57"املناسبة لتهدئة حدة التوتر دون أن يتخلى عن دعمه األساسي للقضية العربية
التقارير : "أن 1967ماي  26يف  ألنباء تعلنل United Pressوهذه وكالة يونيتدبرس 
إىل أن مجيع املالبسات تؤكد أن االحتاد السوفييت مصمم على  السياسية الواردة إىل لندن تشري

والضغط على السياسة األمريكية يف  ،استغالل أزمة الشرق األوسط لتقوية مركزه يف املنطقة
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.وأن الكرملني يدعم مجال عبد الناصر حبزم، وقد ترك له جماال كافيا للمناورة..وأن االحتاد .فيتنام.
ضي يف إطالق التصرحيات السياسية وإغداق األسلحة على عبد الناصر ولكنه السوفييت مستعد إىل امل

  .58"لن يتدخل بالقوة املسلحة
ماي  30يف  اللندنية Observerوقفت أمام مقال كتبه املراسل العسكري جلريدة االوبزرفر   
يتوقع أن تقوم إسرائيل بالضربة األوىل ضد الدول العربية ااورة، وأنه وإن " :إنه جاء فيه ،1967

كانت سورية واجلمهورية العربية املتحدة تستطيع اختاذ موقف التهديد ألجل غري مسمى فإن 
االحتياطي معبأ  إبقاءإسرائيل ال تستطيع أن تصرب طويال نظرا إلغالق خليج العقبة وألا ال تستطيع 

يال...وأن املربرات العسكرية لضربة جوية وقائية من قبل إسرائيل على املطارات املصرية زمنا طو
والسورية مربرات قوية، وذلك للتخلص من اخلطر الذي ميكن أن حتدثه أسلحة اجلو العربية على 

وش ، ولتحقيق ضمان التفوق اجلوي اإلسرائيلي يف العمليات الربية لتفتيت اجليأبيبمدينيت حيفا وتل 
العربية احملتشدة على حدود إسرائيل،  وأن إسرائيل تأمل بأن تضرب اجليوش املصرية وخترجها من 

   .59"سيناء قبل أن يستطيع أحد أن يتدخل

وأن تربح  ،الضربة األوىل ومنها ال شك أن هذا التعليق الصحفي يتضمن أخطارا مرعبة  
 .جلوية على املطارات السورية واملصريةوالضربة ا ،املعركة يف األربع والعشرين ساعة األوىل

يف  مبصاحلهاهل تغامر الواليات املتحدة والتساؤل الذي فرض نفسه على الساحة العربية كان مفاده: 
    العدة اة اخلطر الداهم؟ دول الطوقوهل أعدت  الوطن العريب؟

  بتأييد غريب: 1967جوان  5العدوان اإلسرائيلي ضد مصر يف  .4
 أبيبملراسلها يف تل  من أخباركالة رويتر على وقع ما نقلته و، 1967 نر جواأطل شه  

موثوقا به ذكر أن إسرائيل تضغط اآلن على واشنطون ولندن وباريس  امصدر: "إن يقول فيها
الدول  أبلغتن إسرائيل إالدويل املقترح لفك احلصار املضروب على خليج العقبة. تحركلإلسراع بال

ما نقلته  خطورة تحتقق فهل .60"الغربية أن عنصر الوقت أصبح اآلن أكثر أمهية من أي وقت مضى
من " :أنه 1967ماي  28يف  اليت أعلنتالربيطانية  Observerجريدة االوبزرفر جريدة لوموند عن 

ات األربع والعشرين املتوقع أن تقوم إسرائيل بالضربة األوىل. وأن املعركة قد تربح أو ختسر يف الساع
  .61"ساعة يف هجمة جوية مفاجئة
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 صحافةال ، محلت1967من الثاين إىل اخلامس من شهر جوان من عام يف الفترة املمتدة   
 اإلسرائيلية، ومما نقلته جريدة لوموند الفرنسية،-أخبارا وتعليقات ميدانية عن اجلبهة العربيةاألجنبية 

، 1967جوان  2يف  اإلجنليزية يف نسختها Jérusalem Postجريدة جروسامل بوست  ما جاءت به
إن التغري اهلام يف الوزارة اجلديدة هو أن اجلنرال موشيه ديان " :تعقيبا على تشكيل وزارة ائتالفية

وأن  شكول.أسيأخذ مكانه يف الوزارة اجلديدة كوزير للدفاع باالتفاق مع رئيس احلكومة ليفي 
خري وسيلة لتحقيق مطامح إسرائيل يف استعادة حرية املالحة يف خليج تعيينه يف منصبه اجلديد هو 

أن متطوعني من يهود فرنسا وأمريكا سيصلون إىل " :ونقلت وكاالت األنباء. 62"العقبة
   .63"إسرائيل

إن فرنسا تؤكد حيادها يف " :قال فيه 1967جوان  2يف  ول بتصريحغأدىل اجلنرال دي   
  . 64"ولكن اجلهة اليت تبدأ بالعدوان لن حتظى بتأييد بالدهاع العريب اإلسرائيلي صرال

ئيس الوزراء الربيطاين يف مؤمتر صحفي عقده يف ر Harold Wilsonوصرح هارولد ويلسون 
إغالق خليج العقبة : "بأن عقب اجتماعه بالرئيس األمريكي جونسون 1967جوان  2يف واشنطن 

وأنه سيطري غدا إىل  ولكن إىل نار أكرب بكثري. إسرائيل فحسب، –قد يؤدي ال إىل صدام عريب 
  . 65"نيويورك ليجتمع مع يوثانت األمني العام لألمم املتحدة لبحث أزمة الشرق األوسط

إسرائيل تستطيع أن تنتصر " :أن 1967جوان  3يف  Moshé Dayanصرح موشى ديان    
   .66"إذا ما نشبت احلرب

عددا من املتطوعني " :أن 1967جوان  3يف  الربيطانية Gardianذكرت جريدة اجلارديان   
ليعملوا  أبيبقد غادروا مطار لندن على منت طائرة تابعة لشركة العال اإلسرائيلية متوجهني إىل تل 

بعد أن تركها سكاا ليلتحقوا باجليش، وأنه من املتوقع أن يصل عدد املتطوعني قريبا ستوطنات يف امل
  . 67"إىل ألف متطوع

"إن  :قال فيها 1967جوان  4يف رض التلفزيون الربيطاين مقابلة مع الرئيس عبد الناصر ع  
    . 68"1956ا لكي ال يتكرر ما حدث يف عام نكون إىل جانبيس االحتاد السوفييت

نقلت جريدة لوموند الفرنسية أخبارا عن وكاالت األنباء العاملية يوم اخلامس من جوان،   
ستهدف تدمري امنذ اللحظة األوىل قامت جوم جوي مفاجئ على مصر، أن إسرائيل واليت بينت 
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إسرائيل قد كسبت مبادرة  ويبدو أن .اجليش املصري، باعتباره القوة العربية اليت ختشاها إسرائيل
ن اجلنرال موشى ديان كان أول ما عمله بعد ذلك أ املفاجأة، بعد محلة خمططة من التمويه واخلداع.

يرا للدفاع أوعز إىل الصحف أن تنشر أخبارا مفادها أن اجليش اإلسرائيلي الذي ينه وزيأن مت تع
عقد مؤمترا ه وأناحلرب. ينتظر األوامر، سيكون سعيدا إذا عرف أن احلكومة قد قررت أن ال تبدأ 

املوقف ال يزال بأيدي الدبلوماسيني وأن دور العسكريني مل يأت " :جوان، أعلن فيه أن 3 يف صحفيا
وأن إسرائيل، مبالغة . وأنه يفضل أن ينتظر نتائج العمل السياسي عقب إاء جملس األمن الدويلبعد، 

جوان إجازات لعدد من جنودها وضباطها،  4منها يف اخلداع والتمويه، قد منحت باألمس، 
 التقطت هلم صورا يف املسارح والنوادي، ووزعتها على الصحف العاملية، حىت أن عددا من املراسلني

كل شيء هادئ يف الشرق األوسط وال داعي للبقاء يف  األجانب عادوا إىل بالدهم ليقولوا لصحفهم
  .69أبيب"تل 

يف غاية االقتضاب، يف اخلامس جوان إسرائيل من منظور كان تلخيص املوقف العسكري   
شاشات الرادار  نأو..إن القوات املصرية املدرعة حتركت فجر اليوم باجتاه النقب: "فقد بدأ بالقول

قد أظهرت اقتراب عدد كبري من الطائرات املصرية النفاثة من الشواطئ اإلسرائيلية ومن مناطق 
ن قتاال جويا وبريا عنيفا يدور بيننا وبني أو.ن مصر بدأت تشن هجوما جويا وبريا.أو.النقب.

   .70"القوات املصدرية

بقصف  إن اجليش األردين بدأ"فقالت: هة األردنية بحتدثت اإلذاعة اإلسرائيلية عن اجلكما 
 انو ة ناتانيا،وطناملستعمرات اإلسرائيلية يف املنطقة الوسطى. وإن طائرات عربية هامجت مست

  ". ة جمدووطنطائرتني سوريتني قد أسقطتا قرب مست

أن القوات اإلسرائيلية " :بعد ذلك  أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية عند منتصف الليل لكن
 . 71"مدينة جنني وعلى قرية النيب صموئيل قرب القدسعلى  استولت

  استنتاجات:
من خالل قراءة تعاليق الصحف  1967بعد دراسة صدى حلرب العربية اإلسرائيلية عام 

  الغربية اليت نقلتها جريدة لوموند الفرنسية ميكن استنتاج ما يلي:
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 مل تكن 1967جوان 11حىت  5من اإلسرائيلية الثالثة اليت وقعت يف الفترة -أن احلرب العربية ،
، ومل تكن كذلك مثل أزمة 1948اإلسرائيلي منذ عام -الصراع العريب خحدثا عاديا يف تاري

حني احتلت إسرائيل قطاع غزة وسيناء ثالثة أشهر مث انسحبت حتت الضغط  1956السويس عام 
تائجها السياسية والعسكرية مرحلة الدويل. فكانت احلرب العربية اإلسرائيلية الثالثة جوان بأسباا وبن

تارخيية قاسية ال تزال األمة العربية والقضية الفلسطينية ترزحان حتت أثقاهلا. فقد استدرج مكر 
االحتاد السوفييت وغدر الواليات املتحدة وبريطانيا دول الطوق إىل معركة غري متكافئة، إضافة إىل أن 

 .لواليات املتحدة مساندة مطلقةهذه الدول واجهت العدو الصهيوين تسانده ا

  11حىت  5احلقيقة أن اهلزمية اليت أصابت مصر بدرجة كبرية يف احلرب العربية اإلسرائيلية من 
، وبدرجة أقل نسبيا سوريا واألردن، أظهرت مدى التباين الكبري يف االستعدادات 1967جوان 

قة العرب يف احلليف السوفييت، احلربية بني العرب وإسرائيل، من جهة، ومن جهة ثانية، مدى ث
  ومدى اعتماد إسرائيل على احلليف األمريكي. 

  ،ا احلربية كانت قد أعدت اثنني من الطيارين لكل طائرة مرياجاحلقيقة أن إسرائيل يف استعدادا
إىل الطيارين، وهذا دليل كبري على أن الرئيس مجال عبد  يف حني كانت مجيع الدول العربية تفتقر

كانت هناك ثالث فرق من القوات  1964مل يكن يستعد للهجوم، كما أنه منذ عام  الناصر
إسرائيل،  املسلحة املصرية يف اليمن، وإذا كان الرئيس مجال عبد الناصر يستعد فعال للهجوم على

من  فإن أول احتياط استراتيجي كان عليه اختذه هو أن يستدعي الفرق الثالث من اليمن، وأن يتأكد
ولكن  ه اثنني من الطيارين لكل طائرة، وأن يتأكد من أن التفوق اجلوي سيكون ملصر،أن لدي

 .1967جوان  5إسرائيل هامجت مصر يف 
 السادس يف البحر األبيض املتوسط واألسطول اخلامس يف احمليط  لومن ذلك مثال استنفار األسطو

يف البحر املتوسط، يضاف  Libertyاهلندي، والدعم اللوجيستيي إلسرائيل عن طريق الباخرة ليربيت 
إليها القاعدة اجلوية األمريكية يف طرابلس عاصمة ليبيا، والقاعدة البحرية الربيطانية يف بنغازي بليبيا 

، هكذا 1967والقواعد يف قربص ومالطة، وكانت أمريكا قد دبرت انقالبا عسكريا يف اليونان عام 
  وبريطاين.  على الدول العربية بدعم أمريكيمتت االستعدادات اإلسرائيلية لشن العدوان 
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  اطمأن الرئيس مجال عبد الناصر إىل االستعدادات املصرية بعد انسحاب القوات الدولية من
ماي  23سيناء، كما أطمأن إىل وعود الرئيس األمريكي جونسون يف رسالته إىل عبد الناصر يف 

اليت أبلغه فيها بضبط النفس على أساس أن الواليات املتحدة األمريكية تصمم على إعالن  1967
اخلاص باحلفاظ على الوضع يف منطقة الشرق األوسط، وعدم تغيري احلدود  Kennedyدي كيني

 21عدوان، غري أن جونسون يف الرسالة اليت بعث ا إىل رئيس الوزراء ليفي أشكول يف  وجماة أي
مل يطلب من إسرائيل ضبط النفس بل أنه كان حريصا على متكنيها من استكمال  1967ماي 

االردنية يف ماي -السورسة-اليت سادت اجلبهة املصرية رالعسكرية أثناء حالة التوتاالستعدادات 
1967. 

 اتسم موقف االحتاد السوفييت جتاه أزمة الشرق األوسط بالضغط على مصر حىت ليلة  يف حني
اخلامس من جوان بأن تعمل على ضبط النفس، وأن ال تكون البادئة بالعدوان. ومل يساند األسطول 

  يت يف البحر األبيض املتوسط الدول. السوفي
  لكن يف املقابل ساعدت الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا إسرائيل منذ أن بدأت األزمة يف

إىل أن وقعت احلرب يف أوائل جوان. لذلك ساند األسطول السادس  1967مطلع شهر ماي 
لي مت بأسلحة هجومية فرنسية، واألسطول اخلامس األمريكي إسرائيل. كما أن العدوان اإلسرائي

يف حني زود االحتاد السوفييت مصر بأسلحة دفاعية  .1967طائرات مرياج يف اخلامس من جوان 
  االعتراضية. 17متثلت يف طائرات ميغ 
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34910 

  تيارت ، جامعةأ . حيمي عبد احلفيظ
  دمي:تق   

تطورا حضاريا  رغم الظروف السياسية  م10-9ھـ/44--3 القرننيشهدت األندلس خالل                   
األوسط احلكم سنة أو  بعد تويل عبد الرمحن الثاينو نت،غري املستقرة،و ذلك لكثرة احلروب والف

م عرفت استمرار ضة حضارية خالل عصر اخلالفة األموية من 822 /هـ206
م، إىل عهد احلاجب املنصور حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر املعافري، الذي وصل 928/هـ316

م تبدأ مرحلة جديدة مليئة 1002/هـ392م، وبوفاته 982/هـ371إىل احلكم سنة 
  واالنقسامات.باالضطرابات والصراعات 

ومن هنا ميكن القول أنّ هذه املرحلة من تاريخ األندلس متثل أوج العطاء واحلضاري، 
والشك أنّ ذلك ناجم من قوة شخصية األمراء واخللفاء الذين حكموا هذه الفترة، و سجل التاريخ 

د، و لقد مت تزويد إسهامام يف بناء صرح احلضارة األندلسية، وخباصة يف جمال التنظيم اإلداري للبال
هذه اإلدارة بأجهزة تساعد على تسيري شؤون احلكم ومنها التنفيذية كاحلجابة والوزارة، والتشريعية 

كما عرفت األندلس نظاما قضائيا فريدا ومتطورا الذي  كالشورى اليت متيزت بالتنظيم والتخصص.
  الرد.  منها خطةدار األحكام يف القضايا الكربى وزود خبطط مساعدة إلص

  التعريف والصالحيات: - 1      
هل يقصد بالرد رد املظامل، أم رد األحكام؟ لإلجابة على هذا السؤال البد من أدلة تارخيية 
تربز أحدمها، مع أن املصادر التارخيية ال حتدد بوضوح طبيعة واختصاص صاحب الرد، وال تبني 

كن أن نستنتج ذلك من خالل تتبع تراجم علماء مكانتها بني اخلطط، وال دائرة نفوذها، غري أنه مي
به األندلس الذين تولوا خطة القضاء، ومن خالل اإلشارة السريعة اليت أوردها ابن سهل يف كتا

واعلم أن للحكام الذين جتري على أيديهم األحكام ست خطط " ديوان األحكام الكربى بقوله:
الكربى والشرطة الصغرى وصاحب مظامل وصاحب رد أوهلا القضاء وجلّها قضاء اجلماعة والشرطة 

  . 1"مبا رد إليه من األحكام
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لكننا سبق وأن ذكرنا أن من صالحيات صاحب املظامل النظر فيما عجز القضاة عن تنفيذه 
فهل أصبحت خطة املظامل يطلق عليها اسم الرد، أو صاحب خطة الرد، ولكن يصعب اإلجابة عن 

من خالل ما أشار إليه ابن سهل، يبدو أا خطة ذات مكانة رفيعة هذا السؤال، فصاحب الرد 
وسلطة نافدة تنظر يف القضايا اليت عجز القضاة علي إمضائها أو أا حمل شك فيتخلى عنها لصاحب 

بأنه حيكم فيما استرابه القضاة  وردوه عن أنفسهم، هكذا " الرد وفق ما ذكره ابن سهل بقوله:
  .2"مسعت من بعض من أدركته
وهو كصاحب شرطة  وصاحب رد" ينقل النص عن ابن سهل و يقول: لكن صاحب املعيار

: كصاحب شرطة، أي أا خطة ذات ، يشري بقوله3"يسمى صاحب رد مبا رد إليه من األحكام
صبغة تنفيذية وإذا صح ما أشار إليه صاحب املعيار ميكن اعتبار صاحب خطة الرد منفذ لألحكام 

  يبقي هذا االحتمال بعيدا مادام أنه ناقل عن ابن سهل.القضائية، ولكن 
   :خطة الرد واملظامل -2

يبدو أن هذه اخلطة من اخلطط القضائية اليت خول هلا صالحيات النظر فيما رده القاضي، 
عن احلكم فيها، وأا  ر يف القضايا اليت يعجز القاضيوقد تكون خطة قضائية متخصصة يف النظ

ويؤخذ مما " ك ما أشار إليه بروفنسال بقوله:ذلويال، وحلت حملها خطة املظامل، وخطة مل تدم ط
نظام املظامل الذي قامت الشواهد  اتصل بعلمنا أن نظام الرد كان قد هجر يف األنـدلس إزاء

  .4"األندلسية الالحقة عليه
 جانب أن ما أشار إليه املستشرق الفرنسي غري مؤكّد وخباصة أن هذه اخلطة وجدت  إيل

يف  م974/هـ364خطة املظامل يف منتصف القرن الرابع، وقد ورد ذكر اسم صاحب الرد سنة 
سياق ذكرعودة غالب بن عبد الرمحن راجعا من العدوة حبيث حضر جملسه كل من قاضي اجلماعة 
حممد بن إسحاق بن السليم واحلكام وأصحاب الشرطة، وأمحد بن نصر صاحب الشرطة والسوق 

، وورد 5هشام صاحب الشرطة، وعبد امللك بن منذر صاحب الرد فقعدوا حتت الوزراء وخالد بن
وكان علي الشرطة والـرد حارث بن أيب سعـيد يف عهد األمري عبد الرمحن بن " يف التراجم:
  .6"هـ206احلكم سنة 

نستنتج من هذه النصوص أن خطة الرد استمرت وكانت قائمة إيل جانب خطة املظامل، 
أنّ بروفنسال مل يقف علي النص الذي أورده ابن سهل عن دور هذه اخلطة، وذلك ما جعله ونري 
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يتساءل عن دور واختصاص صاحب الرد، هل له سلطة القضاء   أم أن دوره يقتصرعلى القيام بدور 
ليس بوسعنا اآلن أن جنيب على السؤال " اض آخر؟ وانتهي بقوله:الوسيط بإحالته القضايا إىل ق

  .7"مقنعة إجابة
يف األنظمة حاول األستاذ عالل الفاسي تقريب مفهوم الرد، وشبهه مبهمة حمكمة النقض 

الشرطة الصغرى، ودون  ويستفاد من ترمجة اجلذامي أن الرد وظيفة مهمة تفوق" املعاصرة، فقال:
والية الرد الشرطة الكربى، وأن قضاء اجلماعة أكرب منها مجيعا، ألنه يشبه وزارة العدل، فتكون 

  . 8"مبثابة حمكمة النقض يف األنظمة العصرية
أنّ القاعدة اليت كانت متبعة يف اإلسالم أن اإلمام أو القاضي ميكن : "كر عالل الفاسيويذ

أن ينقض حكم غريه مىت عرض عليه وكان خمالفا لإلجـماع أو القواعد أو القياس اجللي أو النص 
قض برفع هذه املسائل إىل وايل الرد، لريى هل من املمكن تطبيق الصريح... أما يف األندلس فكان ي

مقتضيات النقض عليها أم ال، ويف غري البالد اليت متلك حماكم الرد كان ويل األمر يأمر جبمع، 
  .9"العلماء وعرض ما يستراب فيه أو يشتكى منه، وحينئذ يصدر اإلمام حكم النقض أو اإلبرام

ة الرد كان يقوم بدور الوسيط يف نقل شكاوى وطعون أن صاحب خط يشري البعض
ال يبدو أنّ صاحب الرد كان له هذا الدور البسيط الذي "وعلق على ذلك قائال:  القاضي إىل األمري،

 - مل يـزل حاكما خبطة الرد-  .. يوجد نص جيعل من صاحبها قاضيايتمثل يف تلقي الشكاوي.
  .10"ي أبن ذكوان صاحب الردالقاض-وهنـاك نص آخر يعطيه رتبة قاض 

3 - :مميزات خطة الرد  
 ومن مميزات هذه اخلطة يف األندلس يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني أن صاحب الرد
كان جيمع بني خطته وخطة الشرطة الصغرى، وقد يكون ذلك دف اإلسراع يف تنفيذ األحكام، 
وتطبيقها، ونظرا ملكانتها وخطورا، كانت تسند إىل  من يتحلي بالفطنة والذكاء واحلكمة 

  . 11لعفة وقلة الطمع والعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله، وحفظ الفقه ومسائلهوالصالح وا
كانت تسند هذه اخلطة إىل كبار فقهاء املالكية، فتوالها بقرطبة حممد بن سعيد املعروف 

وكان "بابن امللون يف عهد خالفة األمري عبد اهللا، ومجع بينها وبني الشرطة، قال عنه ابن أيب دليم 
الك، حافظا له، ومل تكن له درجة يف الرواية، وكان عاملا بالوثائق من أبصر الناس فقيها مبذهب م

ا، له فيها تأليف حسن مشهور، ووىل الشرطة والرد"12.  
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ن خالل النصوص يتبني أن هذه اخلطة كانت أقل يف رتبتها من خطة قاضي اجلماعة، فقد م
.فهل هذا النقل من الرد إىل 13من خطة الرد مت نقل أمحد بن هرمثة بن ذكوان  إىل قضاء اجلماعة 

القضاء يعترب ترقية؟ ال ميكننا أن نؤكد ذلك ألن النص يف حد ذاته يشري إىل أنه تقلد القضاء بفحص 
كما كان مشاورا يف األحكام إىل أن ويل ، البلوط،  مث تقلد خطة الرد مكان والده عبد اهللا بن هرمثة

  .14القضاء بقرطبة
النص أن عملية النقل فعال كانت مبثابة ترقية إدارية من القضاء يف كورة نستخلص من 

فحص البلوط إىل خطة الرد، مث كانت الترقية األخرية إىل خطة قضاء اجلماعة الذي ميثل أعلى رتبة 
يف سلك القضاء يف األندلس يف هذه الفترة، وبذلك ميكن أن نصل إىل استنتاج يؤكد ما ذهب إليه 

حينما قال إا خطة بني الشرطة الكربى والشرطة الصغرى، لكن هذا االستنتاج غري  عالل الفاسي
مقنع باعتبار أن صاحب خطة الرد ترفع إليه القضايا اليت كانت حمل شك عند القاضي، وبالتايل هل 

  ه إىل قاض أقل منه رتبة ومكانة؟ميكن للقاضي أن يرفع ما عجز عن النظر في
بعض املهام اليت كانت تسند إىل صاحب الرد، فقد ذكر ابن حيان يوجد نص آخر يبني لنا 

م خرج صاحب الرد عبد امللك بن املنذر بن سعيد 973/هـ362يف املقتبس أنه يف حدود سنة 
إىل املدن الغربية، وهي شريش ولقنت واشبيلية ولبلة وقرمونة ومورور واستجه، وشذونة ملطالعة 

، وهذا النص يعطينا صورة 15اا، والكشف عن سري العمال فيهارعاياها، والتعرف على أحوال سك
عن بعض املهام اليت كانت تسند إىل صاحب خطة الرد، أي قيامه بدور الرقابة على عمال الكور 
واإلطالع على أوضاع الرعايا ا، مـما يدلّ على أن صاحب هذه اخلطة كان يقوم بدور الوسيط 

جد نص آخر يبني دوره، حبيث يقوم بالتحقيق فيما يصدر من أصحاب كما يو بني الرعية واخلليفة.
   .اخلطط ضد الرعية، فقد خرج صاحب الرد قاضي فحص البلوط عبد امللك بن منذر بن سعيد

نستخلص من مجيع هذه النصوص، أن صاحب خطة الرد ميثل هيئة قضائية عليا، ينظر 
فيها، وذلك بسبب الشـك والريـبة ومعه اخلازن صاحبها يف القضايا اليت مل يقدر القاضي احلكم 

أمحد بن حممد الكليب إىل مدينة الفرج ليتعرفا على حقيقة ما رفع إليهم ضد قائدها رشيق بن عبد 
معه اخلازن أمحد بن حممد الكليب إىل مدينة الفرج ليتعرفا على حقيقة ، و15الرمحن صاحب الركاب

ومن هناك  .اليت تكتنف القضية 16لرمحن صاحب الركابما رفع إليهم ضد قائدها رشيق بن عبد ا
ميكننا القول أن خطة الرد كانت مبثابة حمكمة االستئناف اليت تستقبل القضايا من احملكمة االبتدائية، 



87 
 

اليت تنظر يف القضايا اليت ترفع إليها من صاحب الرد أو  اجلماعة فيمثل احملكمة العلياأما قاضي 
  األمري. 

  مناذج من الذين تولوا خطة الرد يف األندلس:  -4
أبا عمرو، يكىن ، رمحن بن معاوية رمحه اهللاموىل األمري عبد ال :حارث بن أيب سعيد -
 هم اخلطط، ويل الشرطة الصغرى، ومل سعيد سابق، وهو جد بين حارث الذين كانت فيواسم أيب

 :وقال ابن حيان إنه .17م837/هـ222سنةم، وقيل 836/هـ221يزل عليها إىل أن تويف سنة
-هـ206أي يف عهد األمري عبد الرمحن بن احلكم ى الشرطة والرد حارث بن سعيد كان عل"

  .18"م853-م821/هـ238
الرمحن بن القاسم بن عبد اهللا بن بن سعيد بن عبد اهللا بن عبد  :عبد امللك بن منذر -

من النكث، فصلب  لرد، وامتحن بالذي عزي إليهأبا مروان، ويل خطة ا جنيح من أهل قرطبة يكىن
  .19م940/هـ328م، و كان مولده سنة978/هـ368على باب سدة السلطان سنة 

بن ذكوان من أهل قرطبة، واصله من جيان، يكىن أبا بكر، كان  :عبد اهللا بن هرمثة -
واأليام، ذا مروءة وافرة وعقل راجح، ويل خطة الرد عاقال أديبا عاملا باللغة والنحو، حافظا للمشاهد 

  .20م980 /هـ370بعد عبد امللك بن منذر، فلم يزل عليها إىل أن تويف سنة 
بن ذكوان األموي، قاضي  بن ذكوان بن عبد اهللا بن عبدوس :أمحد بن عبد اهللا بن هرمثة -

اجلماعة بقرطبة وخطيبها، وآخر القضاة ا بعهد اجلماعة، يكىن أبا العباس مت تعيينه على قضاء 
م، 1002/هـ392اجلماعة على يد  حممد بن أيب عامر يف عهد اخلليفة هشام بن احلكم سنة

بفحص البلوط إىل أن كما كان قبل ذلك قد تصرف يف عمل القضاء ، وكان قبلها يتوىل خطة الرد
تقلد خطة الرد مكان والده عبد اهللا بن هرمثة فلم يزل خبطة الرد، مشاورا يف األحكام، إىل أن ويل 

  21م.1022/هـ413القضاء بقرطبة يف التاريخ املذكور، تويف سنة

طبة، والقاضي ببلدة لبله، كان ذا علم صاحب خطة الرد بقر :أيوب بن عمر البكري -
  .22 1007/هـ398 وعفة ومروءة، كان شديدا يف أحكامه، تويف سنة سرواوفضل و

: من أهل قرطبة، يكىن أبا عبد راشد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم بن راشد -
امللك، وهو ابن أخت القاضي أيب بكر بن وافد، توىل معه خطة الرد أياما يف الفتنة، استشهد بعد 
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من قرطبة يريد اجلوف فذبح يف الطريق إليها سنة حمنة خاله ابن وافد، خرج فارا 
  .23م، وكان من أهل العناية بالعلم واجلمع له1013/هـ404

يتضح من خالل عرضنا لتراجم الشخصيات اليت تولت خطة الرد، أن هذه اخلطة قد 
ة غاية اي إىل التاسع امليالدي، واستمرت/تواجدت يف األندلس منذ بداية القرن الثالث اهلجري

ب خطة املظامل، مما جيعلنا إىل جان دتاحلادي عشر امليالدي، وأا تواج/القرن اخلامس اهلجري
  خطة املظامل.  ل حملهااألندلس، ومل حتنتأكد على أنه مل ينته العمل ا يف 

وبني خطة الشرطة يف بعض األحيان، أو جيمع بينها  هاوكان صاحب خطة الرد جيمع بين
إشارة علي أا خطة كانت جتمع بني عملية احلكم  يقدم لناوبني خطة القضاء يف الكور، وهذا 

  القضائي وعملية التنفيذ.
ستنتج أن خطة قضاء اجلماعة كانت أعلى رتبة من خطة الرد، ألننا الحظنا أن الذين تولوا ن

وا إليها من خطة الرد، وذالك ما ورد يف ترمجة عبد اهللا بن هرمثة بن ذكوان، وهذا قضاء اجلماعة نقل
فتكون مبثابة حمكمة  ما جيعلنا نذهب إيل ما ذهب إليه عالل الفاسي بأا خطة أقل من قضاء اجلماعة

  . 24النقض يف األنظمة العصرية
بكر بن وافد، الذي  لقد وردت إشارة يف ترمجة راشد بن إبراهيم ابن أخت القاضي أيب

توىل مع خاله خطة الرد، نفهم من هذا أا كانت خطة قضائية توجه إليها القضايا املشتبه فيها، أو 
اليت كانت حمل ريب عند القضاة، وميكننا القول أا تشبه إىل حد ما قاضي التحقيق اليوم، هذا جمرد 

  ادر. استنتاج وفق ما استطعنا مجعه من النصوص من خمتلف املص
قد يكون صاحب الرد قاضيا خمتصا يف التحقيق امليداين، أي املتابع للقضايا وفق ما يعرف 
اليوم باخلربة، فقد أورد لنا ابن سهل يف كتابه ديوان األحكام الكربى نازلة تشري إىل هذا املعىن يف 

ممن يثقون به، وتبين باب االستئمان واخللطة وكشف القضاة عما يستريبونه من األمور مبن يرسلونه 
هذه النازلة أنّ القاضي كان يرسل يف القضايا اليت يشك فيها من يكشف عنها، وقد تكون هذه 

ة هذا القاضي، حبيث ال يعتمد فيها على العدول فقد قال ابن زياد يف سياق إجابته على النازلة:مهم 
جى به البلوغ إىل فهمه عند الكشف وال يطلب يف ذلك العدول فيها، وإنما يعمل فيها على ما ير"

  .25"والبحث
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القضايا اليت يعتريها شك إىل خمتص  نفهم من خالل هذا النص أنّ القاضي كان يرجىء
ليكشف عنها ألنه تأكّد لديه أنّ القضية ال حيكم ا  بالعدول، مثل أن يكون نزاع بني جارين على 
مسألة، فهنا ينبغي كشفها ومعرفتها يف امليدان حىت يستطيع القاضي إصدار حكمه فيها، وميكن 

اء يف شىت ااالت، يف الصناعة والبناء والطب تشبيه ذلك مبا يعرف اليوم بأن تعين احملكمة خرب
وغريها، حبيث يطلب القاضي من اخلبري أن يقدم تقريره حول القضية وعلى أساس هذا التقرير يصدر 

  القاضي حكمه.
إنّ ما أشرنا إليه جمرد استنتاج من النازلة اليت ال تقدم لنا أدلة قاطعة تبين طبيعة ومهام هذا 

قضاء الذّي تفردت به األندلس، وما ميكن قوله هو أنّ قاضي الرد هو قضاء خاص كان النوع من ال
  26يرفع له القضايا املشكوك فيها كما قال ابن سهل يف سياق ذكره خلطط األحكام.

  خامتة:
وأخريا ميكننا القول أنّ صاحب خطة الرد يتمتع بالنظر يف الطعون يف األحكام القضائية، 

ة رد احلكم وتعديله إذا خالف أحكام الشرع، ويتمتع بسلطة نقض األحكام وبذلك ميلك سلط
   27والنظر يف دعاوى اخلصوم.

  خامتة:
إن النصوص اليت وردت يف مصادر التاريخ وكتب التراجم تشري إىل وجود خطة قضائية 

اشار تفردت ا األندلس عن غريها وهي الرد، لكن ال تفصح عن دورها واختصاصها باستثناء ما 
إليه ابن سهل يف نوازله بأا من خطط األحكام، وسكوت املصادر عن األحكام اليت كان خيتص ا 

  هذا القاضي يدفعنا إىل استنتاج ما يلي:
هـ إىل غاية القرن 2ن خطة الرد خطة مساعدة للقضاء ظهرت يف األندلس منذ القرن أ -

  .هـ5
ة وأكثر من وايل الشرطة مبثابة قاضي أن هذه اخلطة كانت أقل رتبة من قاضي اجلماع -

  النقض الذي توجه له الطعون يف أحكام القضاة.
ليه ابن سهل أن هذه اخلطة كان القضاة يردون إليها القضايا اليت فيها إوحسب ما أشار  -

ريب أو شك ليحقق فيها ويصدر بشأا حكما.وخباصة القضايا اليت حتتاج إىل خربة كالبناءات 
  ة وغريها.وأمور التجار
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وال خترج مهام هذه اخلطة إما رد األحكام، أي إعادة النظر يف حكم القاضي، بعد أن  - 
لقاضي  القضاياأو أن القضاة هم الذين يردون ، يطعن اخلصوم فيها، فترد إىل صاحب الرد للنظر فيها

   الرد إما لعدم االختصاص أو لعدم استكمال شروط النظر فيها.
القول أن األندلس حبق كانت تعرف نظاما قضائيا متفردا ومتخصصا، لعب دورا  وخالصة

حىت من  الظلمة ممهما من خالل هيكلته يف توفري شروط التقاضي الذي متيز بالعدل والوقوف أما
  احلكام.

 :شاهلوام
حتقيق  ،النوازل واألعالم البن سهل﴾﴿ربى ديوان األحكام الك -أبو األصبع عيسى بن سهل بن عبد اهللا األسدي  اجلياين  - 1  

 - م1997هـ/1417 -1ط -شركة الصفحات الذهبية احملدودة فهرسة امللك فهد الوطنية أثناء النشر -احملامي رشيد النعيمي
 .  90ص  - 1ج
 .  90ص  -املصدر نفسه  -2
ختريج مجاعة من   -املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية  واألندلس واملغرب  -أمحد بن حيي الونشريسي  -3

ذكرها الونشريسي يف كتابه  / 77ص  - 10ج -د ت  -بريوت  -دار الغرب اإلسالمي  - بإشراف حممد حجي  -الفقها
 . 22ص -الواليات يف سياق ذكره للواليات باسم والية الردة 

م 1997 -املغرب -مطبعة فضالة-املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري نشأة وخصائص -هلروسمصطفى ا -4
 . 212ص -
 - بريوت  -دار الثقافة  -حتقيق عبد الرمحن علي احلجي -املقتبس يف أخبار بلد األندلس -ابن حيان القرطيب  -بن حيانا -5

 . 198ص -1983
تاريخ علماء األندلس  -احلافظ أبو الوليد عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن نصر األزدي  -ابن الفرضي / 38ص  -نفس املصدر -6
 . 105ص - 1ج  -  1966 –القاهرة  –الدار املصرية للتأليف والترمجة  –
 . 212ص –املرجع السابق  -مصطفى اهلروس  - 7

  . 212ص  -املرجع نفسه  8-
 .  213ص  –نفس املرجع  -9

 - حتقيق صالح الدين اهلوا ري  -كتاب الصلة يف تاريخ علماء األندلس  - أبو القاسم خلف بن عبد امللك  ابن بشكوال  -10
  . 43ص  1ج - 2003 -1ط  -بريوت –صيدا  -املكتبة العصرية

  .  213ص--1ج  -نفس املصدر  11-
  . .213ص -املرجع السابق -مصطفى اهلروس -12
  .43ص  -. املصدر السابقابن بشكوال  -13
  . 43ص  -املصدر نفسه  -14

 .100ص  -حتقيق عبد الرمحن علي احلجي  -ابن حيان. املصدر السابق  15-
 .104ص   -نفس املصدر   -16
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 .104ص   -نفسه  -17
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  جامعة تلمسان، دور.وهراني قأ
  مقدمة:

كان اختاذ املدارس ظاهرة احلياة الثقافية يف عصر ما بعد املوحدين خاصة من طرف الدول 
ودينية. لكن ورغم  ثقافيةفقد دعت لذلك عدة أسباب سياسية  والزيانية. الثالثة املرينية، احلفصية، 

 منها اختذواإال أن بعض مثقفي تلك الفترة  ما ميكن أن نتصوره من اجلانب اإلجيايب ملثل هذه السياسة
فتراوحت بني  عدة أسباب نسجتها ظروف ذلك العصرقد كانت لتلك املعارضة فموقف املعارض، 

  (وهو الباطن). ةالسياسية (وهو الظاهر) وبني العلمي
ية املوقف املعارض إلختاذ املدارس هو املكانة العلمية ملن رفعوا لواء هـذا  وما يزيد من أمه

وبالنظر إىل الينابيع الذي استقى منـها  . "اآلبلي"اإلجتاه، خاصة إذا تعلق األمر بشيخ علماء تلمسان 
، رائهكان آل هذا العلَم علمه، والرجال الذين استفادوا منه، فإنه جيب احلديث عن األثر الكبري الذي

هلذا الشيخ عدة أفكار علمية وبيداغوجية، هذه األفكار اليت أثارت جدال  ه كانخاصة إذا علمنا أن
  وكثرة اآلليف، وإختاذ املختصرات. ،ونقاشا كبريين، خاصة عندما يتحدث عن الرحلة العلمية

لقد تداخلت عدة أحداث وظروف شخصية وتارخيية لصنع أفكار اآلبلي لذلك ال ميكـن  
  فكار.األ تلك خيية اليت ساقتمعرفة وفهم الظروف التارهذه األفكار دون فهم 

م 1356هـ/ 757ت:( أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أمحد العبدري اآلبلي" "الشيخيعترب "
" من أشهر علماء تلمسان زمن الدولة الزيانية؛ فقد وصفه تلميـذه "حيـي بـن خلـدون"     بفاس)

م)، وهو 1282هـ/  681ولد سنة (اً إياه باألستاذ األكرب "أرسطو". فقد بـ"األستاذ األصغر"، مقارن
الواقعة بالشمال الغريب لـ"مدريد"؛ كان والده قائـدا عسـكريا    1أندلسي األصل من مدينة "آبلة"

ضمن جيش الدولة الزيانية يف عهد "يغمراسن بن زيان"، وكان جد "اآلبلي" ألمه "ابـن غلبـون"   
حبفيده يف غياب والده الذي كان دائما ضمن تنقّالت اجليش، هذه الرعاية مسحـت   قاضيا، فاعتىن

لآلبلي أن ينشأ مياال إىل العلم، ورغم صغر سنه فقد استطاع استقطاب أنظار وشغف طاليب العلـم  
  افعاً.مبدينته واشتهر بتحكّمه يف العلوم العقلية والتعاليم، اليت عكف على تعلُّمها وإتقاا، منذ كان ي



94 
 

لقد كان اآلبلي ابن عصره فقد تأثرت مواقفه وآراؤه بالظروف التارخيية الثقافية والسيما 
السياسية اليت عاصرها، فقد شهد وهو صغري أحداث تعرض تلمسان إىل حصـار "يوسـف بـن    

، فنشـأ  2يعقوب" ملدة مثان سنوات، ورأى كيف عاىن أهله من ذلك خاصة بعد سقوط والده أسرياً
عن السياسة كارهاً للتقرب من أهلها، مفضالً صف املعارضة، مث سافر إىل املشرق ورأى ما عازفاً 

يتعرض له علماء املعقول من انتقاد قد يصل يف كثري من األحيان إىل التشكيك يف دينـهم، فعـاش   
بصـورة   طول حياته يف حذرٍ وحيطة، متجنباً دائماً التعبري عن أفكاره حبرية، إال ما جاء تلميحاً أو

  عامة، ولو كان ذلك ألخص خاصته. 
لقد متيز "اآلبلي" باستقالله الفكري فحرص على أن يكون خارجاً عن أي مذهب سياسي 

بأنه آخر سلسلة األئمة العلماء الذين متكنـوا مـن   «أو عقائدي فقد وصفه "ابن مرمي" يف البستان: 
على اآلبلي لاللتحاق خبدمة السالطني . فقد اطلت العروض 3»االستغناء عن سلطة رؤساء النحل

فهرب من دعوة السلطان «الذين حكموا املغرب، فرفض معظمها أو لىب بعضها خشية البطش به؛ 
فر من السـلطان  و، 4»أيب محو موسى الذي أكرهه على التصرف يف أعماله، وضبط اجلباية حبسبانه

. 5بساً املُسوح، مث سـافر إىل املشـرق  "يوسف بن يعقوب"، واختفى بني الفقراء يف رباط العباد ال
واعتذر عن السفر مع السلطان "أيب احلسن املريين" من تونس إىل املغرب، وتثاقل يف االلتحاق بابنه 

  .6"أيب عنان" بعد ذلك، حيث مكث يف جباية مدة بدعوى حاجة طلبة العلم لـه
الل السياسي، فقـد  لقد أخـذت كل مواقف "اآلبلي" هذا املنحى فأخذت صبغة االستق

 كان ينفر من كل ما يصدر عن السلطة السياسية، وكان ذلك يتم دون التصريح بذلك علناً، فقـد 
؛ 7 »إمنا أفسد العلم كثرة التآليف وإمنا أذهبه بناء املدارس...: «الًئقاعارض اختاذ املدارس التعليمية، 

 هي أصل مجع العلم فكان الرجل ينفق فيها إن التآليف نسخ الرحلة اليت«...مث يضيف معلِّالً موقفه: 
املال الكثري وقد ال حيصل له العلم إال الرتر اليسري ألن عنايته على قدر مشقته يف طلبـه، مث صـار   
يشتري أكرب ديوان بأخبس مثن فال يقع منه أكرب من موقع ما عوض عنه فلم يزل األمر كذلك حىت 

ذلك أن على قدر املَشقَّة واجلهد يأيت التحصيل، واملدرسة ، ويقصد اآلبلي من 8»نسي األول باآلخر
  تسهيل لطالب العلم وختفيف له فهي تقَلِّلُ من املشقة، فال حيس الطالب فيها بقيمة ما يتلقاه.   

وينقل "ابن مرمي" ما يدعم الرأي القائل بأن معارضة اآلبلي الختاذ املدارس هـو موقـف   
بيداغوجيةً أو مذهبية، ألن الدولة القائمة إمنا كانت دف من خـالل  سياسي قبل أن يكون نظرية 
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بناء املدارس إىل الترويج لألفكار اليت ختدم مصاحلها، فهي تسعى كل السعي ألن يدخل الطلبة حتت 
  . 9تصرفها وهي بذلك تصرفهم عن العلم احلقيقي

كان سبب اختاذ املدارس  وقد كان لرأي اآلبلي بعد آخر يعود أليام تواجده باملشرق، فقد
حرص النظام السياسي يف املشرق الذي كان شافعي املذهب على  من قبل الدولة القائمة أنذاك هو

ضبط العامة بعد ظهور آراء وأفكار متباينة خمتلفة كانت منتشرة يف العـامل اإلسـالمي كاملعتزلـة    
فرأى الفاطميني  10نظام امللك قد جاءوالباطينة وبقايا القرامطة وغريهم من أصحاب امللل والنحل، ف

 إىل تشييد األزهر، واالعتماد عليه يف دعوم ودراسة مذهبهم، فكانت هذه مصادر إحياء قد سبقوه

وحتفيز للقيام بإنشاء جمموعة من املدارس، فسعت الدولة بدرجة كبرية إىل توجيه الرعية وجهةً ختدم 
من، لذا كان اهلم الوحيد من خالل  التأكيد علـى  مصلحتها وتبعث على االستقرار والسكنية واأل

وضع مناهج دراسية إلفهام الناس عامةً واملنتسبني إىل املدارس النظامية خاصة أصول اإلسالم علـى  
، وقد كانت هلذه املذهب الشافعي، فكانت دراسة الفقه واألصول املستمدة من أفكار وأراء الشافعية

عارضة صور وأشكال أخرى سياسية وعسكرية، لذلك فقد ذهـب  املواجة الفكرية بني الدولة وامل
؛ وقد اقترن اختاذ املدارس عند اآلبلي بصورة ذلك دة علماء فاموا يف دينهمضحية هذا الصراع ع

  الصراع، مما ترك عنده انطباعاً سيئاً حوهلا.
املـذهب   وبنفس الشكل سعت الدولة املرينية يف بالد املغرب االسالمي إىل إعادة بعـث  

املالكي، بعدما تعرض للتهميش على يد الدولة املوحدية، غري أن موقف اآلبلي املعـارض لالختـاذ   
املدارس ال يعين بالضرورة معارضته للمذهب املالكي وإمنا هو موقف نابع من معارضـته الفكريـة   

  لسياسي. للنظام القائم حماولته توجيه احلياة العلمية وفق ما تقتضيه متطلبات الواقع ا
يعد "اآلبلي" من أنبغ علماء عصره يف العلوم العقلية، فقد كان ملماً بعلم املنطق واحلساب 

، وقد ساهم يف تكوين جيل من العلماء الكبار يف تلمسان، 11واهلندسة والطب والفالحة واملوسيقى
خلدون" وأخوه "حيي"، فتتلمذ على يديه العديد من علماء العصر البارزين ومنهم: "عبد الرمحن بن 

  و"املقري" اجلَد، و"أبو عبد اهللا الشريف التلمساين"، و"ابن مرزوق" اجلد، و"سعيد العقباين".
ويكفي أن نورد رأي تالمذته كي نعرف املكانة اليت وصل إليها اآلبلي،  فــ"حيي بـن   

اآلبلي"، املعلم األصغر،  وشيخنا العامل األعلى الشيخ "أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم«يقول: خلدون" 
من بيت نباهة يف اجلند... وكان طالباً للعلم، مجاعة لكتبه، فعكف عنده على النظر إىل أن فاق أهل 
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زمانه يف العلوم العقلية كلها، حىت أين ال أعرف باملغرب وبأفريقية فقيهـا كـبرياً إال ولـه عليـه     
وهو «"لباب احملصل يف أصول الدين" بـ:  ووصفه "عبد الرمحن بن خلدون" يف كتابه  .12»مشيخة

سيدنا وموالنا اإلمام الكبري العامل العالمة فخر الدنيا والدين، حجة اإلسالم واملسـلمني، غيـاث   
النفوس، أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اآلبلي، رضي اهللا عن مقامه، وأوزعين شكر إنعامـه، شـيخ   

...أفاض علينـا سـيب علومـه وحالنـا مبنثـور دره      اجلاللة وإمامها، ومبدأ املعارف وختامها
  . 13»ومنظومه...

لقد كانت سرية "اآلبلي" سجالً مفتوحاً من التجارب، وكانت آراؤه كتاباً غنياً باملعارف، 
فقد عاصر أعظم سالطني تلك الفترة، وألنه كان ذائع الصيت فقد استدعاه السلطان املريين "أبـو  

العلماء يف رحالته، مث وفد بعده على السلطان "أيب عنان" ونـال  به كغريه من احطصالاحلسن"، و
      عنده مكانة كبرية. وقد اتصل بأكرب العلماء.

جال اآلبلي شرقاً وغرباً، فأخذ العلم عن أشهر رجال عصره، واستفاد من أكرب علمـاء  
جـاء مـن    برجل يف سن السابعة عشر زمانه؛ لقد بدأت مالمح شخصيته العلمية تظهر بعد لقائه

بدليل أنه استحى منه بسبب "الغلمة" ووصل مكانة وهيبة كبريتني عند "اآلبلي"  صبحت لهالعراق فأ
لة عدم الوعي، وال بد أن أفكار ، مما أدخله يف حاكي خيفي مرضه به األمر إىل تناول مادة الكافور

فأتيحت له سفره إىل املشرق،  فقرر مصاحبته يفهذا الرجل قد أثرت يف تفكري اآلبلي إىل حـد ما، 
، و"صفي الدين 15، و"ابن الرفعة"14فرصة اللقاء بعدة علماء هناك ومنهم "تقي الدين بن دقيق العيد"

  .18»، وغريهم من فرسان املعقول واملنقول باملشرق17، و"التربيزي"16اهلندي"
وهو يف حالـة ال وعـي    الذي يكن له احتراما كبرياً، ته برفقة هذا الشيخقام اآلبلي برحل

إِنْ كان اآلبلـي  «والتساؤالت املطروحة:  بسبب تناول مادة الكافور كما روى ذلك ابن خلدون،
على هذه احلالة من االختالط، فكيف استطاع القيام مبناسك احلج؟ وإن كان املرض قد أصابه على 

من اإلسكندرية؟ أو ملاذا قبل بـه  اآلبلي إىل بلده انطالقا  ة، فلماذا مل يبادر الشيخ إىل إرجاعالسفين
وقد كان بإمكانه أيضا رده إىل املغرب رفقة حلة معه إىل املكة مث إىل وباقي مدن املشرق، ملواصلة الر

  .19»وفود احلجيج املغاربة العائدة بعد أداء فريضة احلج؟
قد استفاد من تلك الرحلة استفادة كبرية رغم ما قيل عما حدث له  وال شك أن "اآلبلي"

، إال أن 20أثناء السفر، من أنه مل يستطع االستفادة من علمهم بسب حالة عدم التمييز اليت أصيب ا
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كثرياً من الدالئل اليت حتملها هذه الرواية تبني أنه روى هذه القصة ليبعد عن نفسه بعض الشبهات، 
إذا علمنا أن كثرياً من علماء املعقول الذين من احملتمل أنه التقى م يف املشرق قد اُموا يف خاصةً 
أشهر علماء املعقول يف املشـرق   22، أو بسبب بعض املواقف السياسية املشبوهة؛ فالطوسي21دينهم

أن الـبعض   اإلسالمي أنذاك أُم بدخوله يف خدمة "هوالكو" زعيم التتر وخيانته للمسلمني، رغم
إنه قبل دعوة "هوالكو" لاللتحاق به، هادفاً من ذلك انقاد ما ميكن إنقاذه من دولة  يدافع عنه قائالً

  فقد القت أفكاره يف علم الكالم واملنطق وحقيقة النبوة معارضة شديدة. 23أما "ابن سينا" اإلسالم،
استفاد استفادة كـبرية   إن نظرة فاحصة لرواية "عبد الرمحن بن خلدون" تبني أن "اآلبلي"

من علماء املعقول الذي التقى م يف املشرق، ويؤكد هذا القول ما نقله "حيي بن خلدون" صراحة  
وشيخنا العامل األعلى الشيخ "أبو عبد اهللا حممد بن إبـراهيم  «يف كتابه "بغية الرواد" حيث يقول: 

وسى" ولدي اإلمام، ومبراكش عـن "أيب  اآلبلي"... أخذ عن الشيخني العاملني، "أيب زيد" و"أيب م
  .24»العباس أمحد بن البناء"، وارحتل إىل العراق يف زي الفقراء، وأخذ عنهم وعاد...

وينقل "املقري" يف "نفح الطيب" ما يثبت لقاء اآلبلي بكثري من العلماء خالل رحلته حيث 
ضل الدين اخلوجني" ببلده وقد مسعت "اآلبلي" يقول دخل "قطب الدين الشريازي" على "أف«يقول:  

  .        25»تزين بزي القونوية فسأله أحدمها عن مسألة فأجابه
مل يكن لـ"اآلبلي" تأثري على تالمذته فقط بل تعدى ذلك إىل توجيـة احليـاة الفكريـة    
للمغرب اإلسالمي ألجيال عديدة؛ فقد حرص منذ بداية حياته التدريسية على نقل أهم أفكار علماء 

عقول املشارقة إىل املغرب؛ فقد كلَّف "عبد الرمحن بن خلدون" بتلخيص كتاب "الفخر الـرازي"  امل
"حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني" فأخرجه التلميذ بعنوان "لباب 

ها: ما الـذي  املُحصل يف أصول الدين"، غري أن هذا العمل جيعلنا نطرح الكثري من التساؤالت وأمه
جعل "اآلبلي" يكَّلف تلميذه "ابن خلدون" بتلخيص هذا الكتاب رغم موقفه الواضح من خمتصرات 

؛ غري أننا نشـري يف  26الكتب الذي قال أا تؤدي إىل جتريد األفكار اليت حتملها من معانيها احلقيقية
مية لـ"ابن خلدون"، فقد كـان  هذا الشأن إىل أن كتابة "لباب املُلخص" كان يف بداية املسرية العل

عمره ال يتجاوز الثامن عشرة سنةً ومل تكن أفكاره قد تبلورت بعد، زيادة على أن هـذا الكتـاب   
أختصر هلدف تعليمي، وهو اختصار أفكار "الرازي" لطلبة حلقة العلم، أما "اآلبلي" فقد كـان يف  

ج التربوية قد استقرت بعد؛ لكننا جند مرحلة مبكرة من مسريته التدريسية ومل تكن أفكاره يف املناه
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ومن «ما يثري التساؤل عندما نتصفح "نفح الطيب"، ففي معرض حديث "املقري" عن جـده يقول: 
فوائد موالي اجلد رمحه اهللا تعاىل ما قاله إثر قول الرازي يف التفسري احلس أقوى من العقل ونصـه  

فرع احملسوسات لذلك من فقد حسا فقد علمـا  هذا على ما حكاه يف "احملصل" من أن املعقوالت 
؛ ومعـىن  27»كاألكمه والعنني ومذهب مجهور الفالسفة أن اليقينيات هي املعقوالت ال احملسوسات

ذلك أن املقري اجلد كذلك ألَّف كتاباً نقل فيه آراء الرازي، ومعىن ذلك أن اآلبلي أثَّر تأثرياً بالغاً يف 
  توجه تالمذتـه.

بلي يف تلميذه املقري ميوالً حنو العلوم العقلية فشرح "مجـل اخلـوجني"،   وقد رسخ اآل 
؛ أما "ابن مرزوق اجلـد" فقد كانت نزعته العقلية واضحة، فألف كتابـاً  28و"اختصار املُحـصل"

ويقصد ا "مجل اخلوجني" و"اغتنام الفرصة يف حمادثة عـامل  » اية األمل يف شرح اجلمل«بعنوان: 
    .29بة عن مسائل حنوية ومنطقيةقفصة" وهو أجو

وحرص "اآلبلي" على احلفاظ على نفس الطريق يف التدريس وهي نقل تراث املشارقة يف 
، واألكثر من ذلك 31كتاب االشـارات لـ"ابن سينا" 30علوم املعقول، فقد درس "الشريف احلسين"

لتالمذته تالخيص كُتب "أرسطو" اليت فقد كان همـه أخذ املعرفة من منابعها احلقيقية، فقد درس 
  .32وضعها "ابن رشد"

  خامتة:
لقد استطاع "اآلبلي" التأثري يف تالمذته وقد بلغ تأثريه إىل اجليل الثالث الذي يلي عصره، 
فقد نقل الشاطيب يف كتاب "اإلفادات واإلشارات" عن "أبو عبد اهللا املقري" عدة قواعد يف القياس 

  يف األمور الفقهية املختلفة. العقلي وكيفية الفصل
وميكن الذهاب أبعد من ذلك يف حكمنا على تأثري اآلبلي على خلفه فيمكن القـول أنـه   
ساهم يف الفكر العاملي احلديث واملعاصر من خالل تلميذه "عبد الرمحن بن خلدون" الذي أسس يف 

وعندما تـويف   لشرق والغرب. مقدمته لكثري من العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت تدرس اآلن يف ا
  .33»لقد ذهبت معه العلوم العقلية« م، قيـل:1370اآلبلي سنة 

  ش:اهلوام
  .79رحلة ابن خلدون، صمدينة يف الشمال الغريب ملقاطعة مدريد، وهي مزة مفتوحة ممدودة، وباء مكسورة.  AVILLA آبلة: -1
  .376، ص7.ج1لعريب، بريوت طابن خلدون عبد الرمحن، العرب، دار إحياء التراث ا - 2
 .72، ص 2004جورج مارسي، تلمسان. البليدة (اجلزائر): دار التل،  - 3
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 .372، ص7ابن خلدون، العرب، ج - 4
  .378ه، صنفس – 5
 .379، ص7ه، جنفس – 6
 .217. ص1986-85ابن مرمي، البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، ديوان املطبوعات اجلامعية. اجلزائر. - 7
 .217ه، صنفس – 8
  .217ه، صنفس – 9

استوزر  رجالً قديراً وسنياً متحمساً هو احلسن بن علي بن  هـ455السلطان ألب أرسالن عرش السالجقة يف عام عندما إعتلى   -10
ية الباطنيـة سياسـياً لـن    واإلمساعيل امللقب بنظام امللك، فرأى هذا الوزير أن االقتصار على مقاومة الشيعة اإلمامية إسحاق الطوسي،

الفترة  نشطوا يف هذه -إمامية كانوا أم إمساعيلية-السياسية مقاومة فكرية، ذلك أن الشيعة  يكتب له النجاح إالّ إذا وازى هذه املقاومة
مماثل يتصدى له كان ينجح يف مقاومته إالّ نشاط سين  وما قبلها إىل الدعوة ملذهبهم بوسائل فكرية متعددة، وهذا النشاط الفكري ما

 باحلجة والربهان.

  .72جورج مارسي، تلمسان، ص  -11
 .120. ص1980حيي ابن خلدون، بغية الرواد يف ذكر املُلوك من بين عبد الواد، املكتبة الوطنية، اجلزائر.  -12

 .2006مـارس   1ن العرب"، ، املوقع اإللكتروين "ديواحممد العادل لطيف، شيوخ ابن خلدون وتأثريهم يف فكره من خالل العرب -13
http://www.diwanalarab.com. 

تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع ابن أيب الطاعة القشريي املنفلوطي الشافعي املالكي املصري ابن دقيق العيد  -14
على الشيخ عز الدين بن عبد السالم وصنف التصانيف املشهورة منها اإلملام يف احلديث وشرحه ومساه اإلمام  هـ) تفقه702هـ/625(

وله االقتراح يف أصول الدين وعلوم احلديث وشرح خمتصر ابن احلاجب يف فقه املالكية ومل يكمله وشرح عمدة األحكام للحافظ عبد 
أمحد عكري الدمشقي، شذرات الذهب يف تاريخ مـن ذهـب،بريوت: دار الكتـب    . عبد احلي بن 79الغين. رحلة ابن خلدون، ص

 . 05، ص03العلمية، ج

أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع األنصاري أبو العباس جنم الدين الشـافعي، كـان يقـاس بـالنووي والرافعـي يف العلـم        -15
 هـ).710هـ/640(

 هـ).750هـ/644قيه وأصويل (ت: حممد بن عبد الرمحن بن حممد اهلندي صفي الدين، ف -16

 هـ).749أبو احلسن علي بن عبد اهللا تاج الدين التربيزي (ت:  -17

   .81. ص2003، سنة 1ط لسويدي للنشر والتوزيع، أبو ظيب.رحلة ابن خلدون، حتقيق: حممد بن تاويت الطنجي. دار ا -18

  ل العرب.حممد العادل لطيف، شيوخ ابن خلدون وتأثريهم يف فكره من خال  -19
   .81رحلة ابن خلدون، ص -20

  حممد العادل لطيف، شيوخ ابن خلدون وتأثريهم يف فكره من خالل العرب.   -21

هـ. فانتقل إىل نيسابور، عندما بلغ 607هـ  أو  597هو حممد بن حممد بن احلسن، نصر الدين وينسب إىل طوس. ولد عام  -22
تها اليت كان هلا الفضل يف ختريج خنبة من الرياضيني والفالسفة يف ذلك الزمان، أمثال  اخلامسة عشرة من عمره حيث انتسب إىل مدرس

الفلكي الشهري احلسن بن الصباح ،والشاعر الفيلسوف عمر اخليام ، والوزير نظام امللك، درس احلكمة والفقة والرياضيات وعلم 
، إىل أن لقِّب أستاذ احلكماء. عارف »عصره يف العلوم العقلية  أفضل« الفلك. أسس مرصد مراغة ، وطور يف االسطرالب، وكان 

 .م) 1988(يونيو  26تامر، أستاذ احلكماء واملتكلمني، نصر الدين الطوسي، جملة الصفر / العدد 
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له أراء يف وجـود اهللا   واملعلم الثاين هو الفارايب، ابن سينا من فالسفة االسالم،يسمى باملعلم الثالث، أما املعلم األول فهو أرسطو -23
  وصفاته، ومرتلة األنبياء مقارنة بالفالسفة، أثارت أفكاره جدالً وواسعاً مما أثار فقهاء اإلسالم ضده.

 .120حيي ابن خلدون، بغية الرواد. ص -24

طيـب. حتقيـق:   املقري، أمحد بن حممد التلمساين، نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرهـا لسان الدين ابن اخل -25
  .247، ص5. جم)1988هـ/1408إحسان عباس. بريوت: دار صادر، (

 .217ابن مرمي، البستان، ص -26

  .273، ص5املقري، نفح الطيب، ج -27
 . 285ه، صنفس –28

 .429ه، صنفس –29

، وأستاذاً البن خلدون. العـرب،  أبو عبد اهللا حممد بن أمحد السريف احلسين من قرية علوين من أعمال تلمسان يعترب تلميذاً لآلبلي -30
  .389. ص7ج
  .389ه. صنفس –31
  .389ص ،هنفس –32
 .72جورج مارسي، تلمسان، ص  -33
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  عبد الرحمن الناصر آخر األمراء 

  ندلسفي األاألمويين وأول الخلفاء 

 م962-912هـ/300-350

  تيارت أ.بوخاري عمر، جامعة

  :مقدمة

وسحب الظالم الكثيف قد ’ األموية تزحف حنو األفول والدولة ’ملدة نصف قرن ونيف
يف  واالغتياالت ’ة خبطوب احلرب األهلية مهلتقبل السياسي يف هذه الظروف املدحجبت آفاق املس

بنارها  واكتوت’ برزت شخصية مميزة عاشت يف قلب األزمات .دهاليز قصور األسرة احلاكمة
وسار ، فوضع يده على ممكن دائها، واالنفالتمن براثني التمزيق  وانتشاهلالترشح إلنقاذ األندلس 

، اللبنة األوىل للسيادة األموية يف تلك الربوع الذي وضع، على ج جده األعلى عبد الرمحان الداخل
الرمحان الناصر  ومللم أطراف دولة كانت ممزقة وعليه فإنّ عبد، والذّي أشاد صرحا كان منهارا

بل أعاد إليها وشاحا طاملا تاقت إليه ما ، يعترب بال جدال املؤسس الثاين للدولة األموية با األندلس
، أال وهو لقب اخلالفة هذا. ي أصبح حكرا على بين العباسيقرب من قرنني من الزمن والذّ

  ويف مقدمتها.، وتتمحور إشكالية املوضوع يف اإلجابة على التساؤالت اليت تطرح نفسها بإحلاح

اخلطط السياسية  ما هية اليت ساقت الشاب إىل سدة احلكم؟ هي الدوافع احلقيقي ما
هي الظروف واألهداف  ما؟ قضاء على الفنت الداخليةنتهجها العاهل األموي يف الوالعسكرية اليت ا

كيف تسىن هلذا اخلليفة تطبيق خطة سياسية وحربية يف صد دولة ؟ وراء حتويل اإلمارة إىل دار اخلالفة
  طرة شبه كاملة على املغرب العريب؟الفاطميني اليت فرضت سي

  :عبد الرمحان وظروف توليه احلكم

اهللا بن حممد بن عبد الرمحان بن احلكم بن هشام بن عبد عبد الرمحان بن حممد بن عبد  هو
بن احلكم األموي وأمه أم ولد تسمى  1الرمحان الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان
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توىل مقاليد احلكم يف اليوم الذّي تويف فيه جده األمري  2مزنة وكان عمره ملا قتل أبوه عشرين يوما
ثالثة وعشرين ومخسة  ابنم وهو 912هـ/300سنة  ميس غرة ربيع األولوذلك يوم اخل، عبد اهللا

  : عبد ربه األندلسي ابنوفيها يقول ، 3أشهر وعشرين يوما وتكىن بأيب املطرف

  وامللك غض جديد    ابدا اهلالل جديد
  ما كان فيه مزيد    يا نعمة اهللا زيدي 
  4فأنت للدهر عيد    كان للصوم فطر

مل تكن خالية من الصدفة أو هي ، عبد الرمحان الناصر اليت ساقته إىل هذا األمر اجللل وقصة
وحنن نعتقد أنّ يد القدر كانت تنسج خيوط هذه ، من املستطرف كما جاء يف الكثري من املصادر

 املنافسة بني إىل لت حرب الكثري من جهابذة التاريخاليت أسا احيثيا يف اعتقادي تعود. القصة
، وإلصاق مة غريبة 5) هذا األخري الذّي أوغل صدر أبيه بكثرة سعاياتهاألخوين (حممد واملطرف

سعيد يف  ابناألثري و ابنذكر هذا  6حممد مبوافقة األب بنبتصفية اال وانتهت، حلقاا استحكمت
   7.احللى

بسجن يب "اخلط ابن" ويكتفي : "وقيل يف ذلك كالم كثريعذاري إىل هذا بقوله ابنوأومأ  
، النويري يف اية األرباألثري يؤكد على أنه "قتله يف حد من حدود اهللا". و ابنف ."ه حممدبناألب ال

، قد سوغتك قتل أخيك": ه املطرف قائالابنيف حوار دار بني األمري عبد اهللا و، يورد لنا هذه الفرضية
   .8"فإنك إن قتلته قتلتك -يعين وزيره-  أمية ابنفا اهللا يف 

 وإثارة تساؤالت ال، لتباسملا يف ذلك من ا، وهنالك مصادر أخرى ضربت الذكرى صفحا
، وهنا جتدر اإلشارة إىل أمر يف غاية األمهية عبد ربه الذّي عاصر هذه األحداث. ابن، كطائل وراءها

األمري  ال أنزل، أي قتل األمري حممد بن عبد اهللا مبوافقة األب. وهو أنه لو أخذنا جدال ذا الرأي
مث إنّ هناك عدة فرضيات تربئ ساحة األمري عبد اهللا من تورطه  ه املطرف.ابنعبد اهللا عقوبة مماثلة ب

وليس يف غياهب  9حبسه يف بعض حجر القصر  :الفرضية األوىل يف مؤامرة قتل األمري حممد.
الوزير عبد امللك   قتلبعد تورط هذا األخري يف  10قتله للمطرف شر قتلة: الفرضية الثانية السجن.
مييز حفيده من ه حممد جعله ابنحزنه الشديد على : الفرضية الثالثةه حممد. ابننتقاما ملقتل بن أمية ا

إكتنفتها القالقل ، نربى عبد الرمحان الناصر إىل هذا األمر اجللل يف ظروف مضطربةا خائه وأابندون 
فتوىل امللك واألرض مجرة " :صاحب العقديقول  وكان الوضع إذاك ينذر بفتنة عارمة.، والرتاعات
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ستشرى يف جيوا وا، ألندلسوكان اخلالف قد عم أقطار ا 11"وشقاق ونفاق، ونار تضطرم، حتتدم
   12ا.ستولوا على كورهفربز أهل النفاق وا، هاووهاد

  : 13عبد ربه األندلسي يف أرجوزته ابنويف هذا الشأن يقول 
  كالليل 14وحنن يف احلنادس

  

  وفتنه مثل غثاء السيل  
  

  حتى توىل عابد الرمحان
  

  16من بين مروان 15ذاك األغر  
  

ناشدتكم يا معشر املأل أمل تكن الدماء مسفوكة ": 17وجاء يف خطبة املنذر بن سعيد
فأحرزها وحصنها ،أمل تكن البالد خرابا فعمرها و  . واألموال منتهبةنهاوالسبل خموفة فأم، فحقنها

جعل ، وإنّ وضعا كهذا 18"ثغور املسلمني مهتضمة فحماها ونصرها فاذكروا أالء اهللا عليكم خبالفته
عجزت معه كل حماولة لردع الثائرين واملغرين الذّين ، اإلمارة األموية متر بوضع صعب وخطري

األمر ، حدقت ا املخاطر من كل اجلهات بعد أن، رطبةإىل أطراف العاصمة ق وصلت ديدام
املناورة لتحقيق ما كانت تنوي تنفيذه من توسيع أرجائها  الذي أعطى التحديات اخلارجية فرصة

عبد الرمحان بن حممد  فكان .االستردادعلى حساب األراضي اإلسالمية والشروع يف تطبيق سياسة 
. 19هو أقرب الشخصيات هلذه املهمة وهو الشخص الذّي يقدر السلطة اليت أصبحت بني يديه

بالرغم من باحلضرة مجاعة أكابر وأعيان من أعمامه ، مل يعترض معترض، وعندما بويع باخلالفة
  20.يف النسب وأعمام أبيه وذوي القعدد
   : سياسته الداخلية
  : ضد الثائريناحلمالت األوىل 

الثورة  استعمالأن يعمد إىل ، إجتاه الثائرين، سياسة عبد الرمحان الناصر الداخلية تاقتض
لقد رفع شأفتهم.  واستئصالوشن احلمالت العسكرية على الثائرين وتوجيه أقصى الضربات املوجعة 

مثل ، يف كثري من املدنوجهروا ا ، من الرببر واملولدين راية العصيان والتمرد، كثري من الثائرين
 23شبيليةوإ، حفصون املولدة ابنمعقل أسرة  22اليت إستقل ا موسى بن ذي النون وببشتر 21جيان

 25وباجة، اليت حتصن فيها عبد الرمحان بن مروان اجلليقي 24وبطليوس، مقر حكومة بين احلجاج
  معقله عبد الرمحان بن سعيد بن مالك.
عتربها ا 26حفصون ابنهي مشكلة ، أقضت مضاجع األموينيكانت أخطر املشاكل اليت 

جتلى يف حماولة عزله وجتريده من ، عبد الرمحان الناصر أم املشاكل الداخلية فتصدى هلا بذكاء
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م خرج للغزو وتوىل القيادة 913هـ/300ففي شعبان سنة فهاجم هؤالء يف معاقلهم. ، حلفاءه
 27ندفاعوف بثّ يف جيشه احلماسة وروح االمقدمة صف ولعل ظهور األمري عبد الرمحان يف بنفسه.

، وتداعت حصون تاجلة، فتوجه عبد الرمحان الناصر حنو اجلنوب الشرقي حنو كورة البرية فافتحها
جته مث ا 29وكانت أول غزوة غزاها 28وضبط هذه املعاقل بإحكام، والرباجلة، ومربيط، وبسطة

حفصون أخطر زعماء  ابنحيث كان ، فيها الثورة حتدمتنوب كورة جيان وسط األندلس اليت اج
ببسط سلطانه على طائفة من ، اخلوارج الذّين شقوا عصا الطاعة على األسرة احلاكمة من األمويني

إلجنادها فا ستوىل  30ر عبد الرمحان بعضا من قواته إىل مالقةويف هذه األثناء سي .احلصون املنيعة
جتاه قلعة ببشتر وتسلل عمر بن حفصون هاربا با 32وادي آشوهو حصن شبليس يف  31عليها وأمنها

ميم الناصر حنو قرطبة اليت ، وتفاديا إلجهاد اجليش األموي األسرع. االنتشاروقد ذهل من هذا 
عليه يف تلك الغزوة من احلصون  استوىلوبلغ ما ، وصلها يف عيد األضحى بعد أن قضى ثالثة أشهر

  33.ما يقرب من سبعني حصنا من أمهات املعاقل
  : إعالنه اخلالفة

هـ 350-هـ300على مدة نصف قرن من الزمن حكم عبد الرمحان الناصر  امتد
وهو املنتصر باهللا ، سوى أحد ملوك الدولة العبيدية، وبذلك تعد أطول ملوك اإلسالم قبله مدة وزمانا

، عهده إىل مرحلتني وانقسم .34علي الظاهر بن احلكم الذّي بلغت واليته ستني سنة وأشهر أبا متيم
وما بقي من عهده ميثل العهد اجلديد وعهد ، السنوات الستة عشر اليت تتوج ا عهد اإلمارة

أخطر قرار توجس منه  م أقدم عبد الرمحان الناصر على929هـ/316يف أواخر سنة  35اخلالفة
        .  أسالفه

فإن أمراءها ، واألتساعأن تبلغ شأوا بعيدا من القوة  استطاعتوعلى الرغم من أنّ مملكتهم 
مل جيرؤا على اإلقدام يف منافسة الدولة العباسية يف ألقاب اخلالفة ألم كانوا يرون أنّ اخلالفة ملن 

ولكن التطورات ، فروعهموهي تراث ألهل البيت الذّي يرى آل العباس أحد ، بيده مقاليد احلرمني
اليت حصلت يف العامل اإلسالمي وخاصة يف القرن الرابع اهلجري جعلت عبد الرمحان الناصر يقدم 

وأمر بأن ، 37م929هـ/316دره يف ذي احلجة سنة حيث نفذ ذلك بأمر أص، 36على هذا القرار
سم الذّي هو ذا االستحقه من هابأمري املؤمنني ملا ، والدعاء له على املنابر، تكون الدعوة يف خماطبته

وأصدر قرارا إىل عماله يف مجيع األقاليم وعهد إىل أمحد  38واالستعارة االنتحالله باحلقيقة ولغريه با 
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بن بقي القاضي صاحب الصالة بقرطبة بأن تكون اخلطبة يوم اجلمعة مستهل ذي احلجة سنة 
ثاين لقب أمري املؤمنني وأضاف إىل لقب وال، لقب اخلليفة، هـ وهو تلقيب نفسه بلقبني األول316

وهو أول من تلقب بأمري املؤمنني ببالد األندلس وكانوا من قبله يسمون  .39الشريف الناصر لدين اهللا
  .40ببين اخلالئف

كما أسلفنا وشذ ، يكون ذا العمل قد أقدم على أمر خطري، وعليه فإنّ عبد الرمحان الناصر
الذي يعترب اخلالفة كمؤسسة دينية ، ي للمذهب السين للخالفةعن القاعدة وعن األصل النظر

وأجاز د، االجتهاولكن حدت به جسارته إىل وضع هذه املسألة موضع ، ال جيوز أن تتجزأ، ودنيوية
فقهاء السنة بتعدد اخلالفة يف حال وجود مصلحة عامة للمسلمني وأقروا مبشروعية وجود إمامني 

حيدث التصادم  واحد شرط أن تكون املسافة بعيدة حىت ال يتوليان حكم املسلمني يف وقت
عبد الرمحان الناصر بذكائه وعبقريته إىل اخلصوصية اليت تستند  استندوإقناعا للرأي العام  .41بينهما

مية الشيعية يف احلكم أما النظرية الفاط، إليها اخلالفة العباسية اليت تقوم على أساس التفويض اإلهلي
أما اخلليفة األموي فهو إنسان عادي قد خيطئ وقد يصيب وهو معرض ، عصمة اإلمامفتستند إىل 

، لكن نظام اخلالفة األموية يف األندلس هو نظام ملك يقوم على التوريث .42للنقد من قبل العامة
فهو بذلك خيتلف عن اخلالفة الراشدة القائمة أساسا على ، ويستند على السياسة مثّ إىل الدين

منشور رمسي صدر يف  وكان عبد الرمحان نفسه خليفة وأمريا للمؤمنني يف .43واالنتخابالشورى 
ة قرنا متد بذلك عصر اخلالف، واوخطب له يف املنابر 929أوائل يناير سنة  هـ316ذي احلجة 
  .1031هـ/422كامال حىت 

  :سياسته اخلارجية
   :املد الفاطمي يف املغرب األقصى والرتاع مع الفاطميني

وتوجس كل منهما خيفة من ، النفور الشديد يف أول األمر بني الفاطميني واألندلسيني وقع
كنتا ، وملا كانت الدولتان على عداء يف الرب. ومتيزت العالقة بينهما بالشك واحلذر واحليطة، اآلخر

اإلستالء على الفاطمي يف الشمال الشرقي إلفريقيا بعد  االمتدادمل يتوقف    .     44يف البحر أيضا
اجلزء الغريب أو املغرب جماال حيويا ورقعة  اعترببل ، القريوان والقضاء على الدولة األغلبية فحسب

فعمدوا إىل تسرب الدعاة دف نشر املذهب الشيعي وجذب  45للوثوب على األندلس انطالق
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ي ربني شطري العدوة املسلمني إىل الدعوة الفاطمية ليحققوا بذلك ظاهرة التكامل املذهيب والسياس
   املغربية واألندلسية.

ورغم اجلهود اليت بذهلا الفاطميون يف حماولة إخضاع املغرب لسيطرم إالّ أنهم تلقوا جماة 
يف مدينة فاس وحممد بن خزر الزنايت يف  46وذلك لدخول موسى بن مكناس زعيم األدارسة. عنيدة

الرمحان الناصر يف حماولة إرساء دعائم اجلبهة الداخلية ورغم إنشغال عبد  طاعة عبد الرمحان الناصر.
بل كان يتتبع . 47مل يغفل عن اخلطر الفاطمي الذّين بسطوا دعوم يف املغرب، والعمل على متاسكها

إنطالقا  48يف تيقظ مجيع حركام مذهبيا وعسكريا فا ضطر إىل ااة بساسية حازمة هذا اخلطر
   :من اإلستراجتية التالية

   م وتوسيع هيبة احلكومة األموية يف العدوتني.924هـ/ 317تلقب بألقاب اخلالفة عام 
حتالل الثغور املغربية املطلة على املضيق كمدينة وا، تأجج نار الفتنة بني القبائل الرببرية

م 993هـ/319مدينيت سبتة وطنجة سنة م و927هـ/314سنة  احتلهااليت  Malilla 49مليلية
حتالل موقع هام وحماولته ا 50نطالقه للسيطرة على بالد املغرب األقصىعلى جعلها قاعدة االيت عزم 

ومل يلبث أمراء القبائل يف  Rachgoun51 حالياة تلمسان وهي مدينة أرشقول وتسمى قرب مدين
وأطاعه بنو إدريس  52املغرب أن طلبوا دعمه بعد أن آنسوا فيه القدرة على ااة وتقدمي الدعم

...وختطاهم عبد الرمحان إىل من ": يقول صاحب كتاب مفاخر الرببر أمراء العدوة وملوك زناتة.
مسدا ملن عجز ، خلفهم من زعماء قبائل الرببر يستألفهم وحيمل أهل الطاعة على أهل املعصية منهم

متعهدا بوجوه رسله وخواصه  ،مقويا ملن ضعف مباله متفقدا هلم يف سائر احلاالت بألطافه، برجاله
أضدادهم  "إمتيان" اجتيازوالسيما عند ، إىل أن متيز أكثر بوادي زناتة يف حزبه وأرتسموا بطاعته

  . 53"ائه بين عبيد اهللاصنهاجة يف حزب أعد
وتكوين أسطول أندلسي ضخم جيابه به سلطان ، هتم بتقوية البحرية األندلسيةكما ا

يف أيامه إىل  انتهىأنّ أسطول عبد الرمحان الناصر خلدون  ابنويذكر ، الفاطميني يف البحر املتوسط
، ومن هنا يعترب عبد الرمحان الناصر واضع األسس األوىل للصناعة البحرية .54مركب يتحنو مائ

، حبكم موقع شبه اجلزيرة احملاطة باملياه حيث هي تطل على واجهة حبرية واسعة على احمليط األطلسي
وصناعة السفن إىل حد إنشاء عددا كبريا ، البحر املتوسط لذلك نشطت حركة اإلنشاءوعلى حوض 

دور الصناعة يف مدن هـ مع اإلمرباطور البيزنطي قسطنطني الثامن 344حيث حتالف سنة  من
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...وفيها : "حيان ابنيقول  .55وطرطوشة واجلزيرة اخلضراء ومالقة وغريها، املرية: مثل، األندلس
وكان أفخم ، لدين اهللا األسطول إىل أرض العدوة يف أمت عدد وعدة وأكمل عتاد وآلةأغزى الناصر 

وتكاملت قطعة وتواترت عدده وتكاثفت ، وقر عليه نظره ووكل به عزمه، أسطول أجراه ملك
   .56"ركابه وعال ذكره عند أهل العدوة ورعبوا له...

 رة التطويق حملاصرة الفاطمينيبل راح يوسع دائ، ومل تتوقف سياسة الناصر عند هذا احلد
صقلية من  استرجاعالذّي كان بربوفانس الذّي كان يرغب يف بالتحالف مع ملوك أوربا والشرق 

من الفاطميني بسبب  االنتقاموملك إيطاليا هو جوذي بروفانس الذّي كان يريد  57أيدي الفاطميني
وهذا ما يؤكده  ولإلشارة فإنّ املصادر اإلمساعلية تؤكد التعاون الفعلي. 58ختريبهم مليناء جنوة

وأرسل ، هدايا وأهدى إليه، وكتب الناصر إىل طاغية الروم يسأله النصرة": القاضي النعمان بقوله
ومراكب بين أمية من ، فأجابه إىل ذلك وجاءت أساطيل الروم من القسطنطينيةإليه رسال من قبل

  .60وعلى العكس متاما من املصادر األندلسية اليت تفصل يف تلك املعاهدات املربمة 59ساألندل
  :املواجهة بني الفاطميني واألمويني

وديدات فقط  واالستعدادات، مل تبق احلرب بني الفاطميني واألمويني جمرد حرب كالمية
الفاطميني ثغر م هامجت بعض سفن  955هـ/344ففي سنة  بل حتولت إىل مواجهات مسلحة

غزا املعز بين أمية با األندلس فأحرق " :يقول القاضي النعمان فيه من مراكب. املرية وأحرقت ما
أساطيلهم ودار صناعة مراكبهم وأحتوى على املرية وما فيها بعد قليل املراكب أخرجها ألمر تعدوا 

 ال قوة حبرية إىل شواطئ إفريقياسالناصر بإر رد.ف 61فيه وجاروا يف البحر إىل املشرق من غري أمره"
   .65وأضرم النار يف بعض نواحيها، وأنزل ا اخلراب 64ومرسى اخلزر 63وطربقة 62مثل سوسة

ويف هذه األثناء واحلرب مشتعلة أمر الناصر بلعن اخلليفة الفاطمي من على املنابر ببالد 
الوقت الذّي كان األمويني  وهكذا ظلت احلروب سجاال بني األمويني والفاطميني يف 66األندلس

يعملون على إثارة الرببر ضد الفاطميني عن طريق جواسيسهم وجاليتهم األندلسية املنتشرة على 
أصبحت ضربا من ، وعندما أيقن الفاطميون أنّ املواجهة مع األمويني يف األندلس. 67الساحل الغريب

أنّ بقاءهم باملغرب قد يعجل  ما أيقنواك العبث وأنّ أرض األندلس ال تصلح لبذر الدعوة الفاطمية.
الفة الفاطمية على أنقاض إلطاحة بكيان دولتهم فولوا وجوههم شطر مصر أين جنحوا يف بعث اخلبا

  عاصمتهم من املهدية إىل القاهرة. والديني، ونقيخشدولة اإل
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  :اإلسبانية يف الشمالمع املماليك 
اخلالفة األموية يف األندلس وبني جرياا اإلسبان يف قبل أن نقف على العالقات العدائية بني 

إىل أقصى الشمال الغريب تالحق فلول  امتدتجيدر بنا العودة إىل بدايات الفتح اليت ، منطقة الشمال
 Cova) هذا اإلقليم الذي يوجد به كهف (أوجنا. النصارى اليت توزعت يف إقليم جليقية أو غاليسيا

donga   .ه شرذمة قليلة يقودها رجل يدعى (باليالذّي جلأت إليأو صخرة بالي( pelayo حيث .
إذن من هذا املكان  68"ثالثون علجا ما عسى أن جييئ منهم"  :زهد املسلمون يف مالحقتهم قائلني

   إنطلقت نواة احلركة املقاومة للوجود العريب يف األندلس.
، ثب ما جيري داخل األندلسومنذئذ أخذت هذه احلركة يف النمو والتوطد تراقب عن ك

 وكان على عرشها أردونيو )أو مملكتني متحالفتني مها ليون (جليقةوكانت تنسب وقتئذ إىل إمارتني 
) ا شنجة األول (سانشونربة أو بالد البشنكس وعلى رأسهومملكة نافار (  Ordonio الثاين

Sengha69.  
ونعين إنشغال عبد الرمحان الناصر ، ويف غمرة األحداث اليت عاشتها األندلس داخليا

لة عسكرية على غريب شن ملك ليون أول مح. وجيوب املناوئني، بالقضاء على اإلمارات املستقلة
، فدخلها عنوة وقتل عددا كبريا 70م حىت وصلت قواته إىل مدينة يابرة913هـ/301األندلس 

، مطلق التصرف يف املدينة وأصبح جيشه، فعاث منها فسادا، كثريا من سكاا وأطفاهلا وأسر
وكانت ، وأستشهد يف هذه املوقعة أحد الزعماء املنفاحتني عنها مروان بن عبد امللك عامل املدينة

وعاد أردونيوا أدراجه مكتفيا مبا حققه من دمار  ،أشنع احملن اليت نزلت باملسلمني هذه املوقعة أحد
   ود الطاقة البشرية املكانية.واإلعمار هو عدم وج. وخراب وما يعلل عدم اإلستحواذ

م شن أردونيوا عملية عسكرية على ماردة يف الوقت الذّي كان عبد 916هـ/305ويف سنة 
لكنه وجد نفسه مضطرا أمام هجمات اإلسبان املتكررة من  الرمحان اليزال غارقا يف مهومه الداخلية.

أمام جيش أردونيو الصمود  التصدي هلا فوجد جيشا بقيادة أمحد بن أيب عبدة الذّي مل يستطع
وتراجعت ، فا نفرطت عرى التالحم بني جيش الناصر أمام ضربات جيش أردونيوا املتماسك، املنظم

 استشهدواوثبت القائد أيب عبدة مع ثلة قليلة من املقاتلني األشاوس حىت ، فلول اجليش تتهيأ للفرار
وأقتحم ، حىت زحف الناصر جبيش قوي حنو جيلقية، م920هـ/308وما إن حلت سنة  .71مجيعا
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ستنجاد أودونيو بشاجنية غريسة ملك عاقل وراح يدك حصوا بالرغم من االناصر أهم امل
  .72البشنكس

) (نافار الغربية فحسب بل كان ململكةاملسلمني على الناحية الشمالية  استفزازومل يقتصر 
صدورهم وحلوقتهم مبرارة  سترجاعية يتزعمها نفرممن امتالتنصيبها يف هذه احلرب املعلنة واال

ومن هؤالء سنجة حيث يف . منذ أن وطئت أقدام املسلمني هذه الربوع واألحقاداهلزائم 
, وأعمل موقع األمويني  يف الشمال الشرقيقام بأول عملية عسكرية على  م/923هـ311سنة

  اتسمت باحلقد والتشفي .  السيف  يف سكان املناطق وأوقع ا مذحبة وحشية
  : البيزنطيةالعالقة مع الدولة 

- هـ332د اإلمرباطور قسطنطني السابع عاشت اإلمرباطورية البيزنطية يف عه
 واالزدهارعصورها حيث متتعت يف ظل األسرة احلاكمة با القوة  أى 959–م944هـ/348

عن التحالفات اليت كانت متليها  وعاشت يف فنك يف منئ، والعسكري، والثقايف، االقتصادي
ومنها  73وجلأت إىل العالقات السياسية اجليدة مع سائر الدول األجنبية. الظروف يف تلك املرحلة

  الدولة األموية يف األندلس.
. شغوفا بالعلم وحريص على بعث النشاط الفكري يف بالدهلقد كان قسطنطني السابع 

وعلى هذا النهج  سار خلفاء قرطبة بدءا من ، التأليفبإصدار املؤلفات وتشجيع اآلخرين على 
الناصر إذ الصداقة اليت مجعت بني الناصر وقسطنطني السابع أذكتها شغافة لكل منهم حبب املعرفة 

األول يف علم ، واإلطالع  بدليل أنّ اإلمرباطور البيزنطي أهدى العاهل األموي خمطوطني عظيمني
ونانية واآلخر يف السرية وأخبارامللوك القدماء لباولو أورسو املؤرخ النبات لديسقوريوس با اللغة الي

  ي.اإلسباين الالتيين الذّي عاش يف القرن اخلامس امليالد
   :مرانية يف عهد عبد الرمحان الناصراملنشآت الع

 مبا بلغته، املتهالكة مبدينة الزهراء، وآثار مساجدها وقصورها، تشهد آثار الناصر الباقية بقرطبة
حيث يعرب عبد الرمحان الناصر عن ذلك أصدق  وازدهارهاوسؤددها ، احلضارة العربية اإلسالمية

  : تعبري
  مهم الوك إذا أرادوا ذكرها

  

  من بعدهم فبألسن البنيان  
  

  أو ما ترى اهلرمني كم بقيا، وكم
  

  ملك حماه حوادث األزمان؟  
  



110 
 

  إنّ البناء إذا تعظم قدره
  

  الشانأضحى يدل على عظيم   
  

نعكاساا مكانة بارزة يف عهد عبد الرمحان الناصر بأبعاد واشهدت احلركة العمرانية يف 
العواصم العربية العتيقة  حيث أصبحت مدينة قرطبة الفتية تضاهي، التاريخ اإلسالمي والعاملي

) وغدت تستقطب آالف من البشر وهو من ذوي احلاجات الثقافية ودمشق، القاهرة، بغداد(
 ابنيقول . 75زدمحت بآالف املنازل املتقنة البناء والقصور وعشرات الفنادق واحلماماتوا، والعلمية
   .76وأختذ املصانع قصور"، إنّ الناصر قد أسس األسوس وغرس الغروس": عذاري

م أكمل الناصر بناء القناة الغربية الصنعة اليت جيري منها املاء 940هـ/329ويف بداية 
وجيري ماؤها بشكل عجيب إىل بركة ، جبال قرطبة إىل قصر الناعورة غريب قرطبة العذب من عيون

ومن اآلثار  .77بالذهب وعيناه جوهرتان هلما تأللؤا شديدا عظيمة عليها أسد عظيم الصورة مطلي
وجعلتها مرادفة ملآثر ، وسجلتها أقالم وأطنبت يف ذكرها، ا أمهات الكتب احتفظتاليت ، املنضوية
عبد الرمحان  ام" هاستجابة لطلب جارية "الزهراء، وهي مدينة الزهراء اليت بناها عبد الرمحان، الناصر
  يذكر ذلك املقري يف النفح الطيب، حببها

  :خامتة

نهاية إىل أنّ هذه الخنلص يف  هلذه الدراسة واستنتاجا، ا ويف اية هذا البحثوأخري
وأن جيعل من األندلس دولة شاع ، أطول مدة اهأن جتلس على عرش أسالف استطاعتالشخصية 

وقبل أن يستجمع أنفاسه شن حربا ناجحة ، له تنعم بثراء ال حدود واالزدهارفيها اإلسالم واألمن 
وضمن بقوة جيشه أمن حدوده وجتنب مبهارة التهديد الفاطمي حينما نقل ميدان ، ضد أعدائه

وجعل من قرطبة عاصمة تزدهي على ، لعدوته احلرب إىل عقر دارهم وحتالف مع أعدائهم احملاذين
كما جعل منها قبلة ومالذا ، مبا كانت تشعه من قيم اإلسالم وفضائل املسلمني، عواصم الدنيا

   .االستقرارللعلماء الذّين يبحثون عن 

كما كان عبد الرمحان الناصر أجرأ وأكرم من أنداده النصارى يف جمال التسامح الديين إذ 
فقرب اليهود وعينهم يف املناصب املالية ، واليهود ممارسة شعائرهم الدينية يف األندلسأجاز للنصارى 
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ستلم الناصر لدين اهللا احلكم وخزانة بين وا فيه النصارى با لتعصب الديين. اتصفيف الوقت الذّي 
 ا وخزانة املسلمني عامرة مببلغ "ذو مخسة آالف ألف ألفأمية تكاد تكون فارغة ورحل عن الدني

  .  " من الدنانريثالثة مرات

املرحلة اليت : األوىل :وعليه ميكن تصنيف حكم عبد الرمحان الناصر إىل ثالثة مراحل متباينة
: الثانية أشهر فيها سلمه ضد املناوئني واملعارضني يف الداخل حيث فرض سلطته وفرض األمن العام.

اليت عزز ا تنظيم البالد وإظهار نفسه فيما وراء احلدود كعدو مهاب والذّي يصبح ، مرحلة اخلالفة
وهي املرحلة اليت وصل ا العاهل األموي إىل القفلة  :الثالثة .احتراممن التعقل التعامل معه بكل 

ويشتد ، األخري من نظام حكمه الذي أصبح لكل شئ تابعا له ويصبح القصر مركزا للحياة العامة
وقدر قيمة احلياة اإلنسانية ، نبثاث هيبته عند مجيع طبقات اتمع هذا من ناحيةفوذ احلاشية وان

يقول فيها " أيام السرور اليت ، من خالل النبذة اليت تركها بعد وفاته خبط يدهغري مبالغ فيه ، تقديرا
تلك األيام فعدت  صفت يل بدون تكدير يف مدة سلطاين يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا"

وعدم صفائها وخبلها بكامل األحوال ، عجب أيها العاقل هلذه الدنيافأ، فوجد فيها أربعة عشر يوما
  ألوليائها.

إن اخلليفة الناصر ملك مخسني سنة وسبعة أشهر وثالثة أيام ومل يصف له من الدنيا إال 
ومن مآثره ملا  .79مسه وتعاىلاتبارك ، فسبحان ذي العزة العالية واململكة الباقية. أربعة عشر يوما

وجعل من مبانيه ال ، كمل بنيان الزهراء وسكنها عبد الرمحان الناصر أخذه يف بعض لياليه أرق وقلق
فا ستلقى على ظهره فأخذته سنة من النوم ، به الطواف إىل شرفه العالية انتهىيستقر يف مكان حىت 

  : فإذا اتف يقول

  نأمسع إىل وعض حبرفيـــ    ذرىيا صحب القصر العظيم الـ
  نأهوية يف ضيق شربيــــ    ل منـــه إىليوشك أن تنقـ

  : ستوى جالسا وقال جميبا لهفا

  نالثنيــــال دامت الدنيا     اقبلنــــلو دامت الدنيا ملن 
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 سهامات الثقافية والكتابات التاريخية اإل
  لعلماء الجزائرالعثمانية

  نموذجاأبو راس الناصري أ

  ، جامعة تيارتبكاري عبد القادرأ.
  مقدمة:

 مشأ، خالل العهد العثماين والثقافيةكان للعلماء اجلزائريني دورا كبريا يف احلياة الفكرية 
حيث كانوا يباشرون بأنفسـهم تقـدمي   ، ن العلماء العاملني يف كل العصوريف ذلك شأن أمثاهلم م

  . كما يباشرون تعليم العلوم والدروس، النفوس والرؤوس
، واآلثار اليت ترتبت على ذلك، ولو ذهبنا نعدد درجات مشاركتهم يف خمتلف جماالت احلياة

املعاين التارخيية اليت لطاملا  و، والدروس اخلربية، ةالتربويةلطال بنا املقام عن التعبري عن الفوائد العلمي
كلما دار احلديث عن ، يف املعادلة التارخيية الثابتة ودائماولكن التساؤل الذي يطرح كثريا . وهاقدم

ن احلياة الثقافية هو أ، وخاصة أواخر عهدها، ترة العثمانيةاحلياة الثقافية والفكرية باجلزائر خالل الف
تزدهر بظهور العدد الكبري من العلماء واملفكرين البارزين يف خمتلف العلوم واآلداب وميادين املعرفة 

فكريـة  الوالذي إزدهرت فيه احلياة العلميـة  ، وهذا ما ينطبق على العصر العباسي مثال، األخرى
احليـاة   ولكن هذا احلال الينطبق علـى ، نا عظيما ومستوا رفيعاالعلماء شأ وبلغ فيه، إزدهارا كبريا

  . اجلزائرخال ل الفترة العثمانية الثقافية يف
ذات ، الصـيت ذائعة  أنه مثقف ثقافة متينة، على شعب ما ن حنكممن غري املمكن أوعليه 

 وقـد  . الثقافةتوحي بثبوت تلك ، ةودالئل حمسوس، ثري دون اإلستناد على براهني قطعيةمكانة وتأ
 . فظة للموضـوع ألا أقرب داللة وأنسب ل، عن تلك الرباهني والدالئل بكلمة املظاهر يتم التعبري

ومسامهام بإنتـاجهم  ، يف دور العلماء ورجال الدين يف تفعيل احلركة الثقافية ومتثلت تلك املظاهر
  1.يف الكتابة التارخيية العلمي واألديب

 يف احلركة الثقافية: سامهة أيب راس الناصريم -1

كان هلم إتصـال دائـم    وأن أهلها، منذ عهد سحيق وحضارة إن اجلزائر كانت هلا ثقافة
والتيارات احلضارية ، ومل يكونوا منعزلني عن األحداث التارخيية، األرض ومغارا قشارمبغريهم يف 
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ام فقد ق، جمبول على حب العلموخيربنا التاريخ بأن اجلزائري  . وال سيما جبريام، اليت أملت بغريهم
كان  صال توهذا اإل، ني من األجانب بصدر رحبإستقبل الداخل كما، بالرحالت يف سبيل اقتنائه

مع متسـكه  ، مرتبة الشعوب املثقفة ىلإ صولومكنه من الو، عنصرا حامسا يف تطوير احلركة الثقافية
  2.بشخصيته اليت مل تعرف التغري وال الذوبان

هل تنطبق مقولة"عصمة الدولة وأخطاء أمهها:هذا الصدد راودتنا مجلة من التساؤالت  ويف
وإىل أي مدى ساهم رجـال   باجلزائر؟ لعثمانية وحكامها خالل فترة حكمهمالرجال"على الدولة ا

بـاجلزائر   والكتابة التارخيية وخاصة الشيخ أبو راس الناصري يف تنشيط احلركة الثقافيةالفكرالعلم و
(النصف الثاين من القرن خالل النصف الثاين من القرن الثاين عشر وأوائل القرن الثالث عشر اهلجري

  وهل أمثرت جهودهم الفكرية يف تلك الفترة باجلزائر ؟، الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر)

، لفتـرة كوين فكرة صحيحة عن تلك اوت، إن التعرف على أحداث تاريخ اجلزائر احلديث
وعصـر أيب راس الناصـري   ، مرتبط برسم صورة واضحة للحياة الثقافية أثناء العهد العثماين عامة

وانعكاسات مباشرة على األحداث ، لكون اجلانب الثقايف يف هذه الفترة كان له أثار حامسة، خاصة
  . السياسية واإلدارية واالجتماعية

 تفعيل احلركة الثقافية والكتابة التارخييـة  يف الناصري وملعرفة مدى مسامهة الشيخ أيب راس
التعريف بأيب راس الناصري أوال  جتدر اإلشارة إىل، وبالناحية الغربية من الوطن خاصة، باجلزائر عامة

ومـدى  ، إلبراز مالمح احلياة العلمية والثقافيـة  األوضاع الثقافية يف تلك الفترة إلقاء نظرة عن مث
  . يف نشر العلم والثقافة بالوطن مسامهة بعض البايات

محد بن الناصر بن عبد العظيم بن معـروف  أمحد بن عبد القادر بن حممد بن أ هو حممد بن
ولد بقلعة بين راشـد  . ذ ذلك من كالمهيؤخ اكم، بن عبد اهللا بن عبد اجلليل وكنيته بأيب الطاهر

 . 3م1737/ـه1150مبنطقة تقع بني جبل كرسوط وهونت جنوب مدينة معسكر عام 

وكان ذاإطالع واسـع بالفقـه والتـاريخ    ، تلقى أبوراس ثقافة علمية فقهية وأدبية واسعة
وهوأخذه عـن  ، إن كانت ثقافته تقوم على اهود الشخصي فإن هلا نسباووحىت ، مبختلف أطواره

الذاتيـة"فتح  وأفرد هلم بابا خاصا يف سـريته  ، وأفتخربكثرم، شيوخه الذين كن هلم إحتراما كبريا
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، اإلله" وخصهم بتأليف مساه"لب أفياخي يف عدة أشياخي" عرض فيه أمساء الشيوخ الذين أخذ عنهم
  . 4على حد قوله والذين نفضوا قشب أوساخه شريعة وطريقة

اىل حافظ يعرفه ، ومن حافظ منطقة الراشدية واجلزائر، إنتقل أبوراس من احمللية اىل العاملية
فالتقى بعلماء أجالء يف كل مـن  . مغارب الدول العربية اإلسالمية ومشارقها العلماء والشيوخ يف

الذين  والقاهرة خاصة الشيخ مرتضي الزبيدي والعالمة الشرقاوي واحلرمني الشريفني  وتونس  فاس
  . 5وبشيخ اإلسالم تارة أخرى بعدما علموا أن العلم بني سحره وحنره، ولقبوه باحلافظ تارة، أجازوه

 ملـدة والذي طبع حياته  هو التدريس ب كالقضاء والفتوى واخلطابة ولكنمناصدة تقلد ع
رغم أنه كان جيمع بني التدريس وبني التـاليف يف هـذه   ، بال إنقطاع ست وثالثني سنة تزيد عن
خاصة الشيخ عبد القادراملشريف ، بل وتنافسوا عليه للتدريس، فقد شجعه شيوخه واعتنوابه ، املرحلة

  . 6"للباي:"إمنا إخترته على من هو أكربمنه من تالمذيت ألنه فيه النفع والقرحيةالذي قال 

عن عمر يناهز التسـعني   1823ابريل 28/ـه1238شعبان سنة  15تويف يوم االربعاء 
يرجح أنه تـويف  . هذا ن يوجد ضرحيه اىل يومناوسط مدينة معسكر أي بضاحية باب علي دفن، سنة

 حيث يذكرصاحب كتاب أنـيس الغريـب  ، املنطقة يف ذلك الوقتمبرض الطاعون الذي ضرب 
                                                            . 7أبوراس الناصري الراشدي املعسكري بوباء الطاعون" "مات حافظ العصر قوله:واملسافر

لكن أود فقط احلديث  ، قف األتراك من الثقافة والعلمأن أتناول مو ال أود، هذا اال يف 
، والذي يرمي إىل مجيع ما يتناوله الفكر البشري يف كل عصر، عن الثقافة من حيث مفهومها العام

ألدبيـة)  احلركة العلميـة وا  حديثي لنوع من أنواع الثقافة(ومفهومها اخلاص من حيث سأخصص 
  . خالل عصر أيب راس الناصري يف اجلزائر

كما تطلق على جمموع عناصـر احليـاة   ، ة واألدبية والذوقيةفالثقافة هي املكاسب العقلي
مـن   وقد أعتاد البعض أال يفرقوا بني العلم والثقافة . وأشكاهلا ومظاهرها يف جمتمع من اتمعات

يذكرمسيح عاطف الزين أن الثقافـة هـي   يف ذلك و. وبني الثقافة واحلضارة من جهة أخرى، جهة
بينما العلم هو املعرفة اليت تؤخذ عن طريق ، باروالتلقي واإلستنباطاملعرفة اليت تؤخذ عن طريق اإلخ

  . 8املالحظة والتجربة واإلستنتاج
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 كما، لي واألديبأن الثقافة هي اإلمناء العق weberالعامل األملاين وييرب ويف نفس السياق يرى
وخباصة ، الصفات احملمودة أن الثقافة هي عملية إكتساب sorokin ريكي سوروكنييرى العامل األم

وعليه فإن النظريتني(نظرية . والعلوم وتطبيقاا من إختصاص الثقافة، األوصاف الفردية واإلجتماعية
إضـافة اىل  ، نظرية سوروكني)تؤكدان على القيم واملعاين واملعايري اليت تتكون لدى األفـراد -وييرب

 . 9مقبولة إجتماعيا الوسائل اليت جتعل هذه املعاين

ذلك ميكن تبادله بني الشعوب واألمـم دون   معىن، ال خيتص بأمة دون أخرى ملعلان اإذاك
بل ومتنع أبناءهـا مـن   ، جند الدول حترص على ثقافتها وعلى نشرها بني األمم فإننا، شرط  أو قيد

 ما هو إال، ختصاص فيهفالعلم مهما كان نوعه واإل . التأثربالثقافات األخرى حفاظا على شخصيتها
مها أساس الثقافة بكل ما توحي لكن وبدون شك أن العلم واملعرفة ، وليس هو الثقافة، وسيلة للثقافة

  . 10ةإليه الكلمة من مشولي

، وتؤهلهم للتحضـر ، متهد للشعوب السبيل حنو التقدم والرقي الثقافة املتواصلة وعليه فإن
الثقافة اليت ال تفضي إىل احلضارة ف . وثيقوبني الثقافة واحلضارة ارتباط ، الثقافة فأصل احلضارة هي

وهذا . حنالل والزوالاإلواحلضارة اليت ال تغذيها وال تنميها باستمرار الثقافة مصريها ، ال تعد ثقافة
وهي تشمل خرينتاج اتمع يف الفنـون  ، ماخلصه ابن خلدون بقوله:"أن احلضارة هي غاية العمران

فال فرق عنده بني لفظـة  ، الرقي والتقدم يف األفراد واجلماعاتكما تشمل حالة ، والعلوم والصنائع
  . احلضارات تتواصل وتتفاعل وتتبادل العناصرواملؤثراتف . 11ثقافة ولفظة حضارة"

األمة بطابع  انتطبع واحلضارة ولكن الثقافة، معرفة واحلضارة ان كال من العلم والثقافة فعال
 فإن الثقافة، وإذا كان العلم وظيفة العلماء فقط. عن غريها وحيدد شخصيتها وهويتها خاص مييزها

ى اتمع والعالقات الذين يشرفون عل، هي من مهام العلماء ورجال الدين واحلكام أيضا واحلضارة
  . 12فيه الدائرة

بل ، ال يكمن يف بروز فئة العلماء وشيوخ الزوايا فقط لثقافة بإيالة اجلزائرإنتشار العلم وا إن
واحلركـة  ، العلمـاء   و العلمالعثمانيني الذين شجعوا  البايات بعض إىلأيضا يرجع بدرجة كبرية 
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كاملساجد ، م إىل بناء املؤسسات العلمية والثقافيةاكما وجهوا إهتمام، العلمية والثقافية بصفة عامة
  . 13تواملدارس واملكتبا

وإذا كنا نركز على بعض مظاهر احلياة العلمية والثقافية يف عهد الباي صاحل بن مصـطفى  
أليب راس يف أوجه فألن حكمهما كان معاصرا  ، والباي حممد بن عثمان الكبري مبعسكر، بقسنطينة

  . لعامبأن جهود حاكم واحد أو إثنان ال تؤثر يف الوضع ا علما. *نشاطه

افية على تفعيل وتنشيط يف سياسته الثق الباي صاحل بن مصطفى(بايلك الشرق) لقد ركزا 
، فقد إعتىن باملساجد من حيث الترميم والتشييد. أا أساس ضة اتمع، العملية التعليمية يقينا منه

لـيت  كاملدرسة الكتانية املالصقة جلامع سيدي الكتاين ا، كماإعتىن باملدارس من حيث البناء والتنظيم
وجعل ، كما إستحدث يف كل مدرسة قاعة للصالة وأخرى للتدريس ومكتبة. م1775بناها عام 

للمدرسة اليت تعمل على ختريج أصحاب الوظائف الدينية كاإلمامة واخلطابة والقضاء والفتوى نظاما 
  . 14داخليا يضبط أوقات التدريس والعطل وأجور املوظفني وشروط اإلقامة يف املدرسة

كانت اجلزائر يف العهد العثمـاين  ، ان الوقف يعتربمن أهم مظاهر احلضارة االسالميةوملا ك
منها العناية ، والذي استعمل يف أغراض كثرية، من بني أهم املناطق االسالمية اليت أعتين فيها بالوقف

. الزوايـا يف العناية باملساجد واملـدارس و  خاصة ليتامى وأبناء السبيل وبالطلبة الفقراء والعجزة وا
. ووضع سجالت يشرف عليها القضاة واملعنيون، ولذلك جند الباي صاحل أمر بضبط أمور االوقاف

  . 15مع العلم أنه خصص أوقافا كثرية مشلت مداخيلها مدرسي وطلبة املدرسة الكتانية

ل الثقـايف  فيعد الباي حممد الكبري من اشهرالبايات الذين شجعوا العم، أما يف بايلك الغرب
نال أبوراس نفسه ف، لماء مبساعدات وأجازهم بأموالفشجع الع، كمل وجهاد والنهوض به على أاجل

علما أن حركة النسخ قـد شـاعت يف   ، كماإهتم بتشجيع حركة النسخ والتأليف. من هذا العطاء
ونسخ ، ويأمر بإختصار الكتب املطولة، فقد كان يقتين كتبا صماء، اجلزائرقبل وأثناء العهد العثماين

  . 16هوجهدإذ كان جييز كل واحد منهم بسخاء حسب عمله ، املخطوطات النادرة

التعليم  وذلك إلنتشار، الثقافةزائر مكانة هامة يف ميدان الفكرواجل وأت بعض حواضرلقد تب
منها الفقـه   إىل تفوق علمائها يف شىت العلوم باإلضافة، اليت إحتضنت مهمة التعليم وتأسيس الزوايا
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الذي ، بإعتراف علماء من بينهم الشيخ أمحد املقري دمنبع علم التوحي مثال فكانت معسكر، املالكي
يتصل بعلماء الراشدية العـارفني   قال يف "حاشيته على صغرى السنوسي" بأن سنده يف علم التوحيد

  . 17الشأن ذا

، ايلك الغرب خاصةوب، ركة الثقافية باجلزائر عامةراس يف احل أن مسامهة أيب، مما الشك فيه
تستوقفنا الضرورة اىل رسم شخصـيته  ، وإذا حاولنا معرفة مسامهاته الثقافية، مسامهة كبرية وفعالة

كما كان ، وثقافة واسعة، وآداب عالية، لقد كان أبوراس الناصري ذا علم فياض. العلمية واألدبية
يف  وتلقينـه  يؤمن مببدأ أمهية العلموهو الذي كان . حمبا للعلم والعلماء، رجل دين وأخالق كرمية

ولذلك كانت ، االسالمي ن الدافع احلقيقي هلا حسب رأيه هو الدينكون أ، احلياة الفكرية الثقافية
بدأت منذ عودته من مازونة إىل مسـقط رأسـه    واليت، يف احلركة الثقافية كمدرس أوىل إسهاماته

تصر خليـل  على خم دراسة الفقه املالكيحيث أى دراسته بعد ثالث سنوات قضاها يف ، معسكر
  . 18 فأتقنه حفظا وفهما

والزمه مدة مـن   إتصل به أبو راس، وملا كان الشيخ عبد القادر املشريف أعلم أهل عصره
أن  ورغـم ، سليكون خليفة له يف التدري رشحه شيخه ، أبوراسهاونظرا للدرجة اليت بلغ ، الزمن

إال أن بعض الـدايات  ، التعليمية مل يكن خيضع لسلطة احلكام االتراك تعيني املدرسني يف الوظائف
والبايات كانوا على دراية كبرية مبا جيري داخل املدارس املشهورة اليت كانت منتشـرة يف أرجـاء   

  . 19كمدارس معسكريف عهد الباي حممد بن عثمان الكبري، الوطن

وهذا ، نسانيةوألي تقدم يف اتمعات اال، كان التعليم وال يزال األساس احلقيقي لكل ثقافة
ملان إثرالنهضة األدبية الدينية اليت شهدا أوربـا خـالل القـرن السـادس     ماأدركه املصلحون األ

. على أن سعادة األمة تتوقف على تعليم كل فرد من أفرادها ليقوم بواجبهحيث أكدوا، امليالديعشر
ألن ، خاصة يف عصرأيب راس الناصـري الفترة العثمانية  اء اجلزائرخاللنفس اإلدراك كان لدى علم

قد أمجعت على ، أن الدراسات املهتمة بتاريخ اتمعاتو، شؤون اتمع جزء الينفصل عن العقيدة
، وأنه ما من دين إال كان له إهتمام بـاتمع ، إال كان له دين، أنه ما من جمتمع وجد على االرض

علـى إحتـرام اإللتزامـات    رعلى احلفاظ على متاسك اتمـع و آخوأن الدين أقدرمن أي عامل 
  . 20فةاإلجتماعية املختل
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جامع  أو، شهرة جامع األزهربالقاهرة، صحيح ان اجلزائر مل تكن امراكز علمية مشهورة
بل تفـوق  دروس جوامعها الكبرية كانت تضاهي ولكن ، أوجامع القرويني بفاس، الزيتونة بتونس
وتردد ، لتنوع الدراسات فيها واملدينة املنورة مبكة واحلرمني الشريفني، األموي بدمشقأحيانا اجلامع 

الشيخ املهدي البوعبديل بقوله"اىل ان جمرد  ويثبت. خمتلف أحناء العامل اإلسالمياألساتذة عليها من 
املـواد  واليت كانت ، اإلطالع على بعض اإلجازات العلمية تدل على إزدهار بعض املعاهد باجلزائر

  . 21اليت تدرس فيها التقل أمهية عن املواد اليت كانت تدرس بأشهر اجلامعات اإلسالمية

، على شكل حلقات للطلبة حول شيخهمتدريس يتم يف املسجد والزاوية و املدرسة كان ال
عنـده يف بعـض    حىت إجتمع، أكرباحللقات يف عصره من وكانت حلقة الشيخ أيب راس الناصري

لتنتهي دراسام بتلقي بة خيتارون املواد اليت يدرسوا كما كان الطل. السنني سبعمائة ومثانون طالبا
  . 22هاإلجازة من الشيوخ اليت تؤهلهم اىل تدريس ما حفظوه من خمتصرات وأبواب يف الفقه وغري

وال يقـرأ يف   ،فكان ال يصحب معـه كتابـا  ، كان أبو راس يرى أن شأن العلم أن حيفظ
فيبتـدئ مـن بـاب    ، كما كان يورد درسه على التحقيق والتدقيق، إال إذا قرئ خفية منه، جملسه

أو يشك مع كثرة بـاب  ، دومناأن يقف له شيء، وال يقوم حىت يقف على باب الزكاة، اإلعتكاف
  . 23احلج وطوله وصعوبته

حيث ، كان ينتهجها يف دروسههي الطريقة اليت ، لكن يبدو أن سر جناحه يف مهنة التدريس
مع املالحظة أن نفس الطريقة كان ، لتنشيط القلوب الفواتر يذكر أثناء الدرس حكايات ونوادركان 

حيث كان يذكربعض النوادرواإلضافات حتـت عنـاوين خمتلفـة    ، يستعملها يف أسلوب كتاباته
طريقة أمثرت نتائجها يف  وهي وال ريب، تنبيه وجيه-تنبيه-ضريفة-لطيفة-أريبة-عجيبة-مثل:غريبة

والشيخ أبـو  ، ختريج الكثري من فطاحل العلماء بالوطن الراشدي كالشيخ سيدي عبد القادر هزيل
وهذا مـا أكـده الشـيخ    ، والشيخ حممد املهاجي، والشيخ عبد اهللا سقاط املشريف، حامد املشريف

                     . 24بلهامشي بن بكار بقوله: "خترج عنه كثري من فطاحل العلماء"

يلمس ذلك من احلب ، كبريا فيهمبوراس مبرتلة عظيمة لدى طلبته وكان تأثريه حظي أ لقد 
ويف هذا الصدد ، دليل على ذلك يف حقه وما فاضت به أقالمهم، حترام والتقدير املتبادل بينهمواإل
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منهم "وفيقول:، يذكر حممد بن علي السنوسي يف معرض حديثه عن مشاخيه الذين أخذ عنهم العلم
كنـت   -رمحه اهللا-شيخنا وشيخ مشاخينا اهلمام احلافظ اإلمام سيدي حممد أبوراس املعسكري البلد

حافظ ملذاهب األئمـة  ، وأستفيد منه إستفادة عظيمة لتمام حفظه وإتقانه لكل فن، أتردد عليه كثريا
  . 25ه"ناحيته أخذ عنهل من أ وغالب من أخذ العلم، سئل عنه بني شفتيهل ماجواب ك، األربعة

فلقـد  ، خلـدون بني أراء أيب راس الناصري وإبن  ويف هذا اإلطار نستنتج النظرة التوافقية
حيـث  ، ألا تعد أساس علم اإلجتماع، أراء ابن خلدون خاصة املقدمة إعتمد أبو راس كثريا على

منها مجلة من احلقائق التارخييـة الواقعيـة    إعتمد على القصص واألخباركأبعاد إجتماعية إستخلص
نظريـة   وهي  النظرة اليت كان ابن خلدون قد عربمن خالهلا عن . كالتحرر العلمي وحرية الدين 

وصـار  ، فقد فسدت أنسـانيته ، ومفادهاأن اإلنسان إذا فسد يف أخالقه ودينه، القرآن االجتماعية
  . 26مسخا على احلقيقة

أن أهم العلوم اليت كانت تـدرس يف عهـد أيب راس الناصـري     إىل، هذا وجتدر اإلشارة
ومها ، كتب الفقه مثل حواشي شرح الشيخني الزرقاين واخلرشي، باملدرسة احملمدية ومبدرسة القيطنة

وحاشية الشيخ مصطفى الرماصي الـذي  ، دمها أبو راس يف تدريسهما للطلبةاحلاشيتان اللتان إعتم
، واملنطـق ، فضال عن كتب التصوف، واألصول، واللغة، النحو إىل جانب كتب . كان آية عصره

  . إىل غري ذلك من العلوم النقلية والعقلية األخرى، وعلم البيان

  مسامهته يف الكتابة التارخيية -2
وكتاباته  هي تآليفه الكثرية، ركة الثقافيةومن اإلسهامات األخرى أليب راس الناصري يف احل

مائة  أحد املستشرقني بينما نسب إليه، مألفه بلغ ثالث وستني كتابا فقد ذكرعن نفسه أن، املتنوعة
منـها مـاحقق   ، 27وبني شرح وتأليف، بني كبريوصغري، وسبعة وثالثني مصنفا يف خمتلف العلوم

ونشرومنها ماهو يف طريق التحقيق كمخطوط"زهرالشماريخ يف علم التاريخ" الذي حنـن بصـدد   
وأسوته يف ذلك اإلمام جالل الدين السيوطي حيث يقول: ، يف حكم املفقود ومنها مايعترب، حتقيقه

وما أعلم أحد أكثر التآليف بعده غريي ، "إمنا عددت تآليفي ومجلة تصانيفي إقتداء باإلمام السيوطي
   . 28والكمال هللا
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حـتالل  اإل هـي ، وشغلت باله هذا ومن بني املوضوعات اليت حظيت بالتأليف يف كتاباته
فقد خص فـتح وهـران    . سالميل املسلمني يف العامل العريب واإلوأحوا، وهران باين ملدينة اإلس

بيتا) عرفت" بنفيسة اجلمان يف فتح ثغر وهران على يد املنصور بـاهللا   118بقصيدة سينية طويلة (
 وقد أمت شرحها يف كتاب مساه "عجائب األسفار ولطائف األخبار" الـذي ، حممد بن عثمان الكبري"

  . 29يفيعترب تأرخيا للحدث أضيف إىل الكتابات التارخيية وإىل الرصيد الثقا

، اليت عرفتها اجلزائر عامة يف األحداث السياسية واإلجتماعية الناصري كما كتب أبو راس
كثورة درقاوة اليت خصها بتأليف مساه" درء الشـقاوة يف حـروب   ، ومنطقة بايلك الغرب خاصة

 كتـب يف األمـراض كاجلـدري   كما. الفتنة نها يف سريته واصفا إياها بواليت حتدث ع، درقاوة"
مجع فيه ما قيل عن الطاعون  رواه الواعون يف أخبار الطاعون" فقد ألف كتابا مساه" ما، والطاعون
، م الذي أصـاب منطقـة معسـكر   1788هـ/1202ولعله إستوحاه من طاعون عام وأضراره 

هـل   اجلدري" تناول فيه أبو راس مسـألة يف الكالم على  الكوكب الدريوكتابا يف اجلدري مساه"
  . 30قاجلدري عيب يرد به الرقي

كـإبن   امليالدية بطريقة علماء القرن السابع عشرشبيه طريقة أيب راس يف كتابة التاريخ إن
وهي طريقة عرفت رواجا يف املغرب ، ميمون صاحب كتاب" التحفة املرضية يف الدولة البكداشية"

مث  بكتابة قصيدة موضوعاا تارخيية إذ يبدأ املؤرخ، حيث كانت جتمع بني األدب والتاريخ، العريب
  . شرح هذه املوضوعات شرحا تارخييا ينتقل إىل

الذي يربط علم التاريخ باحلكمة   خيرج عن نطاق املفهوم التقليديفال أما مفهومه للتاريخ
ولعله يربط وجيمع مهمة املـؤرخ  . إبداء النصيحةو، ذيب األخالق، فالغاية من التاريخ، واإلعتبار

"أن أخباراألوائل ومعرفة أجناس الناس والقبائل من أهم ما يعتىن  حيث يقول:، باإلخباري والنسابة
  . 31به ويدخر"

ربه" علما ال على من أعتورد ، دافعني عن التاريخ يف عصرهقائمة امل أبوراس الناصريصدرت 
مستدال باآليات القرآنية اليت تدعو إىل اإلعتبار من جتارب ، بأدلة نقلية وعقلية ينفع وجهالة التضر"

  . واألخذ من دروس املاضي، األمم
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، مل تكن تلقنـه لطلبتـها   رغم أن دور التعليم يف عصره، ريخأحب أبو راس الكتابة يف التا
ما يذكر يف موضع آخر ك. يف هذا العلم نزر مرتور" وبضاعيتيقول يف هذا الصدد: "وأين يل بذلك 

فال يكاد يتفق فيه ، رابطا التاريخ بالنسب قوله:"وأن النسب والتاريخ ضعفا يف هذا الزمان وأندرسا
وتبـاين  ، املـذاهب  وأخـتالف ، الواحدة ألختالط األنساب إثنان حىت يقع إختالفا كثريا يف األمة

  . 32"الدعاوي

لتارخيية االسالمية وأنصف احلوادث ا، والتأليفلقد أعطى أبو راس احلقوق الكاملة للكتابة 
لذا ميكن إعتباره من املؤرخني اجلزائريني الذين رفعوا راية الدفاع عـن  ، واحمللية خاصة العربية عامة

كما ميكن إدراجه  . لينعم باألمن واإلسقرار رير البالد من اإلحتالل اإلسباينواملتمثلة يف حت، قضيتهم
ملا تتمتع به كتاباته من قيمة تارخييـة   صحاب املدرسة التارخيية الوطنية)ني (ايف خانة الكتاب الوطني

  . 33طكبرية يف تاريخ املغرب األوس

ولعل أهـم  ، أباراس يشترك كثريا مع رفاعه رافع الطهطاوي أن جند ووفق هذه املعطيات
فنجد ، واحلنني إليههي ظاهرة حب الوطن ، أوجه الشبه اليت جتمع الشخصيتني الناصري والطهطاوي

قافال من رحلتـه   رب حصار املسلمني لإلسبان بوهران وهو جبزيرة جربة بتونسأباراس بعد مساعه خب
كما جند ، رير ثغر وهرانيعجل العودة ليشارك أخوانه يف احلرب من أجل حت، الثانية للمشرق العريب

كمـا قـال   ، ن حاله يقولوكأين بلسا، حين لوطنه مصر وشوقه ألخوانه وهو بفرنسا الطهطاوي
  :رالشاع

  ويل وطن آليت أال أبيعه
  

  وأال أرى غريي له الدهر مالكا  
  

  عهدت به شرخ الشباب ونعمة
  

  كنعمة قوم أصبحوا يف ظاللكـا   
  

  فقد ألفته النفس حـىت كأنـه  
  

  هلا جسد إن بان غودرت هالكا  
  

  وحبب أوطان الرجال إلـيهم 
  

  مآرب قضاها الشباب هنالكـا   
  

  ذكروا أوطـام ذكرتـه  إذا 
  

  34عهود الصبا فيه فحنوا لذلكا  
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بعد ، واخلطابة، والقضاء، حينما تقلد وظائف الفتوى كما ساهم ابو راس بآراءه وخطاباته
  . 35م1797هـ/1211م قبل أن يعزل منها عام 1792هـ/1206فتح وهران عام 

ـ   لو مل وفرت تكون أكثر وأكاد الناصري غري أن إسهامات أيب راس ه يصـطدم يف حيات
من أشد  جعلته يعيش فترات اليتم والفقر)-وإجتماعية خاصة(الفنت واإلضطرابات بأوضاع سياسية
  . 36ةوالعلمية والثقافي هلا تأثري عميق يف حياته النفسيةكان ، الفترات اضطرابا

  خامتة:

للبالد وللعلم والثقافـة   ة أيب راس الناصري مسامهة كبرية وجليلةفإن مسامه، ومهما يكن
 خرية من احلكم العثماين باجلزائرورغم أن الباحثني واملؤرخني يصفون الفترة األ، اجلزائرية يف عصره

ال أن صاحب كتاب دليل احلريان وأنـيس  إ، والثقافية اليت عاشتها اجلزائربأضعف الفترات العلمية 
 جمـدد القـرن الثالـث عشـراهلجري    إلطالق وايخ أهل غريس على السهران يعترب أبو راس" ش

  . 37"باإلتفاق

والتـداخل يف الروايـات   ، ا راس ينقصها الترتيـب يف املعلومـات  وإذا كانت كتابات أب
وأهتمامـه  ، ه جدير بنا ان نسجل إلتزامه باألمانة العلميةإال أن، واإلستطراد اململ احيانا، والتكرار

ولنا . خمالفته هلم يف العديد من املسائل بكل احترام ووقاروإن كان يبدي ، بآراء العلماء واملؤرخني
، يف األخري ان نشري اىل كثرة استشهاداته باألقوال واالمثال واالبيات الشعرية وخاصة االيات القرآنية

 . ةوالوطني وهذا ما يزيد يف قيمة كتاباته العلمية ويف شخصيته الدينية

  اهلوامش:

تقدمي وحتقيق: حممد بن ، التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية، حممد بن ميمون اجلزائري -1
  . 46ص:، 1972، اجلزائر، 1ط، الشركة الوطنية للنشروالتوزيع، عبد الكرمي

  . 5ص:، 1983، اجلزائر، الشركة الوطنية للنشروالتوزيع، الروابط الثقافية بني اجلزائر واخلارج، حممد الطمار -2

، حممد بن عبد الكرميحتقيق وضبط وتعليق:، فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته، أبوراس الناصري -3
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  تيارت ، جامعة كمال بن صحراويأ.
  الوجود اليهودي باجلزائر:

، فمن املؤرخني من ياته غري معروفة على وجه التحديد، لكن بداالوجود اليهودي باجلزائر قدمي      
مشال إفريقيا ملمارسة التجارة، خاصة سنة، أي منذ أن قدم الفينيقيون إىل  3000أرجعه إىل قرابة 

  م..ق 814إنشائهم ملدينة قرطاجة عام بعد 
وال ميكن اعتبار هذا التواجد فعليا ابتداء من هذا الزمن، ذلك أن اليهود كانوا غري مستقرين       

دموا يف مشال إفريقيا بشكل دائم، فقد كانوا ميارسون التجارة كغريهم، مث يعودون إىل املناطق اليت ق
   .منها

  :مشال إفريقيا عرب حمورين أساسينيميكن أن نتتبع هجرة اليهود إىل و      
      من فلسطني إىل مصر، مث برقة، مث باقي املناطق اإلفريقية، خاصة الساحلية. –ا 

  .  1من اليمن واجلزيرة العربية، إىل إثيوبيا مث االنتشار يف الصحراء وصوال إىل املغرب األقصى –ب 
وبعد أن توضحت لليهود املسالك صوب مشال إفريقيا، جاءت أعداد أخرى لتلتحق طواعية       

مبن سبقها، بعد أن بلغها خرب الظروف املالئمة يف املنطقة. فقد أصبح اليهود جتارا، يتاجرون يف كل 
  شيء حىت الرقيق.

استخدام بعضهم  وحتت حكم الرومان، اختلفت أحوال اليهود، لكن الرومان عملوا على      
ألصحاب الثروة واجلاه منهم، وجعلوا صاحب اللقب Ethnarque2 حيث منحوا لقب إتنارك

مسؤوال عن الطائفة اليهودية، حيث يتكفل جبمع الضرائب من بين طائفته اليت أحست ببعض 
  .3االستقالل الذايت يف تسيري شؤوا

وع من التفاهم، إذ متت املتاجرة بني الطرفني، وكانت عالقة اليهود بالقبائل احمللية، تتسم بن      
  وخرج اليهود إىل فضاء البحر املتوسط، يتاجرون مع املدن املتوسطية خاصة اإليطالية.

ملا دخل الوندال بالد املغرب، عرف اليهود نوعا من احلرية، جعل استقرارهم يتكرس أكثر،       
ارب بينهم وبني اليهود، الذين عرفوا كيف ذلك أن الوندال كانوا أعداء للكاثوليك، فحدث تق

، فكانت هذه 4يستغلون قدرام خلدمة الوافدين مقابل احتكارهم للتجارة، وحتقيق األرباح الطائلة
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الظروف املالئمة قد شجعت يهودا آخرين على القدوم إىل اجلزائر، يف ظل األخبار اليت وصلتهم، 
  حرة، فانتشروا يف البالد وتوغلوا يف الصحراء.واليت مفادها أن اليهود صاروا حييون حياة 

وملا حل البيزنطيون بشمال إفريقيا انتهت االمتيازات اليهودية، فقد أجرب اليهود على اعتناق       
املسيحية بالقوة، وحولت معابدهم إىل كنائس، وهو ما جعلهم يفرون حنو املناطق الداخلية ويتفرقون 

  يف األرض.
أنه مقابل التضييق الذي شهده اليهود حتت حكم اإلمرباطور البيزنطي إىل يث ويشري إييزنب      

متسعا من الترحيب لدى األمازيغ يف يف املقابل م ) شهدوا 565- م Justinien  )527جوستينيان 
  . 5مشال إفريقيا جعلهم يعيشون يف كل  املناطق حىت الداخلية

فقد استقروا يف عنابة، سكيكدة، جيجل، جباية،  ويؤكد ذلك من خالل املناطق اليت سكنوها،      
  .  6دلس، تنس، سرتا وتيمقاد وغريها

ملا دخل اإلسالم مشال إفريقيا صار اليهود جزءا من اتمع اإلسالمي، رغم اخلالفات العقيدية       
حبرية  الواضحة. فلم جيرب اليهود على ترك ديانتهم واعتناق اإلسالم، وإمنا حفظت هلم حقوق متعلقة

مبا أقره اإلسالم من جزية يدفعوا للدولة اإلسالمية، يف  -املقابل –العقيدة، على أن يلتزموا يف 
مقابل محايتها هلم. كما كان عليهم االلتزام ببعض الضوابط داخل اتمع، حيث حرمت عليهم 

  ممارسة ما من شأنه إفساد أخالق الناس، كالزنا والربا وبيع اخلمر.
م كل ما قيل عن اضطهاد اليهود يف اتمع اإلسالمي يف مشال إفريقيا، فإن اإلسالم يف ورغ      

اجلزائر قد كفل هلم حرية تنظيم عالقام الداخلية، حتت رئاسة زعماء الطائفة  يف إطار حقوق أهل 
أن  الذمة، حيث متكنوا من مزاولة شعائرهم، وتعليمهم، ونشاطام االقتصادية حبرية تامة. ورغم

  .7املطلوب منهم مل يكن أكثر من دفع اجلزية والتقيد بضوابط اتمع، فإم كثريا ما ربوا من دفعها
وقد صار لليهود حق التواجد باجلزائر دون معارضة ال من السكان وال من أنظمة احلكم اليت       

ال حتوي يهودا ضمن  تعاقبت على البالد منذ الفتح اإلسالمي، " فليست هناك مدينة يف الداخل،
سكاا، فهم يف كل املدن املبعثرة يف الصحراء؛ يف تقرت، ويف بوسعادة، ويف وادي ميزاب... وقد 

  .  8"ائل جزائرية حيث تعيش حياة عاديةاستقرت عدة عائالت يهودية ضمن قب



133 
 

نها مع مدن كما اختذ اليهود بعض املدن الساحلية  مراكز جتارية يزاولون التجارة انطالقا م      
حتوي جالية يهودية قدمية  –املدينة الداخلية  –البحر املتوسط خاصة اإلسبانية. وكانت تلمسان 

  .9تتعامل مع اليهود يف مايوركة، اليت تصلها املواد املختلفة القادمة من إفريقيا السوداء
"، وهم الذين كان ايلية " األهصار هؤالء اليهود يعرفون بالتوشابيم، ومعناها بالعرب            

وجودهم باجلزائر قدميا، أما الذين قدموا من أوربا خالل القرون األخرية فيسمون "امليغوراشيم" 
  ومعناها املطرودون. وينقسمون إىل:

  السفاردمي:       
  Francهي األصل العربي ملصطلح سفارد، اليت تعين إسباين أو إسبانيويل، كما تعين فرانك       
  قابل يف العربية لفظة " الفرجنة ".اليت ت
م، هي الكلمة العربية املستخدمة لإلشارة إىل إسبانيا، 8وقد صارت كلمة سفارد منذ القرن       

  . 10وتستخدم يف الوقت احلاضر لإلشارة إىل اليهود الذين عاشوا أصال يف هذا البلد ويف الربتغال

  األشكيناز:       
رواية التوراتية، اسم ألحد أحفاد نوح عليه السالم، أما االشتقاق إن لفظة " أشكيناز" حسب ال

احلايل هلذه اللفظة فهو من كلمة " إشكيناز" مبعىن أملانيا وتطلق على اليهود الذين كانوا يعيشون يف 
  .  11أملانيا وفرنسا ومعظم أوربا

 ": القرانا "يهود النصارى       
يف املدن خاصة من مدينة ليفورن، متركزوا   ،ن توسكانايقصد م اليهود الذين قدموا م      

الكربى، وقد استقدموا معهم ثروام وخربم يف معرفة األوربيني واملالحة البحرية، واطالع بعضهم 
على السياسات األوربية، واكتسام لصداقات قربتهم من مراكز القرار يف أوربا، وهو ما 

  حققوا نفوذا سياسيا، يكون له أثر بالغ على مستقبلها كله. سيستخدمونه تدرجييا يف اإليالة لي
عن وجود يهود من إيطاليا يف كل مدن   Laugier de Tassyوقد حتدث لوجيي دو تاسي       

، وهم الذين يسمون اليهود األوربيني، وقد صاروا أصحاب التجارة الرئيسية يف "مملكة اجلزائر"
. ويؤكد دو تاسي على أن اليهود األوربيني كانوا 12أو بالعبيداململكة، سواء تعلق األمر بالسلع 

جتارا أجانب، ورعايا ألمراء البلدان اليت قدموا منها، وكان باستطاعتهم مغادرة البالد يف أي وقت 
  . 13شاؤوا ما مل تكن عليهم ديون
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  اليهود واستعمار فرنسا للجزائر: 
م منذ 1830وقفوا مساندين للحملة الفرنسية عام  رغم عضوية اليهود يف اتمع اجلزائري،      

م، عادوا 1805بدايتها. ذلك أن بعض يهود اجلزائر الذين فروا إىل مرسيليا يف أعقاب أحداث 
لون ـّونزل بقية اليهود إىل شوارع مدينة اجلزائر، يقب ،م1830مع اجليش الفرنسي يف كمترمجني 

بعض كبارهم مثل بكري وابن دوران أنفسهم حتت  ، ووضع14أرجل اجلنود الفرنسيني ترحيبا م
  تصرف ديبورمون.

جاء  Vallerie Assanمقاال لفالريي أصان  2005عام   Archives-Juivesوقد نشرت جملة       
النصر الفرنسي وفرحتهم ب، 1830عام  اباحتالهليهود مدينة اجلزائر  حديث واضح عن استمتاع فيه

األتراك منذ قرون سلطة رة النظام االستبدادي املسري من قبل أعلن هلم عن اية سيط" الذي
 .15عديدة"
، واستعدادا للقيام 16اليهود منذ بداية االستعمار تعاطفا قويا مع اجليوش الفرنسية ولذلك أبدى      

بات حضورهم على الساحة السياسية بالوساطة بني الفرنسيني واألهايل، وكان هدف اليهود هو إث
د كتب . وقزها ايار احلكم العثماين ايف فترة حساسة من تاريخ اجلزائر ميى مصاحلهم للحفاظ عل

إن املنتصرين احلقيقيني مل يكونوا الفرنسيني، وإمنا إخواننا يهود اجلزائر احلاخام فريبو فيما بعد: "
  .17الذين أعطاهم اجلنرال ديبورمون وخلفاؤه ما مل يعطوا أبدا للمسلمني"

تطاع اليهود التسلل تدرجييا، حىت صار هلم شأن لدى الفرنسيني، فقد عمدت اإلدارة واس      
الفرنسية إىل ربط اليهود بالوجود االستعماري، من خالل استخدامهم يف إخضاع السكان، 

  والتحكم يف اقتصاديات البالد.
لى إحباط عمليات ومن باب إظهار املوقف املعادي للجزائر، املساند لفرنسا، عمل اليهود ع      

املقاومة، وحني قرر باي وهران الدخول يف مفاوضات مع الفرنسيني، استخدم ماردوخي عمار، ويف 
املقابل بعث ديبورمون قائد احلملة الفرنسية، يهوديني للتفاوض مع الباي، ورغم أن هذا كله فشل، 

  .18فإن سكان وهران اعتربوا اليهود سببا يف نكبتهم هذه
م، صار ماردوخي 1831دعم اليهود للفرنسيني، حىت إذا مت احتالل وهران يف بداية  واستمر      

 Ange عمار رئيسا للطائفة اليهودية ا، ومت تشكيل جيش يهودي كبري، حتت قيادة أجنيل عمار

Amar. 19  
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واجنرف اليهود ضمن تيار السلب والنهب الذي ميز احلملة الفرنسية، مستخدمني التهديد       
محل اليهودي بكري وكيلَ احلرج على أن يبيع له أثاثه الثمني وعيد  للضغط على الناس، فقد "لوا

آالف فرنك، ومل يدفع  4ألف فرنك، مببلغ  50وأنواعا خمتلفة من أمتعة الزينة، تقدر قيمتها حبوايل 
ة عند له ذلك نقدا، وإمنا وقع له سندا ألجل معلوم، مث نفي وكيل احلرج هذا، وبقيت القيم

   .20بكري"
أما كنوز الداي اليت كانت يف القصبة، فلم تسلم من اليهود، إذ هم الذين دلوا سلطات       

  .21االحتالل عن املكان الذي خبئت فيه
وأما كنوزه اليت حفظتها له معاهدة االستسالم، وأعطته حق نقلها، فقد نقل القليل منها إىل       

ان بكري وابن دوران، مها اللذين تكفال بذلك، لكن بكري اختلس إيطاليا، حيث الداي نفسه، وك
منها مليون فرنك على األقل، بينما بلغت قيمة األموال املسروقة من ممتلكات الداي " عشرات 

  .22املاليني من اجلواهر والذهب"
ملية االحتالل لقد مهد اليهود الطريق إذا أمام الفرنسيني ليحتلوا اجلزائر، مث صاروا طرفا يف ع      

حني حتولوا إىل واسطة بينهم وبني األهايل، نظرا ملعرفتهم باللغتني العربية والفرنسية، واستغلوا هذه 
املناصب لينتقموا من األتراك ومن العنصر احمللي، إذ مل يكن صعبا عليهم حتريض اجلنود ضد كل من 

  يرفض أوامرهم، أو ميتنع عن الرتول هلم عما يطلبون.
من جهتها عمدت اإلدارة الفرنسية منذ بدايات االحتالل إىل استخدام اليهود ليكونوا عونا و      

جليوشها يف اجلزائر وأداة مساعدة يف إخضاع اجلزائريني، وذلك حبكم معرفة اليهود باألرض 
ة اجلزائرية وقدرم على ممارسة الترمجة كما ذكرنا سابقا، وهو ما كانت هذه اإلدارة يف أمس احلاج

  إليه.
م ختضع يهود 1848هلذه األسباب رأى الفرنسيون أن يستصدروا جمموعة من القوانني عام       

اجلزائر إىل ما خيضع إليه اليهود بفرنسا ذاا، فتم إقرار اللغة الفرنسية باملدارس الدينية اليهودية يف 
 L’Alliance Israéliteاجلزائر، والتحق أطفال اليهود مبدارس الرابطة اإلسرائيلية العامة 

Universelle   يف أكرب املدن اجلزائرية آنذاك، واليت أقيمت مببادرة من يهود فرنسا كمحاولة لدمج
  .23إخوام يف اتمع الفرنسي
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 يف أكتوبرقانون كرمييو صدور وكانت أكرب خطوة على طريق فرنسة يهود اجلزائر هي       
، ألفا 34البالغ عددهم آنذاك حوايل  لكافة يهود اجلزائر ، الذي منح اجلنسية الفرنسية24م1870

يف واقع األمر قبل االحتالل، لكن الشرخ وبذلك اتسع الشرخ بينهم وبني اجلزائريني، وقد بدأ 
يف االنضواء حتت جناح اإلدارة الفرنسية اليت  هارأو اليت مصلحتهماليهود جتاهلوا هذا األمر باعتبار 

  متيازات.حتقق هلم احلماية واال
غري أن حماوالت اليهود لتحقيق الذوبان يف اتمع الفرنسي مل جتنبهم نقمة بعض املعمرين       

باجلزائر، ذلك أم رأوا فيهم منافسني أقوياء قد يستأثرون ببعض املزايا اخلاصة يف ظل التشريعات 
وقد حتول هذا الشعور  لفرنسي".الفرنسية الرامية إىل استغالهلم يف عملية تعمري اجلزائر بالعنصر " ا

إىل نوع من التحرشات بني عناصر يهودية وأخرى من املعمرين أواخر  –تدرجييا  –املعادي لليهود 
  .25م، وقد جاءت قضية درايفوس آنذاك لتعمق هذا اخلالف19م وبداية القرن 18القرن 
ا فحاولت جتنيد اليهود يف هذا الوسط املتشنج واملكهرب وجدت احلركة الصهيونية ضالته      

اجلزائريني يف صفوفها، ورغم أن جناحها مل يكن كبريا يف البداية، إال أا جنحت نسبيا حيث اخنرط 
م، واستطاع بعض الصهاينة مجع 1919شخصا يف املدن الكربى عام  380يف صفوفها ما يزيد عن 

  .26فرنك لفائدة املنظمة الصهيونية 165000ما يزيد عن 
ءت ظروف احلرب العاملية األوىل لتتعمق خالهلا اهتمامات فرنسا باحلركة الصهيونية وجا      

ومسألة الوطن القومي بفلسطني، وهي اهتمامات ظلت خافية على كثري من الناس مقارنة بوعد 
جوان  04، رغم أا مل تكن أقل خطورة منه، حىت أا سبقته من حيث الزمن. ففي 27بلفور الشهري

ت احلركة الصهيونية العاملية على يد أحد زعمائها وهو ناحوم سوكولوف م تلق1917
N.Sokolow  رسالة يف غاية األمهية من الكاتب العام لوزارة اخلارجية  الفرنسية جول كامبون

Jules Cambon " :ر أنه إذا مسحت الظروف وحتقق استقالليقول فيهااألماكن املقدسة  28إنك تقد
يف إحياء اجلنسية اليهودية  - 29من خالل محاية دول احللفاء - املسامهةاف فإنه سيكون من اإلنص

د منذ قرون عديدة خلت. إن احلكومة الفرنسية على أرضها حيث الشعب اإلسرائيلي كان قد طرِ
اليت شاركت يف احلرب احلاضرة للدفاع عن الشعوب املعتدى عليها ظلما، واليت تواصل املعركة 

على القوة، ال تستطيع سوى أن تشهد بتعاطفها مع قضيتكم اليت يرتبط  لتحقيق انتصار احلق
  .30انتصارها بانتصار احللفاء"
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 Stephenتأكد هذا التصريح على يد وزير اخلارجية الفرنسية ذاته  1918فيفري  14ويف       

Pichon مي بعد أن تلقى رسالة من سوكولو الذي طلب من الفرنسيني تدعيم فكرة "الوطن القو
" اليت كان يطرحها الفرنسيون. وقد جاء تصريح بيشون أيضا يف املستوطنةبفلسطني" بدل فكرة "

شكل رسالة إىل سوكولو يقول فيها: "كما اتفقنا عليه خالل حمادثاتنا يوم السبت التاسع من هذا 
صهيونية الشهر، فإن حكومة اجلمهورية (الفرنسية)، بالنظر إىل حتديد وجهة نظرها حنو اآلمال ال

ت مذكرة يف الصحافة. وإين إذ أقدم ن قومي لليهود يف فلسطني، قد نشرالعازمة على إنشاء وط
إليك هذا النص، فإين أغتنم الفرصة لتهنئتكم على إخالصكم املتفاين الذي تابعتم به إجناز آمال 

اليت لقيتها إخوانكم يف الدين، مث ألشكركم على احلماس الذي أظهرمتوه لتقدمي مشاعر التعاطف 
  .31جهودكم يف بلدان الوفاق، وباخلصوص يف فرنسا"

بعنوان"  Edy Kaufmanوجتدر اإلشارة هنا إىل البحث اهلام الذي قدمه إيدي كوفمان       
)" وقد اعتمد عليه أبو القاسم سعد اهللا 1918 - 1917التصرحيات الفرنسية املوالية للصهيونية (

يف اهلامش، وهي حتمل نفس العنوان، وقد جاء هذا البحث ليميط اللثام يف املقالة اليت أشرنا إليها 
  عن حقيقة الدعم الفرنسي للحركة الصهيونية.

ولكن رغم هذه اجلهود الفرنسية ظل كثري من اليهود يف اجلزائر مترددين خبصوص مسألة       
يع اليهود، ومل يكن من االنضمام إىل الصهيونية، ألن معامل العمل الصهيوين مل تكن واضحة لدى مج

السهل التضحية بكل املكتسبات احملققة يف ظل اإلدارة االستعمارية الفرنسية من أجل هدف حتيط به 
مالبسات دولية كثرية. ويظهر هذا التردد من خالل قلة أعداد الذين هاجروا إىل فلسطني يف فترة ما 

تعرض اليهود يف مشال إفريقيا إىل مشاكل كثرية بني احلربني، بل حىت خالل احلرب العاملية الثانية ملا 
والفاشيون على جزء من  32وصلت حد املوت، وكان هذا يف الفترة اليت سيطر خالهلا النازيون

يف ظل حكومة  - م 1940أكتوبر  07يف جديد قانون  أن صدر يف فرنساخصوصا بعد املنطقة، 
  .33ع األهايل اجلزائرينيويساوي بني وضع اليهود ووضيلغي قانون كرمييو  -فيشي 

اليهودية والتخفيف من  قد بذلوا جهودا كبرية إلنقاذ العناصرخالل هذه الظروف وكان املسلمون 
م من تأليف اليهودي روبرت 2006جتدر اإلشارة إىل كتاب صدر عام  ويف هذا اإلطار، معاناا

وهو هنا ينعت  ،)فاءشر(من بني ال Among the Righteousبعنوان  Robert Satloffساتلوف 
أولئك الذين سامهوا يف إنقاذ اليهود يف مشال إفريقيا، وقد سرد أمثلة حول بعض مواقف  شرفاءبال



138 
 

رد على ، حيث ذكر أن فرحات عباس السياسيني اجلزائريني الرافضة ألوامر النازيني بإبادة اليهود
مقترحات فيشي باضطهاد اليهود قائال: "عنصريتكم تضرب يف كل االجتاهات، اليوم ضد اليهود 
ودائما ضد العرب" أما ميصايل احلاج فعلق على التوجه العنصري ضد اليهود بقوله: "هذا ليس 

  . 34تقدما للجزائريني، املس حبقوق اليهود ال يعين زيادة حقوق املسلمني"
يف قبول مبدأ اهلجرة إىل  -رب العاملية الثانية قبل احل -  د كثري من يهود اجلزائرتردوقد       

فلسطني يف ظل دعاية يهودية معادية للصهيونية صورت املستقبل هناك غامضا، وكانت ترى يف 
جتميع اليهود مغامرة غري حمسوبة العواقب، ألا يف نظر هؤالء كانت ستوفر الفرصة "ألعدائهم" 

ليهم مجلة واحدة. ولذلك كان بعض اليهود يرون يف اجلزائر املوطن األبدي الذي  ال للقضاء ع
 Georgesينبغي أن يهجر، وأن اليهود هم السادة احلقيقيون فيه، ومثال ذلك جورج فريبو 

Virebeau  ،الذي كتب كتابا ضمنه جمموعة من الدروس والنصائح اليت يوجهها للنشء اليهودي
من كلمتني؛  Algerusalemوقد ركب كلمة  Algerusalem, l’Algerie terre juive :وعنونه بـ

Alger  ووهي مدينة اجلزائرJérusalem    وهي مدينة القدس، ليعطي بذلك بعدا آخر الهتمام اليهود
  باجلزائر، حىت أنه أمت العنوان بالكلمتني التاليتني: "اجلزائر أرض يهودية".

احلقيقيون، أما الفرنسيون فكانوا يف رأيه جمرد  جلزائراحكام ود هم وكان فريبو يرى أن اليه      
أدوات لتحقيق املصاحل اليهودية الكربى، إذ يقول بأن الفرنسيني حيكمون بلد اجلزائر " لكننا حنن 

  .35اليهود الذين جنلس على العرش فيه، حيث يطيعنا املسيحيون واملسلمون وخيدموننا ويغنوننا"
ه كان يعيش يف اجلزائر بني املسلمني وحتت مظلة الفرنسيني فإنه مل يبخل على ورغم أن      

املسلمني، بل وحىت على املسيحيني باأللفاظ البذيئة والنعوت املشينة، فحني يتحدث عن عدد اليهود 
على األكثر، دون أن نعد اللقطاء الذين أجنبتهم نساء  60000يقول" حنن لسنا كثرة،  36آنذاك

  .37من إخواننا"الغوييم 
وقد أثار مثل هذه الكتابات وما يتبعها من أعمال حفيظة املسلمني يف اجلزائر، فوقعت       

م، حني أقدم يهودي على التبول على 1934صدامات بينهم وبني اليهود، كتلك اليت حدثت عام 
  .38مسلمني 04يهوديا و  25جدار مسجد بقسنطينة، وكانت نتيجتها مقتل 

على إجياد حواجز نفسية قوية بني املسلمني واليهود، وهو عمدا آللة االستعمارية قد عملت او
بقوله: "يصعب على أوالئك الذين مل يعيشوا احلياة اليومية يف مشال  39ما أشار إليه أندري شوراكي
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ال ، فال املدرسة وال اجليش و40تعذر تداخل اجلماعات املتجاورةإفريقيا املستعمرة أن يتصوروا درجة 
جتماعية تقلصت . فالعالقات االأي عامل آخر كان مبقدوره صهر هذه اجلماعات يف جمتمع متجانس

وأقامت األحكام املسبقة حواجز مسيكة صعب جتاوزها حىت أن املعنيني مل إىل أبسط معانيها...
  .41يدركون أم حتولوا إىل أسرى لكن داخل غيتوهام"يعودوا 

مل يعودوا قادرين حىت على  42األوربيني واليهود (املتأوربني)ا من كثريوكان من نتيجة ذلك أن 
احلديث مع العرب أو مساع صوت املؤذن الذي يرتفع مخس مرات يف اليوم عرب أالف املآذن، أو 

       .43معرفة شيء عن احلضارة اإلسالمية
ا مجعية العلماء  لدعاية املضادة اليت قامتاالسلطات االستعمارية الفرنسية من هنا استغلت و

بتحريض من الدوائر  - امتو ،املسلمني ضد الصهيونية واملشروع اإلجنليزي لتهويد فلسطني
باغتيال مفيت  1936عام  واعلي عباس التركيوحممد الشيخ الطيب العقيب  - الصهيونية يف اجلزائر

عن  توقف األولوصاحبه و 44وهو ما أدى إىل سجن العقيبعمر اجلزائر حممود كحول بن دايل 
  .مهامجة الصهيونية

القاتل كان دبرت مقتل املفيت لتلصق التهمة بالعقيب ألن اليت اإلدارة هي جدير بالذكر أن و 
وقت احملاكمة فحدثه الشيخ العقيب قائال: "يا وقد جيء به شاهدا مدمن مخر وامسه حممد عكاشة، 

لم، فكيف تكذب هذه الكذبة وتتهم أنت امسك حممد باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس !حممد
األبرياء وال ختاف اهللا؟" فأجهش بالبكاء مث اعترف أنه هو القاتل، ولذلك استفاد العقيب من 

  .45الرباءة
كما مت اام حزب الشعب ومجعية العلماء املسلمني باالتصال بالفاشية والنازية على اعتبار 

الن الذي ربطته صالت بأملانيا وإيطاليا خالل العالقات اليت مجعت هاتني اهليئتني بشكيب أرس
  . 46احلرب العاملية الثانية للوقوف ضد االستعمار الفرنسي

غري أن خماوف اليهود من مصريهم يف ظل احلركة الصهيونية تبددت مع نشأة الكيان الصهيوين       
اجع الكبري الذي م، وهو ما عمق الثقة يف احلركة الصهيونية، خاصة مع التر1948بفلسطني عام 

مس مكانة فرنسا الدولية بسبب احلرب العاملية الثانية، فكان من أهم حسابات اليهود عدم التعويل 
عليها وهي يف مثل هذه الظروف، أو باألحرى إجياد جمموعة بدائل حتسبا ألية ظروف طارئة، 
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انب األجهزة الفرنسية خصوصا نتائج ثورة التحرير اجلزائرية اليت وقف خالهلا أغلب اليهود إىل ج
  ليمنعوا أي حتول يف البالد كان من شأنه أن يصيب مصاحلهم يف العمق.

ومل يكن قيام "دولة" إسرائيل حمفزا هلجرة يهود اجلزائر وحدهم، فقد هاجر إىل فلسطني مجيع 
من يهود سوريا، ومثل ذلك من  %90من يهود العراق، مجيع يهود األردن،  %80يهود اليمن، 

من يهود ليبيا، وأغلبية اليهود األفغان، األكراد، اهلنود، وأقلية من اليهود  %95مصر، يهود 
  .  47اإليرانيني، األتراك واللبانيني

يلقي بالالئمة على االستعمار الفرنسي خبصوص  11وجيدر التنبيه إىل أن شوراكي يف ص 
بدي ندمه وندم كثري منهم على وكأنه يهجرة اليهود من اجلزائر خصوصا ومن مشال إفريقيا عموما، 

حيث يقلل من قيمة الصراع اإلسالمي اليهودي اليت حققوها، ومصاحلهم ترك أراضيهم وممتلكام 
يف فلسطني ليظهر قناعته بالفرصة اليت كانت متاحة أمامهم للبقاء يف بلدام والتعايش مع املسلمني 

  يما بصدور قانون كرمييو.لوال الشرخ الذي أحدثه االستعمار بفرنسة اليهود الس
      طَورغم أن ثورة التحرير حاولت أن تمن اليهود وخترجهم من دائرة الصراع اجلزائري ئ

بعد  -الفرنسي، إال أن وقوفهم يف صف االستعمار جعلهم يترددون يف قبول عرض اجلزائر 
 18 تسجيل هجرة ببقائهم فيها، إذ استمرت هجرم حنو فرنسا وفلسطني، حيث مت - استقالهلا 

وأكثر الذين ظلوا يف اجلزائر احتفظوا باجلنسية الفرنسية  ،48 1963و  1954ألف يهودي بني 
  وعاشوا كرعايا فرنسيني.

سبب هذه اهلجرة اليهودية  ذكرنه مل ميتنع عن حىت أشوراكي بكثري من الصراحة  ويتحدث
مبا فيهم  - عموما جعل الفرنسيني  وهو االحتقار واحلقد الذي عومل به املسلم، والذياحلقيقي 

إذا ما حصلت اجلزائر على استقالهلا. ولذلك عرفت  يتخوفون من العيش معه "رأسا لرأس" -اليهود 
هجرة نصف مليون فرنسي، بينهم مجيع اليهود  1962وجويلية  1961فترة ما بني ديسمرب 

    .49تقريبا
  خامتة:

ية عرب مراحل تارخيية طويلة، عاشوا خالهلا ظروفا إن اتمع اجلزائري احتضن العناصر اليهود
حافظوا على مقومات شخصيتهم الدينية ، حيث مع باقي السكان التفاهميف كثري من احلاالت ميزها 

حيز إثين ضيق، ميارسون التجارة وكثريا من احلرف اليت برعوا والعقيدية ومتكنوا من العيش ضمن 
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زائر جعلهم يظهرون يف شكل جديد بتقرم إىل العنصر فيها. غري أن االحتالل الفرنسي للج
بعد  السيما، ضعا اجتماعيا خاصين مقارنة باملسلمنيوالفرنسي، وهو ما أعطاهم مركزا قانونيا و

  يو.ميصدور قانون كر
يهود اجلزائر بعيدين عن جديد الساحة السياسية العاملية وإمنا  مل يبق العشرينوخالل القرن 

غالهلا ضمن حركية واسعة تؤطرها الصهيونية العاملية، ولذلك تفاعلوا مع أحداث عمدوا إىل است
ومع أحداث خاصة وعد فرنسا ووعد بلفور الربيطاين،  وفاقاحلرب العاملية األوىل من خالل وعود ال

احلرب العاملية الثانية السيما بعد أن تعرض مشال إفريقيا إىل غزو احملور، وهو ما هدد مصري العنصر 
  اليهودي.

ورغم ازام احملور واستفادة الصهيونية من دعم بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية فإن يهود 
اجلزائر عز عليهم فراقها وظلوا يأملون البقاء فيها لعدم ثقتهم فيما سيسفر عنه الصراع العريب 

جعلهم ني العسكري والسياسي اإلسرائيلي، لكن قيام الثورة التحريرية وتوايل انتصاراا على املستوي
لكن احلسرة والندم ما زاال يراودان  ،م1962حني تقَرر استقالهلا عام مييلون إىل مغادرة اجلزائر 

حيام ها با يف كثري من التحوالت اليت عرفتسبكثريا من هؤالء الذين اعتربوا االستعمار الفرنسي 
   .فيما بعد
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  تيارت  جامعة حممد زاهي،أ.                 
  مقدمة:

إن وجوه الرب عديدة ال حصر هلا، و متجددة ومتطورة بتطور اتمعات البشرية، ولقد فتح 
وعي حبث مثل الوقف. فالوقف نوع من أنواع اإلسالم منابع عديدة لنفع اآلخرين، منها ذو طابع تط

الصدقات اليت يقصد ا التقرب إىل اهللا تعاىل، فهو من القرب املشروعة اليت حث الشارع الكرمي 
  1.عليها و ندب إليها وطريق من طرق نشر اخلري

استنادا إىل احلديث الشريف الذي  »صدقة جارية«فالوقف يف أصل وضعه الشرعي فهو 
إذا مات إبن آدم انقطع عمله إال من ثالث: "يرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: هر ورواه أب

، ولقد عرفه فقهاء الشرع اإلسالمي بأنه: 2"صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له
  .3"على أي وجه من وجوه الرب ماالحبس املال على ملك اهللا تعاىل، والتصدق باملنفعة حاال أو "

أكدت الدراسات احلديثة اليت تناولت احلضارة اإلسالمية مدى مسامهة األوقاف يف تنمية 
التعليم وازدهار احلركة العلمية يف كل فترات التاريخ اإلسالمي، فالتعليم والثقافة والبحث العلمي 

العبادة منذ ختصصت ا األوقاف اإلسالمية منذ أن بدأ التعليم يتخذ منوذج املدرسة املستقلة عن دور 
عهد اخلالفة اإلسالمية العباسية. فأموال األوقاف كانت املورد األساسي للنشاط العلمي والثقايف يف 

. وانقسمت أوقاف التعليم 4احلضارة اإلسالمية حيث أصبحت األوقاف مبثابة وزارة التعليم يف زماننا
  إىل أوقاف املدارس وأوقاف املكتبات. 

  الوقف على املدارس: -/1

قد كان للوقف على التعليم مكانة عظيمة عند الفقهاء واملسلمني إىل درجة تعظيم هذا ل
النوع من الوقف، نظرا ألمهيته يف ازدهار احلركة العلمية يف احلضارة اإلسالمية، وحرصوا على بقائه 
واستمراره ومحايته، فأصبحت أموال األوقاف املورد األساسي للمدارس يف نفقاا وحاجاا، 
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سامهة بنصيب وافر يف تنمية التعليم، وبفضل الوقف شيدت املدارس واجلامعات يف العامل اإلسالمي م
  من أدناه إىل أقصاه، حيث كان للمغرب اإلسالمي نصيبا كبريا من مثل هذه األوقاف.

وبفضل الوقف ظهرت أوائل اجلامعات يف العامل اإلسالمي والعامل يف هذه املنطقة واملتمثلة 
ويذكر التاريخ طائفة من أفراد املسلمني بكثري من  الزيتونة، وجامع القرويين وجامعة قرطبة...جبامع 

اإلكبار واإلعجاب ملا هلم من فضل يف إنشاء مدارس علمية كربى يف العديد من املدن اإلسالمية، 
نشأ وكان من أبرزهم باملشرق اإلسالمي كل من نظام امللك الوزير السلجوقي العظيم، الذي أ

. 5م1065املدرسة النظامية ببغداد واليت تعد أقدم وأشهر املدارس اليت عرفها العامل اإلسالمي سنة 
ونور الدين الشهيد الذي أنشأ املدرسة النورية بدمشق، كما كان لصالح الدين األيويب الفضل يف 

  .6ال العراقإنشاء املدارس يف مجيع املدن اليت كانت حتت سلطته يف مصر، وبالد الشام، ومش

وكان أيضا للسالطني واألمراء باملغرب اإلسالمي دور كبري يف بناء املدارس والوقف عليها 
مبا يضمن استمرارها وإقبال الطالب عليها، فكثرت املدارس يف املغرب اإلسالمي على غرار ما كان 

  موجودا يف املشرق اإلسالمي.

وىل يف إنشاء املدارس كانت هلم اليد اال ومن األمثلة على هؤالء السالطني واألمراء الذين
زكريا ابن السلطان احلفصي أيب إسحاق  الذي وصفه ابن خلدون يف العرب  وونشر العلم األمري أب

كان لألمري أيب زكريا ابن السلطان من الترشيح لألمر ديه وشرف مهته وحسن ملكته  "فقال عنه: 
هو الذي اختط املدرسة للعلم بإزاء دار األقوري حيث وخمالطته أهل العلم ما يشهد له حبسن حاله و

  .7"كان سكناه بتونس

 م)1283 - 1279ـ/ھ681-678( احلفصي ابراهيم االول كما عرف عن السلطان أبو إسحاق
بإنشاء املدارس وتشجيع حاشيته على إنشائها فقد حضر السلطان جنازة حاجبه وصهره أبو حممد 

فوجم ..."خل املدرسة اليت أنشأها، حيث يقول ابن خلدون عنها: بن تافراكني ببجاية الذي دفن دا
السلطان لنعيه وشهد جنازته حىت وضع يف حلده من املدرسة اليت اختصها لقراءة العلم إزاء داره يف 

  .8"جويف املدينة
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احلفصي هجرة العلماء األندلسيني إىل تونس  ابراهيم االول وقد شجع السلطان أبو إسحاق
تدريس يف املدارس املوجودة يف بالده، وهذا ما قام به العامل لليت تعرضوا هلا وقدمهم ليف حمنتهم ا

بكر بن سيد الناس من مدينة اشبيلية، الذي قدمه لتدريس يف املدرسة اليت  والفقيه األندلسي أب
ر ...فلما رأى احلافظ أبو بك"البن خلدون، بقوله:  »العرب«أنشأا أمه، وهذا ما ورد يف كتاب 

اختالل أحوال األندلس وقبح مصايرها وخفة ساكنها أمجع الرحلة عنها إىل ما كان بتونس عن 
سابقته عند هؤالء اخللفاء فأجاز البحر ونزل بتونس فلقاه السلطان فكرمه وجعل إليه تدريس العلم 

   .9"باملدرسة عند محام اهلواء اليت أنشأا أمه أم اخلالئف

قام  لزيانيني دور كبري يف إنشاء املدارس والوقف عليها، فقداألمراء اوكان للسالطني و
الذي أنشأ أول مدرسة أسست يف عهد  م)1318-1308ـ/ه718-707(السلطان أبو محو موسى األول

ومها األخ أبو يزيد  الدولة الزيانية مسيت مبدرسة ابين اإلمام، أسسها لصاحل األخويني العامليني اجلليلني
مدرسة عرفت ما  م)1348ـ/ھ749توفي(وأبو موسى عيسى  ،م)1340ـ/ه741تويف(عبد الرمحان 
    .10يدرسا ا العلم

املدرسة التاشفينية، وقد  )م1337-1318هـ/737-718(ما أسس السلطان أبو تاشفني األولك
ظم عرف عنه اهتمامه الكبري باملشاريع الثقافية والعمرانية ، فقام ببناء هذه املدرسة جبانب اجلامع األع

يف تلمسان فكانت أهم مدرسة يف املغرب األوسط. واليت حضر حفلة افتتاحها عالمة عصره أبو 
عمران املشدايل وهو أعلم عصره يف الفقه املالكي وقدمه لتدريس ا يضاهي ا مدرسة ابين 

  .11اإلمام

بإنشاء املدرسة  )م1389-1359/ـه791-760(قام السلطان أبو محو موسى الثاينما ك
اليت مت  )م1370-1310/ـه771-710(مة عبد اهللا حممد بن أمحد الشريف عقوبية، اليت بناها للعالالي

لدرس االفتتاحي الذي ألقاه العالمة عبد اهللا ا، وقد حضر السلطان )م1364/ـه765(افتتاحها يف سنة
  .12الشريف

الواثق باهللا كما أغدق سالطني بين زيان اإلنفاق الوقفي على العلماء، فقد حبس السلطان 
-804(أبو عبد اهللا حممد بن أيب عمران موسى بن يوسف بن عبد الرمحان بن حيي بن زيان 
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عاملا من العلماء األعالم وحربا من أحبار اإلسالم... عقارا حمتويا على ..." )م1411 -1401/ـه813
  .13"..جنات وحمارث ومحام و إستذام احملبس عليه اإلغتالل واالنتفاع بذلك طول حياته.

وقاف لتقدمي املنح الدراسية للطلبة مبا يكفيهم ملعيشتهم باإلضافة إىل األما كانت ختصص ك
أوقاف متخصصة لسكىن الطلبة، وكانت األوقاف ال تقدم هلذه املدارس املباين وحدها بل تقدم أيضا 

  أدوات الدراسة.

  وقف املكتبات والكتب: -/2

ضارة اإلسالمية ومآثرها اليت فاقت ا سائر يعد وقف املكتبات والكتب من مفاخر احل
احلضارات، حيث أصبحت هذه املكتبات اإلسالمية من أهم املؤسسات الثقافية اليت يفخر ا 
اإلسالم و اليت كان هلا دور كبري يف نشر املعرفة والثقافة بني املسلمني وانتقلت آثارها حىت إىل 

  .14الغرب

دولة الزيانية بتحبيس الكتب الدينية والعلمية وتأسيس اعتىن العلماء وامللوك يف عهد ال
عبد اهللا مرزوق التلمساين شارح يف أمر حتبيس كتبه:  واملكتبات اخلاصة والعامة فقد أوصى الفقيه أب

... عن مجيع ما احتوت عليه غرفيت اليت مل أفارقها إال منذ ثالثة أيام، وما احتوى عليه مسكين اآلن "
املفردات والكراريس وسائر التأليف، وما هو معار عند الناس حبسها ذلك مقيد من دواوين الكتب و

يف ذميت حمبس على من يتعاطى العلم، وعرف باالنشغال به من ذرييت من أي جهة كانوا. فينتفعون 
إىل أوالدي الذكور، وأوالدهم أوىل بالتقدمي عند ازدحام حاجتهم إليه منها...مبطالعة ما حيتاجون 

يطلع منها، كما أن األوىل فاألوىل، فاألعلى من أوالدي الذكور أوىل عند ذلك أيضا، وأن إىل ما 
متويل النظر يف كتيب فاألقرب، واألعلم واألدين، فأن مل جيتمع الوصفات، فاألدين مث األعلم، مث 

  .15"األقرب مع أمانتهما عليها، فأن مل يؤمنا فاألمني كيف كان... 

بال الكبري على وقف الكتب على املكتبات ومساعدة طالب العلم وهكذا جند أن هذا اإلق
على االستفادة من هذه الكتب، يعكس حب املسلمني للعلم، وحرصهم على نشره بني الناس، 
وتقديرهم البالغ ألهله وطالبه، وبفضل هذا احلب الذي غرسه اإلسالم يف أهله أقبل الناس على 
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اخلاصة. وهكذا أتاحت هذه األخرية نشر العلم والثقافة يف وقف الكتب وإنشاء املكتبات العامة و
  اتمع، وبالتايل أصبحت املكتبات من أهم املظاهر اليت يتجلى فيها البعد العلمي للوقف.

وبفضل األوقاف انتشر العلم والثقافة يف صفوف اتمع اإلسالمي ومشلت مجيع طبقاته، مما 
ملا جيدونه من العناية فينكبون على القراءة واملطالعة، وكل  شجع الناس على اإلقبال على املكتبات،

لألوقاف اإلسالمية هذا اخلري الذي عم اتمع اإلسالمي يرجع إىل مؤسسة الوقف العامرة، كان 
الفضل يف إنشاء املكتبات العلمية اليت كانت حتوي البعض منها مئات اآلالف من الدات العلمية، 
أبرزها يف املغرب اإلسالمي واألندلس مكتبة جامع قرطبة، والزيتونة، والقرويني وتلمسان... وقد 

واحلوانيت، والدور لتجهيزها أوقف احملسنون على هذه املكتبات األراضي الزراعية والبساتني 
  بالكتب وإمدادها باملوظفني والعاملني.

ولقد كان للسالطني واألمراء والوزراء الفضل يف إنشاء املكتبات يف سبيل اهللا، حيث 
خصصت هلا أوقاف لإلنفاق عليها ففي كتاب املعيار للونشريسي دليل على ذلك وهو ما قام به 

وقع بتونس حبس األمري أبو "، فقد جاء أنه )م14هـ/8(قرن السلطان املريين أبو احلسن يف ال
احلسن املريين كتبا على مدرسة ابتناها بالقريوان، وأخرى بتونس، وجعل مستقرها بيتا جبامع الزيتونة 

  ."16ا، فلما يئس من متامها قسمت الكتب على مدارس تونس

ضا دور كبري يف حتبيس الكتب وباإلضافة إىل هؤالء العظماء، كان العامة من املسلمني أي
خزانة جامع غرناطة  يف فقد حبست كتب الشروطالدينية يف املساجد واملدارس، ويشترطون بعض 

سئل الشيخ املفيت حباضرة غرناطة أبو القاسم ابن سراج رمحه "على أال تقرأ إال فيها، فمثال يف نازلة 
بس فيها أال تقرأ إال يف اخلزانة املذكورة، اهللا، عن كتب حبست يف خزانة جامع األعظم، فاشترط احمل

وأن ال خترج منها، ومنها ما اشترط أن خيرج لكن بعد وضع رهن أو ثقة، فهل جيوز أن يتعدى ما 
فأجاب: ال جيوز أن يتعدى على شرط احملبس ألنه  اشترط يف احلبس فيأمث املتعدي بسبب ذلك أم ال؟

  .17"اع باحلبس على ذمة احلبستصرف يف ملك الغري بغري إذنه، ألن االنتف

عمن حبس كتبا وشرط يف حتبيسه أنه ..."ويف نازلة أخرى سئل الشيخ أبو احلسن القابسي 
ال يعطي إال كتاب بعد كتاب، فإذا احتاج الطالب إىل كتب وتكون الكتب من أنواع شىت، فهل 

مونا أمينا مكن من هذا، فأجاب: إذا كان الطالب مأ يعطى كتابني معا أوال يأخذ كتابا بعد كتاب؟
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ومنه ما جرى به العرف يف بعض الكتب احملبسة عروف، فال يدفع إليه إال كتاب...وإن كان غري م
على املدارس ويشترط عدم خروجها من املدرسة، وجرت العادة يف هذا الوقت خبروجها حبضرة 

  .18"املدرسني ورضاهم...

تب على املكتبات ومساعدة طالب العلم وهكذا جند أن هذا اإلقبال الكبري على وقف الك
على االستفادة من هذه الكتب، يعكس حب املسلمني للعلم، وحرصهم على نشره بني الناس، 
وتقديرهم البالغ ألهله وطالبه، وبفضل هذا احلب الذي غرسه اإلسالم يف أهله أقبل الناس على 

ه األخرية نشر العلم والثقافة يف وقف الكتب وإنشاء املكتبات العامة واخلاصة، وهكذا أتاحت هذ
  اتمع، و أصبحت املكتبات من أهم املظاهر اليت يتجلى فيها البعد العلمي للوقف.

ومن أهم الكتب اليت كان يتم حتبيسها يف العامل اإلسالمي منذ العهود األوىل لإلسالم إىل 
يعقوب ملا استوىل على مدينة وقتنا احلايل هو املصحف الكرمي، فقد قام السلطان املريين يوسف بن 

مصحفا وقفه على  ،)م1304/ـه703(تلمسان، بإرسال مع ركب احلجاج املتوجهني إىل مكة سنة 
فأمر بانتساخ مصحف رائق الصنعة، "احلرم الشريف مبكة املكرمة، قال ابن خلدون يف العرب عنه 

شاءه من بديع الصنعة كتبه ومنقه أمحد بن احلسن الكاتب احملسن، وإستوسع يف حرمه وعمل غ
واستكثر فيه من معالق الذهب املنظم خبزران الدر والياقوت، وجعلت منها حصاة وسط املعلق تفوق 

  .19"ونة عليه ووقفه على احلرم الشريفاحلصيات مقدارا وشكال وحسنا، و استكثر من األص

استيالئه على احلسن بعد  وأب )م1348 -1331/ـه749-732(ما قام أيضا السلطان املريين ك
تلمسان بإرسال نسخة من مصحف خبط يده ليوقفها باحلرم الشريف، وهذا ما ذكره ابن خلدون 

وأمجع السلطان على كتب نسخة عتيقة من املصحف الكرمي خبط يده، ليوقفها باحلرم " بقوله يف العرب
لضبطها تنميقها ، و القراء  ومجع الوراقني ملعاناة تذهيبها و و ابتغاء للمثوبة ، الشريف إىل اهللا تعاىل

هلا وعاء مؤلفا من خشب األبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة  صنعوذيبها حىت اكتمل شأا، و
املرقوم أدميها خبطوط الذهب من فوقها غالف احلرير والذيباج و أخرج من خزائنه أمواال لشراء 

  .20"الضياع باملشرق لتكون وقفا على القراء فيها 
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و يف ذلك يقول أيضا بتحبيس مصحف آخر على املسجد النبوي باملدينة املنورة،  ما قامك
ألول ووقفها على مث انتسخ السلطان نسخة أخرى من املصحف الكرمي على القانون ا" :ابن خلدون

  .21"القراء باملدينة

كل  احلسن بعد استيالئه على تونس ومتت له السيطرة على وكما قام هذا السلطان املريين أب
و بالد املغرب اإلسالمي، بنسخ مصحف من خطه ليوقفه على بيت املقدس لكنه هلك قبل إمتامه 

مث شرع بعد استيالئه على افريقية، كما نذكره يف كتاب نسخة  " بقوله ابن خلدونهذا ما ذكره 
  . 22"إمتامها وهلك قبل فراغه من نسخهاأخرى من املصحف الكرمي ليوقفها ببيت املقدس فلم يقدر 

 الكتبيف حتبيس  الكبري أن امللوك والسالطني املسلمني كان هلم الفضل يتأكد لنا وهكذا
انتشرت ظاهرة وقف الكتب يف املغرب اإلسالمي على مر العصور قد و خاصة منها املصاحف.

وجرت العادة أن تسلم للخزانات العامة التابعة ملكتبات املساجد واملدارس لتوضع حتت تصرف 
علم والعلماء. ويؤكد قولنا هذا ما ذكره ابن خلدون يف العرب، أن الوزير واألديب واملؤرخ طالب ال

سعيد  زاوية  ، قام بتحبيسه على»اإلحاطة يف أخبار غرناطة«ابن اخلطيب ملا انتهى من تأليف كتابه 
اه وصحبته كتاب غرناطة وغريه من تأليفي وتعرف بتحبيسه خبانقالسعداء مبصر حيث يقول: "...

املؤرخ ابن خلدون أيضا بتحبيس كتاب العرب يف خزانة كما قام . 23"سعيد السعداء مبصر...
  .24أيب العباس بتونس )م1286-1258ـ/ه658-656(السلطان احلفصي

الفضل يف استرجاع  م1307-1286هـ/706- 685(وقد كان للسلطان املريين أيب يوسف 
رى باألندلس، حيث اشترط هذا السلطان بعد االنتصار اآلالف من الدات اليت استوىل عليها النصا

الكبري الذي حققه يف األندلس يف جهاده ضد النصارى، أن يقدم له النصارى كل كتب العلم اليت 
كما ذكر ابن فأوقفها باملدرسة اليت أسسها بفاس، استولوا عليها يف املدن اإلسالمية باألندلس، 

غية سائر الشروط ورضي بعز اإلسالم عنه، وانقلبت إىل قومه وتقبل الطا"خلدون يف العرب مايلي: 
سأل منه أمري املسلمني أن يبعث من كتب العلم اليت بأيدي النصارى واملسرة ومبلء صدره من الرضا 

ها فمحال بعث ا إليه فوق منذ استيالئهم على مدن اإلسالم فاستكثر من أصنافها يف ثالثة عشر
  .25"سسها بفاس لطلب العلمدرسة اليت أالسلطان بامل
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وهكذا على مدى عقود طويلة مرت يف تاريخ األمة اإلسالمية مارس الوقف أدوارا  خامتة:
مؤسسة الوقف يف «بالغة األمهية يف تدعيم خمتلف نواحي احلياة يف الدولة اإلسالمية، حىت غدت 

لطاقات يف اتمع مؤسسة كربى هلا أبعاد إنسانية وحضارية ورمز العطاء ومفجر ا »اإلسالم
  .اإلسالمي
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1962 

 

 جامعة تيارت، أوسليم عبد الوهابأ.

   :ةمقدم
قد كان هذا آخر و، بطرابلس الليبية رابع مؤمتر للمجلس الوطين للثورة اجلزائريةانعقد 
أصبح ، املصادقة على برنامج عامو، املستقلة من أجل دراسة مستقبل اجلزائر، مؤمتر هلذا الس

استفاد عدد ال بأس و، (Programme de Tripoli)يعرف منذ ذلك الوقت بـ "برنامج طرابلس" 
اليت جاءت ا اتفاقية ، من تدابري العفو عن املساجني السياسيني، به من أعـضاء هـذا الس

سابقة يف تاريخ اجتماعاته ، هذا األخريمن أعمال  ، ما كان سيجعل1962مارس  18إيفيان يف 
  :ة املطروحة يف هذا املقال فستكونأما اإلشكالي، 

 ما هي األسباب العميقة اليت كانت وراء انعقاد هذا املؤمتر ؟ -
 كيف كانت جمريات املناقشات داخل هذا املؤمتر؟ -
 ما مدى استجابة برنامج طرابلس لواقع اجلزائر ما بعد االستعمار ؟ -
 قرارات املصادق عليها من خالل هذا املؤمتر؟ما هي ال -
   :أسباب انعقاد املؤمتر - 1 

جلملة ، 19621جوان  07ماي  و 28انعقد املؤمتر يف الفترة الزمنية املمتدة ما بني 
، من خالل املواضيع الرئيسية اليت طرحت على جدول األعمال، من األسباب ميكن حتديدها

، و تعيني فريق قيادي جديد، ديد جلبهة التحرير الوطينحيث تضمنت املصادقة على برنامج ج
  .2مكلّف بتطبيق هذا األخري

     :صياغة برنامج طرابلس -1.1
انت مكونة وك، امجمسؤولية صياغة هذا الربن، أوكلت إىل جلنة برئاسة أمحد بن بلة

و ، نفيذيةو الت، املوزعة عرب أجهزا التشريعية، إطارات جبهة التحرير الوطينو، من كوادر
حممد ، رضا مالك، مصطفى األشرف، حممد بن حيي، اإلعالمية . ضمت هذه اللجنة أحممد يزيد

و ، مراجعةو، إال بضعة أيام من أجل صياغة، .مل تكن أمام هذه األخرية3عبد املالك متام، حريب
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شغاهلا حيث سارت أ، قبل انعقاد دورة الس الوطين للثورة اجلزائرية، تصحيح هذا الربنامج
  بوترية سريعة جداً.

، و جبهة التحرير الوطين، قد عاجل وضعية الثورة، كان الربنامج مبحاوره الرئيسية
إصالح و، من تأميم للثروات، االجتماعية للجزائر املستقلةو، االقتصاديةو، املهام السياسيةو

هاما من هذا هي اليت أعدت جزءا ، حتسني للوضع االجتماعي.رغم كون هذه اللجنةو، زراعي
و هيئة ، ذلك أن فيدرالية جبهة التحرير، إال أا مل تكن الوحيدة يف اقتراح مجيع نقاطه، الربنامج

 .4قد تقدموا هم أيضا باقتراحام، و عضو الس الوطين للثورة حاج بن علة، األركان العامة 
ذي أشرف عليه  ال، كيف كانت حضوض هذه املقترحات مقارنة بربنامج احلمامات بتونسف

  أمحد بن بلة؟ 
قد أخـذ مبقترحي هيئة ، ما إذا كان الربنامج النهـائي، ال تعطينا املصادر أو املراجع

قد عرف مصريا ، أن مقترح فيدرالية فرنسا، لكنه من املؤكد، حاج بن علةو، األركان العامة
عليها الس ادق اليت ص، ها ضمن أرضية طرابلسإدماجمت ، ذلك أن بعضا من نقاطه، أخرا

بعيدة جدا عن بعضها ، بقيت املواقف من هذا املقترح ،م ذلكرغ، و5زائريةالوطـين للثورة اجل
  .6البعض

جدي و، كانت قد منعت أي حتليل دقيق، إن السرعة اليت أوجد فيها هذا الربنامج
قد جتاهل األرضية ، خاصة و أن برنامج طرابلس، مستقبل اجلزائر املستقلةو، لواقع الثورة اجلزائرية

رغم و، اليت كانت قد شرحت األسس اإليديولوجية اليت قامت عليها الثورة، السياسية للصومام
 بقيت إيديولوجية الثورة ناقصة جداً حيث كان حممد لبجاوي قد سجل ذلك قائال:، ذلك

جيب أن ، سيكون هذا البـرنامج (برنامج طرابـلس) لوحده ناقصاً و حىت يكون العمل جدياً"
، بإعادة فحص شامل للوضعية، لكن خاصة القيام، نص أرضية الصومام، يضاف إليه على األقل

  .7"يف جزء منهما على األقل، ألن الوثيقتني قد مت جتاوزمها
، أسندت إىل جبهة التحرير، مبا أن مناقشة هذا الربنامج شعبيا كانت أمرا مستحيالو

عرض برنامج و، توضيح املواقف للجماهري، فتاءدت إليها من مهام خالل االستفيما أسن
راكية، اإليديولوجية حنو االشتتلك التوجهات ، . مل حتدد الثورة منذ البداية يف مواثيقها8طرابلس
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ومل يذكرها برنامج طرابلس ، ال يف أرضية الصومامو، مل يظهر هذا ال يف بيان أول نوفمربو
  .9من أجل القيام بتنمية شاملة يف اجلزائر، رغم استبعاده لألسلوب الليربايل، سمباال

كان بعض أعضاء الس ، أو حتليل هلذه االشتراكية، دون سابق ممارسة شخصيةو 
بل توجه كل ، الذي مل يعد فقط توجه اجلزائر املستقلةو، مبهورين ذا التوجه، الوطين للثورة

أن تكون ، : أمحد بومنجلاحملامي ، كما ذكّركان على اجلزائر، والشعوب اليت عانت االستعمار
  .10(Original)اشتراكيتها ذات طابع خاص 

  "املكتب السياسى":تعيني قيادة جديدة جلبهة التحرير -2.1
أزمة حقيقية ميزها تنازع الشرعية بني ، عرفت القيادة السياسية للثورة منذ البداية

، ما بني جلنة التنسيق، تارة أخرىو ،الوفد اخلارجيو، تارة ما بني الداخل، أقطاب هذه القيادة
-1958الثالثة (و الثانيةو، حىت عند تشكيل احلكومة املؤقتة األوىل، وخصومها التقليدينيو

  مل يتم وضع حد هلذه األزمة.، )1961
التحالفات عملة و، كانت االستراتيجياتظل هذا البحث عن القيادة اجلديدة يف و 

تتمسكان باستراتيجية خاصة ، هيئة األركان العامة للجيشو ،حيث كانت احلكومة املؤقتة، شائعة
، أصبحت املصادقة على برنامج للجزائر املستقلة .11كانت ستهدد بنسف الوحدة الوطنية، جداً

يف حني أن املنافسة السياسية بني ، 12تناقضاا، وحالً جلميع أزماا، انتخاب مكتب سياسيو
إىل مجع كل ، مجاعته، وخاصة  أمحد بن بلة وضهمكانت تدعوا بع، قادة جبهة التحرير

  .13لتدعيم مركزه، العسكرية، واءات السياسية من الكف، املعارضني
مكونة من حاج ، تشكلت جلنة باقتراح من خلضر بن طوبال، مع بداية أشغال املؤمترو

من أجل ، حييو برئاسة حممد بن ، قاضي حممد (عضو جلنة الوالية الرابعة)، عمر بو داود، بن علة
إن كان برنامج وحىت و .14واألمساء احملتمل تواجدها داخله، دراسـة صالحيات هذا املـكتب

، اليت حض فإنه قد أعطى مجلة من املعايـري العامة، مل حيدد عدد أعضاء هذا املكتب، طرابلس
  .15ل اختـيار هـؤالء األعضاءجمن أعلى االستناد إليها، 

ني خاصة يف السنتني األخريتقيادة جبهة التحرير الوطين، و اليت مرت ا إن الظروف
إذا ، على أن اختيار فريق إداري جديد قد أصبحت عملية  صعبة، من الثورة أصبحت تدل كلها
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خاصة مع غياب أدىن نقاط للتوافق بني األطراف ، كما سنرى ذلك الحقا، مل نقل مستحيلة
  املتنازعة.

 :اليت أدت إىل هذه الوضعية قائال على األسباب، كان حممد حريب قد سلّط الضوءو
، يف اخلارج، كانت خطوط االنكسار على مستوى جبهة التحرير يف كل مكان داخل السجون"

، الذين كان يأمل الكل، ولكن أيضا داخل الواليات (وكان) القادة التارخييون املعتقلون بفرنسا
كانوا أيضا منقسمني على ، من تعثر خطوتهمن أجل إخراج جبهة التحرير ، ألن يكونوا حمكّمني

  .16 "أنفسهم
ال تقل أمهية يف ، كانت مسألة عويصة، إن مسألة إجياد مكتب سياسي جلبهة التحرير

عن القيام بتنمية  أو، ةاالستعمارية يف اجلزائر املستقل عن مسألة اإلحالل مكان السلطة، نظرنا
  اجتماعية.، وصاديةشاملة اقت

      :رجمريات املؤمت -2
إال أن مسألة ، على الرغم من أن املؤمتر كان خموال  لدراسة مستقبل اجلزائر املستقلة

إىل درجة أا مثلت جوهر هذه ، أخذت حيزا هاما من املناقشات، إجياد قيادة جديدة للثورة
ماي  28رئاسة اجللسة االفتتاحية للمؤمتر يوم ، توىل فيها حممد الصديق بن حيي األخرية.
 01ماي إىل  29لثالثة أيام من ، يف حني تواصلت املناقشات خبصوص برنامج طرابلس، 1962

  .17جوان
أمحد ، أمحد بن بلة الـمكونة من:، وكان على اللجنة اليت اختارا اجلمعية العامةو

مجع . عبد احلميد مهري، حاج بن علة، وأحممد يزيد، قايد أمحد، علي هارون، بو منجل
املصادقة على برنامج  ، إن اإلمجاع الذي حدث خبصوص18ب أثناء اجللسة العلنيةمالحظات النوا

رسها هذا كانت املسائل اليت د، على العمومو .19كان إمجاعا خيفي مجلة من األسباب، طرابلس
  :املؤمتر ممثلة فيما يلي

  :حماولة تشكيل املكتب السياسي -1.2
إىل ، ة أشغال املؤمترنفسها منذ بداي منقسمة على، كانت قيادة جبهة التحرير الوطين

من ، كان كل طرف مستفيداً، وأنصار أمحد بن بلة، وأنصار احلكومة املؤقتة،  رئيسينيقسمني
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، فقد كان أمحد بن بلة ، أما أنصاربعض الكوادر السياسية املدنية، ووالء بعض قادة الواليات
  .20هو جيش احلدود ، القويحليفهم املميز و

، حتقيق إمجاع حول أمساء أعضاء هذا املكتب، حلالة فإنه سوف يستحيليف هذه او
فاملناقشات ، و قد أدى هذا  إىل انفجار بوادر أزمة جديدة، نه مل يتم حىت حتديد عددهخاصة وأ

مت تشكيل جلنة ، و للخروج من هذه األزمة، يف ظل ارتفاع حدا، مل تعد تفضي إىل شيء
مطالبة إياهم بوضع قائمة حمتملة هلذا ، ل أعضاء الس الوطينعرضت األمر على ك، استشارية 

  .21تكون مكونة من سبعة أعضاء، املكتب
األوفر حضا من ، كانت أمساء سجناء فرنسا اخلمس من القياديني، يف كل احلاالتو

أال ، أن القائمة املنافسة لقائمة أمحد بن بلةخاصة و، أجل الظفر بكرسي داخل املكتب السياسي
لقد ، ذا السبب فقطلكن ليس هل، 22ت هي أيضا قد أدرجتهمكان، ةوهي قائمة احلكومة املؤقت

فوجودهم يف مثل هذا املكتب كان حتمية ، وضعا استثنائياً، ان وضع هؤالء الرجال التارخيينيك
كانت األمر الوحيد الذي كان بإمكانه إحداث اإلمجاع داخل ، بل أن هذه األمساء، تارخيية

كان اخلمسة الوحيدين الذين مل " :(Hervé Bourgés)عن ذلك سجل إيريف بورجيس و، راملؤمت
هذا ما و -يف منأى عن كل هجوم وحافظ، 1956جعلهم أسرهم سنة ، تطلهم االنتقادات

  .23"فسره تعينهم مستقبال يف املكتب السياسي على بعض من الوحدة
خاصة وأن أمحد بن بلة ، املكتب  مل تد اللجنة إىل صيغة توفيقية حول أعضاء هذا

عبد ، خلضر بن طوبال، : كرمي بلقاسممصممني على إبعاد ثالثي احلكومة كانوا، هوحلفاؤ
أي مباشرة بعد مؤمتر ، 1956بسبب استئثار هذا الثالثي  بالسلطة منذ ، الصوف احلفيظ بو

سيكون ، ا املكتبأن تكملة نصاب هذ، أنه يف كل احلاالت كان أمحد بن بلة يرىو، الصومام
إقناع علي هارون ، حيث حاول، أو عضوين لفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، من خالل عضو

إىل أن ، إن كل الدالئل أصبحت  تشري .24مساندة قائمتهو، من أجل مساندته، أحد قادا
  .من انتظار إمجاع مستحيل، ستكون أكثر فاعلية، حبكة الكواليسو، التحالفات خارج املؤمتر

  :عالقته بالقوى الثورية داخل اتمع اجلزائريو، دراسة مستقبل جبهة التحرير -2.2
واام هذا ، بانتقاد الذع جلبهة التحرير الوطين، بدأ برنامج طرابلس يف شطره األول

اليت تسربت إليها ، (Manque de Fermeté Idéologique)بنقص الصرامة اإليديولوجية ، األخري
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أما مستقبل جبهة التحرير  .25روح البورجوازية الصغرى الناشئة يف املدينة خاصة، على ما يبدو
اليت  ال للصحافة الفرنسيةو، ال للمؤمترين، فإنه مل يكن واضح املعامل، الوطين يف اجلزائر املستقلة

سيناريو ، اليت أعطت يف بداية أشغال املؤمتر (Le Monde)خاصة جريدة لوموند  غطّت املؤمتر
  .26قضا للذي أعطته يف ايتهمنا

أكيدة يف اإلبقاء على جبهة ، السياسينيبة بعض املؤمترين من العسكريني وكانت رغ
كانت بعض اآلراء مستندة إىل جذور و، لضمان سريورة الثورة اجلزائرية، كحزب واحد، التحرير

املهام داخل حركة (الذي كان قد تقلّد ، فقد اعتقد أمحد بو منجل، احلركة الوطنية اجلزائرية
قبل انضمامه إىل جبهة ، فاالحتاد الدميوقراطي للبيان اجلزائري، االنتصار للحريات الدميوقراطية

و أنه قد أوصى مصايل احلاج بذلك سنة ، ) أن اإلبقاء على احلزب الواحد ضروريالتحرير
1946 27.  

ما خيص السماح في، أنه دون اإلخالل باتفاقيات إيفيان، اعتقد عبد احلميد مهريو 
، 28أال يتم بناؤه من القمةأن جتمع كل الشعب و، فإنه على جبهة التحرير، بتواجد أحزاب أخرى

ال جيب فيه ، فقد اعتقدا أن بناء صرح قوي جلبهة التحرير الوطين، قايد أمحدو، أما علي منجلي
ثورة حىت تتواصل ال، هةبل إجياد إيديولوجية حقيقية للجب، التوعية اإليديولوجية إلطاراته، إغفال

  .29التشييدالتحريرية مع ثورة البناء و
أكّد أنه ال ، لكنه يف الوقت نفسه، كان برنامج طرابلس قد أقّر استقاللية النقابات

إالّ احلزب أي جبهة ، ما بني القوى الثورية داخل البالد ن يضطلع بعملية التنسيقأحد يستطيع أ
يف إبقاء تأثري جبهة التحرير ، تظهر نواياهم شيئا فشيئا، مترينكانت تدخالّت بعض املؤو، التحرير

ن خمافة أ، كما كان هو احلال أثناء حرب التحرير، األجهزة املسؤولة من اجلبهةو، على النقابات
أو أن تؤدي إىل خماطر ، كما أكّد على منجلي، أجهزة للنشاط الدمياغوجي، تصبح هذه األخرية

  .30تمعتربة كإعالا لإلضرابا
أن يتم جتاهـل أبرز مكون يف ، ساقبناء اجلزائر املستقلة على قدم وعملية ال ميكن و 

، حيث كان أمحد بن بلة هو من دعا إىل االستناد إليه، الدين اإلسالمي أال وهو ، اتمع اجلزائري
 اإلسالم لو أن االستناد إىلو .31الئكية جبهة التحرير الوطينو، أعاد بذلك طرح الئكية الدولةو



161 
 

، جل إعاقة تطور اتمع اجلزائريمن أ، اعتقد البعض اكم، سوف يعطي لكل احملافظني الفرصة
  العالقات داخل اتمع.خاصة األسرة و

    :الوكاالت تفجر املؤمتر - 3.2 
إال أن بعضهم ، رغم تنقل عدد مهم من أعضاء الس الوطين للثورة إىل طرابلس

، منذ الوهلة األوىل أصبحت الوكاالتو، خاصة من قيادات الواليات، ئهاآلخر فضل توكيل زمال
  . 32أنصار احلكومة املؤقتة و، أنصار بن بلة ، الورقة الراحبة يف أيدي الفريقني املتنافسني

يف تفجري أزمة حقيقية داخل الس الوطين ، سوف تلعب الوكاالت دورا هاماً
وهذا ما حدث ، وكلووصية املُ، عدم احترام إرادةو، قع التالعب اخاصة عندما سي، للثورة

  . 33الرابعةو، تني الثالثةفعالً مع الوالي
قد حسمت أمر اختيار ، اللقاءات املسبقة لقيادة جمالس الوالياتو، مل تكن املشاورات
الذي اتفق أعضاؤه على منح و، ذلك أن جملس الوالية الثانية، قيادة جبهة التحرير الوطين

، فضل كل من: العريب برجمو، أحدث انشقاقا يف صفوفهم، لالئحة كرمي بلقاسم، أصوام
  .  34رابح لوصيف مناصرة الئحة بن بلةو

على استخدام وكالة ، عندما صمم الطاهر زبريي، بدأ الصراع احلقيقي داخل املؤمتر 
قرارات الفاً بذلك خم، داخل جملس قيادة الوالية األوىل لصاحل قائمة بن بلة، لثالثة من زمالئه

 .35لعدم استيفائها للشروط القانونية، الذي قرر نقض هذه الوكالة، مكتب الس الوطين للثورة
كان ، أو مكتب سياسي، فإن أمر االتفاق على قيادة موحدة جلبهة التحرير الوطين، مهما يكنو

ة اليت كانت قد عصفت الصراعات الداخلي، أعاد إىل األذهانو، أمرا مستحيالً يف ذلك الوقت
قبل سنة من اندالع الثورة ، خاصة حركة االنتصار للحريات الدميوقراطيةو، باحلركة الوطنية

  اجلزائرية .
  : القرارات -3

هي ، كان من أبرز القرارات اليت صادق عليها الس الوطين للثورة يف دورته األخرية
  ر تشكيلة املكتب السياسي.يف حني فشل يف اختيا، املصادقة على برنامج طرابلس

  :واخلطوط العريضة له، املصادقة على برنامج طرابلس 1.3
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جلزائر ، السياسيةو، كان قد أثار مجلة من النقاط االقتصادية، رغم أن برنامج طرابلس
لعل أبرزها هو عدم إستناده إىل وثيقة ، إالّ أنه مل يسلم من بعض النقائص، د االستقاللما بع
والذي كان قد مثّل أحد ، األرضية السياسية للصومام، هيواثيق الثورة أال ومن م، يةأساس

  ميكن استجالء هذه النقاط من خالل ما يلي:و .36خالل الثورة املسلّحة، احلامسة األحداث
   :ممارسة السلطة -1.1.3

يف ، ألبواب يف وجه دميوقراطية تعدديةبعدم إغالق مجيع ا، أوصى برنامج طرابلس
على أن تكون ، إالّ أنه فضل أن تكون جبهة التحرير احلزب املهيمن، بعد  االستقالل جزائر ما

حيث كان ، سوف تتجه حنو احلل الثاين، احلزب الوحيد. لكن التطورات السياسية للجزائر
أن وزير ذلك ، موجها حنو هذا احلل، سنتني قبل االستقالل، اخلطاب السياسي للحكومة املؤقتة

لن " كان قد أكّد خالل اتصاله بإطارات جبهة التحرير على احلدود:، بن طوبالالداخلية خلضر 
، سيكون هذا إذن تشتيتاً لطاقات الشعب، نسمح بفتح أبواب احلرية من أجل تشكيل األحزاب

  .37 "من أجل إعادة البناء، الذي لن يستطيع تعبئة نفسهو
أو ، مل يكن اختيارا اعتباطيا، حنو جزائر احلزب الواحد، إن حتضري اجلزائر املستقلة

على املمارسات االستعمارية اليت كانت تتالعب بتلك التعددية ، إا إجابة صرحية، متسرعاً
على أرض ، حىت تتجسد هذه الرؤية. و38جتذّر ملمارسات قدمية داخل احلركة الوطنيةو، الزائفة
كذا أعضاء ، بأن يكون أغلبية أعضاء احلكومة، كان برنامج طرابلس قد أوصى أيضا، امليدان
  .39منتمني إىل احلزب، االس

، فإن برنامج طرابلس، أما عن مستقبل العالقات اليت سوف تربط الشعب باملؤسسات
كنوع من احلذر جتاه هذه ، طة حمتملة ما بني الشعب والسلطةشجع على إلغاء كل وسا

  .40 جاء ا هذا الربنامج كصفة من صفات الشعبوية اليتو، املؤسسات 
   :التنمية االقتصادية و االجتماعية -2.1.3

حيث أصبحت ، الواقع االقتصادي جلزائر ما بعد االستقالل، رصد برنامج طرابلس 
، املعدنيةو، تثمار الثروات الطبيعية الطاقويةاسو، ممثّلة يف اإلصالح الزراعي حماور هذه التنمية

باملساعدات ، ارتبط اإلصالح يف هذا األخري . ففي امليدان الزراعياراتواالستثم، تنظيم التجارةو
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الذين قد يفقدهم هذا اإلصالح ، املقدمة على شكل تعويضات للفالحني الفرنسينيالفرنسية و
  . 41أراضيهم

، أيام الفترة االستعمارية، تغيري صورة الفالح اجلزائري البائس، أرادت التنمية الزراعية
عندما أعطت ، إىل تغيري صورة الفالحة بصورة عامة ، ي كانت تسعى فيه أيضايف الوقت الذ

نقاط رئيسية ثالث هي: هذه األخرية اليت متحورت حول ، صبغة الثورة الزراعية، هلذه التنمية
  .    42احملافظة على التراث العقاريو، حتديث الزراعة، اإلصالح الزراعي

هذا ، قطاع عامو، بوجود قطاع خاص، ناعياعترف برنامج طرابلس يف امليدان الص
، أما القطاع اخلاص، خاصة يف امليدان املنجمي، تنميتهبتوسيعه و، الذي أوصى الربنامج، األخري

و حيذوها األمل يف االستفادة منه من أجل تصنيع ، يشوا احلذر معاملة ظرفية، هفقد تعامل مع
 حيث سجل الربنامج ما يلي:، أقدام صلبة على األقل حىت يقف القطاع العام على، اجلزائر

، فإن املبادرة اخلاصة، أين سيكون من الضروري اإلبقاء على قطاع خاص، خالل املرحلة"
ملصلحة ، لن تساهم الدولة يف إنشاء قاعدة صناعية ...ستوجه صوب اإلطار العام ملشروع التصنيع

  .43"كما حدث يف عدة بلدان، البورجوازية
ليف احلزب بتوسيع بتك، على ضوء عدم اكتمال نظرته يف هذا اال، مجاكتفى الربنا

، من أجل تسيري ثروات األمة، حتضري الكفاءات التقنية من املهندسنيو، الكهرباءو، شبكة الغاز
  .44مسألة على املدى البعيد، حيث أصبحت مسألة تأميم الطاقة

كون هـذه ل أبزها  أن تلع، لة من الشروطضعت االستثمارات األجنبية إىل مجأخ
أن يتم إعادة استثمار جزء من األرباح داخل و، داخل ما يعرف باملؤسسات املختلطة، األخرية
فقد ألّح الربنامج على تطوير املبادالت التجارية مع مجيع دول ، أما يف امليدان التجاري .الوطن
امج يف هذا اال إىل القضاء . حيث دعا الربنلكن ضمن شروط وقيود، مبا يف ذلك فرنسا، العامل

مع توسيع لنشاط ، 45اجلزائرما بني فرنسا و (Régime Préférentiel)على النظام التفضيلي 
  .وحماربة االستغالل واالحتكار التجاريني، دف التكتل، القطاع العام

رغم أنه مل يركّز ، للثقافة يف اجلزائرو، للمجتمع اهتماماً، أعطى برنامج طرابلس
الهتمام باتمع من خالل ظهر هذا او، يهما بالقدر الذي ركّز فيه على التنمية االقتصاديةعل

ودعا يف ، ما يكبح كل جهود التنمية، حيث اعترب الربنامج وضعية املرأة وضعية مزرية، املرأة
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تها خاصة مسألة ندي، القضاء على املعيقات اليت تقف يف وجه هذه األخريةو، املقابل إىل ترقيتها
  .46أن املرأة اجلزائرية هي اليت تقف يف وجه ترقيتها، قبل أن يستخلص يف األخري، للرجل

، ثورية، ثقافة وطنية، فقد أكّد الربنامج على ميزاا الثالثية، أما الثقافة اجلزائرية
، ارةخاصة اللغة العربية لغة احلضو، أن أهدافها الرئيسية هي استرجاع الثقافة الوطنيةو، 47علميةو
أحد الذين شاركوا يف ، كان مصطفى األشرفو، تصفية تدرجيية آلثار الثقافة االستعماريةو

قد أعطى صورة ملا سوف يكون عليه إصالح التعليم يف اجلزائر املستقلة ، صياغة هذا الربنامج
 جيب العلمية احلديثة...ال فقريا من حيث مادته و، ال طائل حتتها "ليس مرهقاً مبواد قائال:

على ، من أجل أال تنطلق الثورة اجلزائرية، (بل) التكييف، التحديث بكل شجاعة يف هذين االني
، على العموم فإن القرارات اليت اختذها برنامج طرابلسو .48"قواعد مت حتضريها من قبل املستعمر

، هلابقي االمتحان احلقيقي و، يف أي وقت التعديلو، ة للتصحيحوقابل، رارات جريئةكانت ق
  ساعة تطبيقها على أرض امليدان.

  :ةخامت
مل يستطع آخر مؤمتر للمجلس الوطين للثورة ، باستثناء املصادقة على برنامج طرابلس

، خاصة عندما فشل يف تشكيل املكتب السياسي جلبهة التحرير، اختاذ قرارات أخرى، اجلزائرية
حتقق نصرا ، نت فيه جبهة التحريريف الوقت الذي كاو، رغم احلضور املكثف ألعضائهذلك أنه و

وخاصة ، ةكانت مؤسساا السياسي، تسترجع السيادة الوطنيةو، ضد احملتل، شعبياو، تارخييا
والتهميش، تعرفان اخلالفات، احلكومة املؤقتةو، لس الوطين للثورةا.  

دون أول مؤمتر ينفّض و، أول مؤمتر يف تاريخ اجلزائر املستقلة، لقد كان هذا املؤمتر
سوف تنعكس و، معلّقًا يف ظل صراع األشخاص، بل أصبح مصري اجلزائر بعدها، إاء أشغاله

  إىل أرض اجلزائر.، آثاره السلبية من قاعة املؤمتر بطرابلس
حاول فيها ، لقد كانت املصادقة على برنامج طرابلس أهم قرارات هذا املؤمتر

حتقيق تغيريات جذرية يف امليدانني و، جلديدةاملؤمترون الوقوف على مشاكل الدولة اجلزائرية ا
  .واالقتصادي، االجتماعي

  االت:اهلوامش واإلح
و قد بدا لنا هذا التاريخ ، التاسعة و النصف صباحاماي على الساعة  28ل املؤمتر يوم بداية أشغا، حيدد علي هارون )1(

  :أنظر علي، أكثر دقة مقارنة بغريه
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Ali , Haroun, L’été de la Discorde , Algérie 1962, Casbah Edition , Alger , 2000, 
p17. 

  نظر:ا (2)
Mohamed, Lebejaoui, Vérités sur la Révolution Algérienne, Gallimard 
,1970,p170. 

د يأيت حمم يف حني  . idem أنظر:، قد شاركا يف هذه اللجنة، و عبد املالك متام، أن حممد بن حيي، ال يذكر حممد لبجاوي(3)
، عبد املالك متام و رغم رفض النص الذي حرره، و منعه من ذلك، رغم املرض الذي ألّم بـ : بن حيي، على ذكرمها، حريب

  حبجة عدم الوضوح .أنظر:
Mohammed, Harbi , Le FLN Mirage et Réalité Dès Origines à La Prise Du 
Pouvoir,     (1945-1962), ENAL, Alger,1993, p 324. 

  : رأنظ (4)
Ali, Haroun, op.cit, p 13.   

  idemصفحة. أنظر: 87و كان يضم ، مل يتم مناقشة كل تفاصيله، فإن الربنامج الذي تقدمت به الفيدرالية، حسب هذا األخري
مذكرة  1962-1956أنظر:الس الوطين للثورة اجلزائرية النشأة و التطور ، 2007جانفي  28، شهادة علي هارون (5)

  .2008-2007املوسم اجلامعي ، غري مطبوعة، من إعداد الطالب أوسليم عبد الوهاب ، ل شهادة املاجستريلني
  من برنامج طرابلس. أنظر:، و مشولية، أكثر تنقيبا ، اقتراحات فيدرالية فرنسا، اعترب حممد حريب (6)

Mohammed, Harbi , op.Cit, p 330.  
  أنظر: و "ضد التيار". أنه معاكس، بينما رأي فيه جلبري منيي

Gilbert, Meynier, Histoire Intérieur du FLN 1954-1962,CASBAH,2003,P163. 
(7)Mohammed, Lebejaoui, op.cit , pp 183-184. 

لكن ، كانت متضمنة يف أرضية الصومام، داخل برنامج طرابلس، فإن إيديولوجية البورجوازية الصغرى، : حممد تقيةبالنسبة لـ
  غري ظاهر أنظر: بشكل

Mohammed , Teguia , l’Algérie en Guerre , OPU ,1988 ,p 162.  
  :رأنظ (8)

Centre Nationale D’archives, Projet de programme pour la Réalisation de la 
Révolution Démocratique Populaire, Microfiche N° C 055.  

   كانت غائبة عند إعداده.أنظر:، اضرة يف نصوص برنامج طرابلسأن اجلماهري احل، قد الحظ سليمان الشيخو
Slimane , Chikh , L’Algérie en Armes , ou le Temps des  Certitudes , OPU , Alger 
,1981, p 371. 

 يستطيع أن يسمح ال، يف برنامج طرابلس "إن اللجوء إىل األساليب الليربالية الكالسيكية  يف البلدان احلديثة االستقالل ءجا (9)
كان من طرف احملامي علي ، فإن اقتراح النظام االشتراكي للجزائر املستقلة، بتغيري حقيقي للمجتمع". و بالنسبة حملمد حريب

مؤكدا أن ، لو أن هذا ال يظهر يف مؤلفات علي هارونو، Mohammed, Harbi , op.cit, p 335 هارون.أنظر: 
 ,Ali االجتماعية " أو " الثورة الدميقراطية الشعبية" .أنظر: عن نطاق "اجلمهورية الدميقراطية  مل خيرج، شعار اجلزائر املستقلة

Haroun, op.cit, p 21. ،كان قد صادق على عدة مقترحات نابعة من بن ، فإنه يؤكد على أن املؤمتر، أما فرحات عباس
  ة .أنظر:من بينها اعتبار االشتراكية أرضية لنشاط احلكومة اجلزائري، بلة

Ferhat, Abbas, L’indépendance Confisquée , Flammarion,1984, p 48.   
(10) Centre Nationale D’archives, Procès Verbal, Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962, Microfiche N° C 055. 
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يف الوقت نفسه الذي كانت ترى فيه هيئة األركان ، احلكومة ضد استدعاء اجتماع الس الوطين للثورة اجلزائرية تكان (11)
  الس الوطين للثورة).ؤسسات الثورة (احلكومة املؤقتة وو عدم شرعية م، أولوية العسكري على السياسي

  أنظر:
Mohammed, Harbi , op.Cit, pp 318-319.    

  :رأنظ (12)
Mohammed, Harbi, , L’Algérie et son destin , croyants ou citoyens , Médias 
Associés ,  1994, p 163. 

  
(13) Hervé, Bourgés , L’Algérie a l’épreuve du Pouvoir (1962-1967),Bernard 

Grasset,1967, p30,et Ferhat, Abbas, op.cit , p 50.  
و  ، ىل حممد بن حييكأعضاء يف هذه اللجنة باإلضافة إ، يذكر حممد حريب، .Ali, Haroun, op.cit, p 22: رأنظ (14)

و أمحد بن ، التوفيقية ما بـني كرمي بـلقاسم، كما أنه يذّكر مبـحاولة علي كايف، و قايد أمحد، حممد يازوران، حاج بن علة
، و يف املقابل يصبح بن بلة رئيسا للحكومة، داخل املكتب السياسي، قد اقترح قبول كرمي بلقاسم، حيث يكون علي كايف، بلة

  أنظر:
Mohammed, Harbi , Le FLN Mirage et Réalité , op.cit, pp 335-336 .     

  و مؤهالته. أنظر:، درجة متثيله، كانت هذه املعايري ممثلة يف : ما قدمه العضو للثورة (15)
Centre Nationale D’archives , Procès Verbal , Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962, Microfiche N° C 055.  
(16) Mohammed, Harbi, L’Algérie et son destin, op.cit, p 163. 

  و كانت الفصول تناقش فصال فصال. أنظر: ، و الفرنسية، باللغتني العربية، مت توزيع برنامج طرابلس (17)
Le Monde, 1er juin 1962.  
أنظر:   (18) Ali, Haroun, op.cit, p 18. 

  يف انتظار عرضه على املؤمتر الوطين. أنظر:، هذا املشروع فقد مت قبول، نقائصه مرغ (19)
Centre Nationale   D’archives , Procès Verbal , Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962, Microfiche N° C 055. 

مل يكن برنامج ، نكان يكمن يف أن اهلم األكرب للمؤمتري، أن السبب كما سجله الحقا، : بن يوسف بن خدهو بالنسبة لـ
  أنظر: .طرابلس يف حد ذاته

Mohammed , Harbi, les Archives de la Révolution Algérienne , Jeune Afrique 
,1981, p 318. 

بفعل ، راجع للوضع االستثنائي الذي كانت تعرفه اجلزائر، فإنه يعتقد أن عدم إطالة النقاش حول برنامج طرابلس، أما حممد حريب
  .أنظر:(OAS)اإلجرامية ملنظمة اجليش السري  العمليات

Mohammed, Harbi , Le FLN Mirage et Réalité , op.Cit, p 330.    
       لتفاصيل أكثر. أنظر:  (20)

ibid, p334.  
(21) : رأنظ  Mohammed, Lebejaoui, op.cit, p 171.    

، ستكون مثلما كانت يف املاضي، أو حساب األصوات، التفاقأن أي قيادة نامجة عن مثل هذا ا، كان قد اعتقد عمار بن عودة
لن يرضى ، معتربا أن هذا األخري، واضعا ثقته يف الشعب، بينما اعترب الطاهر الزبريي، ( Fausse Direction)قيادة خاطئة 

  بقيادة كانت بعيدة عن الثورة .أنظر:
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Centre Nationale   D’archives , Procès Verbal , Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962, Microfiche N° C 055.                                                      

سعد ، بوالصوف، طوبالبن ، كرمي، إضافة إىل السجناء اخلمس، تتضمن قائمة كرمي بلقاسم (احلكومة املؤقتة) تكان (22)
أي سبعة. ، حممدي السعيد، حاج بن علة، إضافة إىل السجناء اخلمس، لةبينما كانت تتضمن قائمة بن ب، أي تسعة، دحلب
  أنظر:

Mohammed, Harbi , Le FLN Mirage et Réalité , op.cit, p 335.   
(23)Hervé, Bourgés, op.cit, p 31. 
(24) :  رأنظ  Ali, Haroun, op.cit, pp 24-25.  

  بفعل قلة أمهيتها.أنظر:، ه هذه الربجوازيةأي خطر ميكن أن تشكل، ال يرى بن يوسف بن خدة(25)
Mohammed , Harbi, les Archives de la Révolution Algérienne , op.cit , p 320. 

  أنظر: .لبريوقراطية يف اجلزائر املستقلةهي البورجوازية ا، بينما يرى أمحد بو منجل أن أخطر هذه البوجوازية
Centre Nationale   D’archives , Procès Verbal , Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962, Microfiche N° C 055.                                  

  أنظر:، اللينينية، تأخذ شكل األحزاب الطالئعية، حسب اجلريدة فإن جبهة التحرير (26)
Le Monde, 26 Mai 1962.  

  أطروحة "احلزب املهيمن" سوف تفضل، قبل أن تتراجع مؤكدة أن جبهة التحرير
(Le partit Prépondérant)  .أنظر:  على احلزب الواحد  

Le Monde , 09 Juin 1962. 
(27)Centre Nationale   D’archives, Procès Verbal, Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962, Microfiche N° C 055.                                             
(28) idem. 
(29) idem. 
(30) idem. 

ذلك أن جبهة ، بأنه عمل إصالحي، ال ميكن تفسريه فقط، أن الدور الثانوي الذي مت إسناده للطبقة العمالية، يرى سليمان الشيخ
  خاصة االجتماعية منها. أنظر:، تبعاد كل االنشغاالتو اس، أرادت التركيز علي االستقالل، التحرير

Slimane, Chikh , op.cit , p 377. 
(31)Mohammed, Harbi, Le FLN Mirage et Réalité, op.cit, p 327. 

مذكرات من ، كايف يو بن خدة  أنظر : عل، بن طوبال، مثل بو الصوف، وكاالت إىل أعضاء احلكومة أيضا توصل (32)
  .289ص ، 1999، دار القصبة، 1962-1946، سياسي إىل القائد العسكرياملناضل ال
  أنظر: (33)

336 . Mohammed, Harbi, Le FLN Mirage et Réalité, op.cit, p 
  :أنظر(34)

 idem. 
ى من خالل أسئلة كتابية ملاذا فضل الئحة بن بلة؟ لكنه مل يرد عل، عضو جملس األمة، قد سألت الطاهر زبريي تكن (35)

  أسئليت .
(36) Slimane, Chikh,  op.cit, p336 .  

و املواقف ، و احلياة الدميقراطية يف اجلزائر املستقلة، كدور املؤسسة العسكرية، كما أن برنامج طرابلس سكت عن بعض األمور
  اليت جيب اختاذها من اتفاقية إيفيان أنظر:
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Mohammed, Harbi, Le FLN Mirage et Réalité , op.cit ,pp 329-330.  
(37) Ibid. , p 290 
(38) Ibid. , p 296 
(39) Centre nationale d’archives, projet de programme pour la réalisation de la 
révolution démocratique  populaire, microfiche N° C 054. 
(40) :رأنظ   Slimane, Chikh,  op.cit, p 358. 
(41) jeon Lacouture, L’Algérie, La Guerre est Finie, Complexe, Bruxelles, 1985, 
p158. Et Centre Nationale   D’archives, Procès Verbal, Session du C.N.R.A 28 
Mai -07 Juin 1962, Microfiche N° C 055.   
(42) Ibid, microfiche N° C 054. 
(43) Idem  

  :ية العربية يف مشال إفريقيا أنظرأعداء للربوليتار، الرأمساليون العرب هم أيضاعما إذا كان ، كان قد تساءل دانيال قريان
Daniel , Guerin , Quand L’algérie S’insurgeait (1954-1962), un Anti Colonialiste   
Témoigne, La pensée Sauvage, 1979, p 97. 
(44) :  رأنظ  Mohammed, Harbi, Le FLN Mirage et Réalité, op.cit, p28.   
(45)Centre Nationale   D’archives, Procès Verbal, Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962, Microfiche N° C 054.   

مليون دوالر  500: و اليت قدرا بـ، و قد أشارت جريدة " لوموند" إىل السرعة اليت يفّر ا الرأمسال اجلزائري من اجلزائر
  أنظر:، سنويا

Le Monde , 22 Février  1962.  
  أنظر:، هي أا عضو ضعيف يف اتمع، أن املرأة اجلزائرية قد تأثرت بعقلية قدمية، الحظ الربنامج  (46)

Centre Nationale   D’archives, Procès Verbal, Session du C.N.R.A 28 Mai -07 
Juin 1962,   
Microfiche N° C 054.   
(47) Idem 
(48) Mostefa, Lacheraf, L’algérie : nation et société, François Maspero,Paris, 2eme 
édition, p312.    
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53954111441146 

  تلمسان جامعةمغنية غرداين، أ.
  :مقدمة

مجيعها  المي هلا العديد من أنظمة احلكم،لقد تواىل على حكم األندلس منذ الفتح اإلس
إسالمية إال أا ختتلف باختالف العصور واملراحل اليت مرت ا، إال أا من عصر الوالة وإىل غاية 

  عصر ملوك الطوائف، هذا األخري الذي انقضى بتواجد املرابطني باألندلس.

لكن النظام املرابطي باألندلس استطاع أن يضبط أموره لفترة زمنية وحيكم زمام السلطة 
ثله مثل غريه من األنظمة، مث ينقضي عهد النظام املرابطي باألندلس نتيجة قيام العديد من بيده، م

نتيجة  ندلس،لكن كان ظهورها وقيامها ألول مرة بغريب األالثورات يف خمتلف أحناء األندلس، 
 ؟كة من زعزعت كيان احلكم املرابطيفهل متكنت هذه احلر ،ين باملنطقةالنتشار حركة املريد

ومن تزعمها  ؟ية تنطوي عدة تساؤالت منها ما هي أصول حركة املريدينشكالهذه اإل وضمن
  مث كيف متكنت من القيام بالثورة ضد املرابطني؟ ؟ندلسبغريب األ

مث قيام ثورة  ،حركة املريدين صولأولإلجابة عن هذه األسئلة اتبعنا خطة عمل تضمنت 
تب تاريخ املغرب واألندلس من ك، اعتمدنا على جمموعة من املصادر قدوندلس األاملريدين بغريب 

أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك منها: كتاب "تاريخ إسبانيا اإلسالمية" أو كتاب "
وهو كتاب جاء خمتصرا وشامال ، م)1374هـ/776(اإلسالم" ملؤلفه لسان الدين بن اخلطيب

، وقد أفادنا هذا 1956بريوت  ليفين بورفنساللتاريخ إسبانيا اإلسالمية واملسيحية من حتقيق 
الكتاب كثريا يف اجلزء اخلاص باألندلس من البحث ملا متيز به من الدقة يف املعلومات، كون املؤلف 

املن اريخ املغرب واألندلس، وكتاب "ت استقاها من املخطوطات والوثائق والرسائل الرمسية عن
" ملؤلفه عبد امللك بن حممد بن جعلهم اهللا أئمة وجعلهم الوارثنيباإلمامة على املستضعفني بأن 

املتويف أواخر املائة السادسة للهجرة، وقد حققه اهلادي التازي، ويستمد ، صاحب الصالة الباجي
فهو مفيد لتتبع أحداث الصراع خاصة يف أمهيته من كون مؤلفه معاصرا لألحداث املوحدية، 
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األندلس، كما ينقل لنا الكتاب بعض الرسائل بني مسلمي األندلس واخللفاء املوحدين، وبعض 
القصائد اليت ألفت يف شأن املوحدين، هذا وقد عاش املؤلف بعض األحداث املهمة يف الدولة 

لغتني العربية واألجنبية ختص املوضوع، إضافة إىل جمموعة أخرى من املراجع بال وحدية باألندلسامل
ومن بني الصعوبات اليت واجهتنا يف هذا البحث هو كثرة املعلومات وصعوبة حصرها وتشاها، 

وحصر املعلومات يف قالب ، لكن حاولنا قدر املستطاع اإلملام مبا هو جمدي ومهم يف املوضوع
  تارخيي موضوعي.

  أصول حركة املريدين:

ندلسي يف عهد املرابطني إىل قسمني، قسم منغمس يف لذة احلياة وهلوها انقسم اتمع األ
منذ عهد الطوائف، وقسم مال إىل التزهد والتصوف بعيدا على مفاسد اتمع األندلسي، ومن هذا 

  .1القسم نشأت حركة املريدين، وذلك بعد انتشار التصوف يف جل املدن األندلسية

بدايتها بغريب األندلس أبا حممد عبد الغفور بن إمساعيل بن وقد تزعم حركة املريدين يف 
وضمت منطقة ، وأخذ عنه 2خلف، والذي كان يقطن باملنطقة، وقد الزم هذا األخري ابن برجان

، وأيب الوليد بن 3غريب األندلس أيضا العديد من زعماء حركة املريدين، كأيب القاسم أمحد بن قيسي
  .4بن سامل، وكانوا إما أصحاب مناصب قضائية أو وظائف خمزنيةاملنذر، وأيب عبد اهللا حممد 

هذا وقد كان املريديون فرق خمتلفة، إال أن أغلبهم من أنصار االلتزام بالكتاب والسنة، إال 
أو فرقة املريدين بغريب األندلس كانت متطرفة، حيث يذكر ابن اآلبار أم أكثروا  أن الفرقة املريدية

  .5وكتب أيب حامد الغزايل، من االهتمام بكتب التصوف ورسائل إخوان الصفا

، وقد 6م1134ـ/ه529هذا وقد تعرض املريدون إىل جمموعة مطاردات خاصة سنة 
نطقة غريب األندلس خاصة، مما جعل حدة الصراع وم، توالت بعض األحداث على األندلس عامة

بني فرق املريدين تتضاعف بسبب تورط بعضهم يف هذه األحداث، وقد كانت معظم فرق املريدين 
اجلناح -  بطية هلم، فلجأ هذا األخريتتهم اجلناح املتطرف بأنه السبب يف مطاردة السلطة املرا

، ضد املرابطني بثورة ، فلجأ إىل القيام7غيري احلكمإىل الدعوة من أجل استعمال القوة وت -املتطرف
  مسيت بثورة املريدين، ومشلت كل مناطق غريب األندلس.
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  : ندلسقيام ثورة املريدين بغريب األ

عترب ثورات غريب األندلس أول الثورات على املرابطني وقد تزعمها أبو القاسم أمحد بن ت
قصري شيخا من شيوخ الصوفية وقد عرف أتباعه يف ، وهذا األخري أصبح يف وقت 8احلسني بن قسي

، وانتشرت أفكاره وتزايد أتباعه خاصة بعد تأليفه كتاب "خلع 9غريب األندلس باسم املريدين
، ومسيت ثورة ابن قسي وأتباعه باسم ثورة املريدين، فقد أخذ ابن قسي حيرض أتباعه 10النعلني"

بطني وقد استجاب له العديد من الناس، وانضم بعض املريدين والناس من حوله بالثورة على املرا
أشياخ اجلند والعشائر إىل هذه الثورة، ومن بينهم ابن عنان وحممد بن عمر وحممد بن املنذر وعبد 

، وهذا األخري اصطفاه ابن قسي واختذه كاتبه وكامت 11اهللا بن أيب حبيب وحممد بن حيي الشلطيشي
ي يف قيامه بالثورة واستمالته يف وقت قصري قلوب العامة هو سره؛ ولعل السبب الذي ساعد ابن قس

إدعاؤه للوالية وتسمية نفسه باملهدي واإلمام، مما جعل املرابطني حيسون خبطر دعوته ويفكرون يف 
  .12القضاء على هذه الثورة قبل انتشارها

عض أنصار وانطالقا من هذا فإن القوات املرابطية شرعت على الفور يف إلقاء القبض على ب
املريدين وإرساهلم أو نفيهم إن صح التعبري إىل اشبيلية، إال أن ابن قسي استطاع الفرار إىل حصن 

، وهناك اختبأ يف قرية تسمى باجلوزة واحتمى بأهلها وهم قوم يعرفون ببين السنة، ومن 13مريتلة
مريتلة، فسار هذا موضعه أمر ابن القابلة أحد أخلص رجاله وأشجع قادته باالستيالء على حصن 

على احلصن وكان رجال واستطاع االستيالء  70ة لتنفيذ األمر حتت قيادته حوايل األخري ابن القابل
  14م.1145هـ/539ذلك بتاريخ 

زوله يف وانطالقة جديدة لثورته فبعد نوقد اعترب ابن قسي االستيالء على احلصن نصرا كبريا 
على الثورة من جديد، حيث استجاب له كل من م ريتلة كتب إىل أعيان غريب األندلس حيثهم

مما أدى إىل قلق املرابطني  17يف شلب د بن عمر بن منذروحمم 16بن وزير يف يابرة 15درايسي
بأي طريقة لكنهم فشلوا واحتاروا يف أمرهم، مما جعلهم  18واستيائهم وحاولوا استعادة احلصن

يفكرون يف االنتقام باالعتداء على الناس وختريب األراضي وكان هذا االنتقام يف صاحل ابن قسي 
فقرب الناس منه، حيث تضاعف أنصاره والتف الناس حوله فجعل ابن قسي يقرب الناس منه 
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ان أصحابه يقولون للناس: "إن املال يتكون عنده إذا خراج وكبإعطائهم املال من غري عمل وال 
  .19"فرغ

ويف تلك األثناء سار حممد بن عمر بن املنذر بقواته للقضاء على بقية القوات املرابطية يف 
من أعمال شلب، وقد حالفه احلظ وهزم  20غريب األندلس واستطاع االستيالء على حصن مرجيق

ابن وزير، والذي أمده   مستعينا بسيدراي ،21يف السري إىل باجةاملرابطني شر هزمية مما جعله يفكر 
ببعض القوات اليت خشي املرابطون قتاهلا فطلبوا األمان من أهل باجة فكان هلم ذلك وكان البن 

  .22املنذر دخول باجة واالستيالء عليها

ء والطاعة البن وبعد ذلك سار كل من ابن الوزير وابن املنذر إىل حصن مريتلة لتقدمي الوال
قسي الذي عني ابن الوزير على مدينة باجة وما واالها وابن املنذر على مدينة شلب وما واالها، 
حيث سار كل منهما إىل واليته، إال أن ابن املنذر مجع أنصاره وعاد من جديد إىل حصن مريتلة من 

اإلشارة مبواصلة فتح البالد بعد أن أجل جتديد الوالء إىل ابن قسي الذي لقبه باسم العزيز باهللا ومنحه 
، واستوىل 23ابن املنذر على وجه السرعة فهاجم مدينة ولبة قأبدى ابن املنذر استعداده لذلك، وانطل

، واستطاع االستيالء عليها هي األخرى مبساعدة يوسف بن 24عليها مث اجته للهجوم على مدينة لبلة
هذه االنتصارات اليت حققها ابن املنذر اشتد طموحه ، وبعد 25أمحد البطروجي أحد زعماء املريدين

فأراد االستيالء على اشبيلية واليت كانت تعترب آنذاك عاصمة غريب األندلس؛ لكن فكرته هذه بلغت 
قائد املرابطني حيي بن غانية الذي أرسل إليه قوة من جيشه لصد هجوم ابن املنذر وكان اللقاء بني 

شبيلية وقد هزمت قوة املرابطني ابن املنذر الذي انسحب عائدا إىل لبلة ، بضواحي ا26القوتني بطريانة
إال أنه مل ميكث ا طويال؛ بل بعد يومني سار إىل واليته شلب وترك بلبلة يوسف بن أمحد 

  .27البطروجي

وانطالقا من هزمية ابن املنذر يف حماولة هجومه على اشبيلية فإن حيي ابن غانية  فكر بأن 
األندلس، لكن فكرته  باءت بالفشل وذلك أنه  ه عملية القضاء على الثوار املريدين بغريبيتوىل بنفس

 لفحاصرها طيلة ثالثة أشهر طيلة فصامجتها لشدة حصانتها خرج يف اجتاه لبلة لكنه مل يستطع مه
ني ، من ب28ةصارها بعد أن أدرك أنه أفلت قرطبح التعبري؛ لكنه مل ينل منها بل ترك حالشتاء إن ص
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شبيلية واليت طني يف قرطبة مما جعله يتجه إىل إقام بالثورة على املراب 29ابن محدين ه أنيديه بعد أن بلغ
  .30ثار أهلها عليه فاضطر إىل اخلروج منها

وقد شجعت ثورة ابن محدين ابن قسي على أن ميد سيطرته على قرطبة خاصة وقد كان له 
القابلة لالستيالء عليها لكنهما فشال وعادا إليه خائبني؛ ذلك أتباع يف شرقها، فأرسل ابن املنذر وابن 

وجعلوا منه أمريا  31أنه يف تلك األثناء طرد أهل قرطبة ابن محدين واستدعوا سيف الدولة ابن هود
عليهم، ويف تلك األثناء نشب خالف بني ابن قسي وقادته فقد خلع ابن الوزير طاعة ابن قسي الذي 

دة ابن املنذر الذي ازم وانتهى به األمر معتقال يف باجة، وأما ابن الوزير فقد دخل معه يف حرب بقيا
سار بقواته باجتاه شلب ومريتلة ومتكن من االستيالء عليهما، ومل يكن أمام ابن قسي إال الفرار حىت 

وقد  ال ينتهي به األمر أسريا يف يد ابن الوزير فعرب البحر إىل املغرب يطلب النجدة من املوحدين
  .32م1146/ـه540كانت هذه األحداث يف سنة 

  :خامتة

م تعترب بداية حركة املردين الدينية 1144ـ/ه539ومما سبق ذكره ميكن القول أن سنة 
الذي اعتربه  والسياسية بزعامة ابن القسي، وكان هدفها هو القضاء على احلكم املرابطي،

ع احنالل اتمع األخالق ومنمتسك احلكام املرابطني بالدين و األندلسيون ثقيال عليهم من حيث
ألندلس ملا كانت تعرفه نه من الطبيعي أن تنعكس أحداث بالد املغرب على بالد ااألندلسي، كما أ

؛ فمن الطبيعي أن يكون النعكاس األحداث من حروب وثورات وفنت بسبب ظهور الدعوة املوحدية
  على احلكم املرابطي.  ببالد األندلس رد فعل عنيف 

  اهلوامش
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       تلمسان ، جامعةقادة لبرت أ.

  :قدمةم
املبىن التارخيي كل ما ختلف عن العصور املاضية من آثار العمران والعمارة، كاملدن القدمية 

اآلثار واملخلفات جانبا هاما من جوانب وأطالل هذه املدن، أو بعض أحيائها وأسواقها، تؤلف هذه 
التراث احلضاري، ويعترب هذا التراث صلة الوصل بني األمة وماضيها وموطن فخرها واعتزازها، 

، 2فمثال عرف التشريع السوري 1فضال عن أمهيته وفوائده من النواحي السياسة والثقافية والعلمية
سنة، وله خصائص  200ل معلم مضى على بنائه املبىن التارخيي تعريفا دقيقا شامال فهو حسبه ك

  مميزة تارخيية أو فنية أو قومية.
، وخاصة املادة 1964أما املفهوم احلايل للمبىن التارخيي فيعتمد على ميثاق البندقية لعام 

األوىل، اليت جاء فيها أن مفهوم املبىن التارخيي ال يشمل فقط العمل املعماري الواحد، بل يشمل 
قع احلضري أو الريفي الذي يكشف فيه عن دليل حضارة معينة أو تطور مهم أو حدث أيضا املو

تارخيي معني، وال ينطبق هذا فقط على األعمال الفنية العظيمة بل أيضا على األعمال القدمية األكثر 
  تواضعا اليت اكتسبت أمهية ثقافية مع مرور الزمن.

ة وبشرية، أهم هذه العوامل الرطوبة اليت تعترب تتأثر جل املباين التارخيية بعدة عوامل طبيعي
املعامل ،  هي السبل اليت تؤدي إىل ظهور الرطوبة على حبق ظاهرة تساهم قي خنر وتلف املباين فما

  ؟وكيف احلد من تأثريها
الفتح ضد اليابس، رطَب، الَّرطَب ب إن لفظ الرطوبة لغويا جاء من املعىن مفهوم الرطوبة:

رطُب بالضم، يرطب رطوبة ورطابة ورطب فهو رطب ورطيب، ويقال رطبته أنا  ،والرطب الناعم
املرطوب صاحب الرطوبة،  ، وغالم رطب فيه لني النساء، و3ويقال جارية رطبة أي رخصة ترطيبا.

: الكأل. وأرض مرطبة أي معشوشبة، كثرية األخضر، والرطب بالضم ساكن الطاءوالرطب الرعي 
  .4والرطب اليسر قبل أن ينضج أو يثمر الواحدة رطبة مجع أرطاب ورطابالرطب، كثرية العشب، 

، ومجعها رطبات ورطب ما يوضع عليه املاء فهو 5والرطبة: هي الفصة وهي نفل املروج
رطيب، ويقال رطوبة أي حال كل جسم أو شيء رطب حيوي بعض املاء. يقول ابن أعرايب: 
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ن الرطب املتبلل باملاء ورطب الثوب وغريه ، أي أ6الرطب، رطب، يرطب، ورطب يرطب رطوبة
ح الرطوبة أو الرطب يف اللغة العربية، وهناك بعض صطلمهذا ما جاء عليه  وأرطبت كالمها.

وأما لفظ  املصطلحات مل جند هلا داعيا لذكرها، البتعادها يف املعىن عن املفاهيم اليت نبحث عنها.
، 7ر إليه معظم الباحثني يف اال امليترولوجيعنصر مناخي هام كما أشا الرطوبة اصطالحا فهي

ن مكان إىل آخر على طول تشكيل اخلصائص املناخية واختالفها م وهي تلعب دورا هاما يف
  .8القطاعات الرأسية يف الغالف اجلوي للمكان الواحد

 ،ء، وتقاس باعتبارها الرطوبةوعامة هي متثل حالة اجلو بالنسبة ملا حيتويه من خبار املا
وبتعريف آخر يعرب عن خبار املاء العالق باجلو أو مبختلف األسطح األخرى والذي يكون يف حالة غري 

، أما البعض اآلخر من العلماء فيعرب عنها أا جزيء املاء الذي يتخذ شكل 9مرئية بالرطوبة اجلوية
ء بأا وزنه يف حجم معني البخار الغري مرئي متغلغال يف اهلواء اجلوي ويعرف بكمية خبار املاء يف اهلوا

  .10من اهلواء، لذلك تكون الوحدة هنا هي الغرام لكل متر مكعب
وتلعب الرطوبة اجلوية دورا هاما يف الطقس واملناخ ألي مكان على سطح األرض إذ أا 
العامل األساسي يف تكوين مظاهر التكاثف املختلفة من سحب، وتساقط، الرطوبة اجلوية أو خبار 

باإلضافة إىل ذلك فأا متثل العنصر الرئيسي يف انتقال اإلشعاع احلراري من وإىل سطح املاء، و
األرض، كما أن هلا أثرها الكبري يف حالة استقرار اجلو ويكتسب اهلواء خبار املاء املوجود به عن 

ة حرارة طريق عمليات التبخر من املسطحات املائية والتربة والنتح من النباتات اليت تتوقف عند درج
  اهلواء وحركته وجفافه.

  تركيب الغالف اجلوي وتواجد خبار املاء يف اجلو:
كلم  60إىل  50الغالف اجلوي هو تلك الطبقة اليت تعلو القشرة األرضية على ارتفاع 

وهو يتركب أساسا من اهلواء اجلاف وعدة غازات، ميكن أن يعمل كل منها على حدا منفصال عن 
األكسجني واألرجون، وثاين أكسيد ازات األساسية فهي النيتروجني، والغ، أما 11بقية الغازات

  من الغالف اجلوي. %99الكربون، تكون هذه الغازات ما نسبته أكثر من 
ال يتركب الغالف اجلوي من اهلواء اجلاف فقط، بل يدخل معه أيضا نسب خمتلفة من خبار 

د خبار املاء يف اهلواء من كميات حمدودة جدا املاء، أو ما يصطلح عليه الرطوبة، وختتلف نسبة وجو
  من مجلة وزن اهلواء، وذلك عندما يكون اهلواء مشبعا بالرطوبة. %4إىل ما يقدر بنحو 
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يساعد خبار املاء يف الغالف اجلوي على احلد من بعض األشعة الشمسية، اليت تعد خطرية 
إىل بعض املواد الصلبة الدقيقة  إضافة إىل امتصاص بعض املوجات الصوتية الطويلة، باإلضافة
 ،م والغبار الربكاين وذرات الدخاناملتواجدة يف اجلو واملتمثلة أساسا يف حبيبات األتربة دقيقة احلج

  .12كما يعلب خبار املاء دورا يف عمليات التبادل احلراري، وتبادل الرطوبة بني اهلواء وسطح األرض
خر الذي تتعرض له املسطحات املائية على سطح ويعود مصدر خبار املاء يف اجلو إىل التب

  األرض، ويفقد قسم كبري منه عن طريق عمليات التساقط أو ما يصطلح عليه دورة املاء يف الطبيعة.
  أمهية الدراسات املناخية للرطوبة:

عند دراسة هيدرولوجية ومصادر مياه منطقة ما ال بد أن يدرس يف البداية الظروف املناخية 
طقة، وأن يهتم بدراسات فصلية كاألمطار الساقطة، والثلج، احلرارة، طبيعة انسياب املياه هلذه املن

فوق السطح أو تغلغلها يف الطبقات حتت السطحية ودراسة الرطوبة املختزنة يف التربة وحساب 
  .13كميات املياه املفقودة عن طريق التسرب إىل ما حتت السطح، والتبخر والنتح

وف يف حجم التصريف املائي للمجاري النهرية، ويف اختالف منسوب تؤثر كل هذه الظر
املياه يف البحريات ويف مدى تدفق مياه الينابيع واختالف حجم املياه املتجمعة يف خزاناته اجلوفية 

ومن مث فإن هيدرولوجية  ،14خالل أشهر السنة املختلفة، ويف حجم التصريف املائي من الينابيع
حتت هذا السطح ما هي يف الواقع إال انعكاس لكل من الظروف املناخية، اليت سطح منطقة ما، وما 

ة بني علم تسود املنطقة اليوم وتلك اليت كانت ممثلة فيها من قبل، وتوضح هذه احلقيقة الصلة القوي
  .15علم املياه)( املناخ واهليدرولوجيا

قاليم النباتية من منطقة إىل كما أن تفاوت الظروف املناخية يساهم بشكل كبري يف تغيري األ
أخرى وأن تلك األقاليم انعكاس للظروف املناخية السائدة، وكتفسري هلذه الظاهرة قد تشكل 
الظروف املناخية جوا إما مساعدا إجيابيا أو سلبيا لنمو النباتات، هذا ما يؤثر على الغطاء النبايت الذي 

ة الرطوبة وخاصة عملية النتح اليت يطرح من خالهلا هو بدوره يؤثر تأثرياً مباشراً على اجلو من ناحي
النبات املاء وثاين أكسيد الكربون، على ذلك فإنه يلزم باحث علم املناخ أن ينسق بني البيانات 
الطقسية واملناخية املختلفة واملعلومات، حيث يساهم يف النهاية يف وضع احللول العملية ملتطلبات 

، وهذا ما يلزم باحث علم اآلثار اكتشاف أثر الظروف الطقسية 16األغراض التطبيقية املختلفة
  واملناخية يف املباين األثرية أو كل ما هو متعلق باآلثار املادية سواء كانت ثابتة أو منقولة.
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  مصادر الرطوبة يف املباين األثرية:
  أهم مصادر الرطوبة داخل املباين األثرية هي:

  ) شرب، صرف صحي، تصريف األمطار) حيث تكون شبكات مياه الالتمديدات الصحية
 .الرطوبة جبوار أنابيب التمديدات الصحية

  اهلطوالت املطرية، يظهر هذا النوع من الرطوبة بشكل عام يف القسم األعلى من اجلدران ونادرا
ما تصل إىل مستويات األرضيات، يف حالة األبنية الغري جمهزة مبيول وشبكات تصريف األمطار، 

دران املياه وتنقلها لتظهر يف منتصفها أو على القاعدة بشكل قد يؤدي إىل اخللط بينها وبني متتص اجل
 .17الرطوبة الناجتة عن الصعود الشعري

  املياه اجلوفية وكذا صعود الرطوبة بواسطة اخلاصية الشعرية، وذلك نظرا لوجود املعامل األثرية
مياه األمطار، اليت قد ترتفع عرب مسامات مواد ضمن جمرى مائي دائم أو متقطع، أو نتيجة لتجمع 

 البناء إىل األجزاء األعلى بفعل قوى الضغط املسامي واخلاصية الشعرية.
  الرطوبة الناجتة عن ظاهرة التكاثف، هذا عندما ال يالحظ املاء بشكل واضح بل تشاهد آثاره

بني درجة حرارة اهلواء فقط كنمو فطر على رسم جداري، وحتدث هذه الظاهرة يف زيادة الفرق 
وزيادة برودة اجلدران أو عن طريق جتمع أو تكاثف جزيئات املاء الناجتة عن عمليات التنفس وغريها 

 من الظواهر...اخل. 
وقد يطلق على هذا النوع من الرطوبة، الرطوبة الناجتة عن املياه داخل املعامل األثرية، كبخار املاء 

  .18م، الغرف اليت ا نوافذ مغلقةالناتج عن املطابخ، قاعة احلما
  تأثري الرطوبة على املعامل األثرية:

  التأثري الفيزيائي:
التغري يف منسوب املياه السطحية واألمطار وتكثيف الندى، مجيعها تؤدي إىل حركة املياه  

حيان إىل اتساع املسامات وحدوث فجوات ين األثرية، مما يؤدي يف غالب األداخل وخارج املبا
أن حركة املياه يف كل احلاالت قد تؤدي إىل إتالف مونة البناء  خل مواد البناء املختلفة، كمادا

وظهور فجوات، أيضا تسبب الرطوبة، املياه املتجمعة عند األساسات، عدم توزان مع التربة وفقدان 
كما تؤدي الرطوبة يف بعض األحيان إىل إحداث ضغوط على الطبقات  .19خاصية االتصال

  .20ارجية مما يدفع ذه الطبقات إىل االنفصال وحدوث التشققات، هذا بالنسبة للرطوبة املرتفعةاخل
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أما بالنسبة للرطوبة املنخفضة ففقدان املياه يؤدي إىل انكماش اخلاليا البنائية، وهذه نتيجة 
  .21كونة لهحتمية تؤدي إىل االنفصال يف طبقات املالط إضافة إىل تزهر األمالح وتشقق املونة امل

  التأثري الكيميائي:
الرطوبة تساعد على حدوث التفاعل الكيميائي بني حجارة البناء الكلية وبني الشوائب اليت 
حيملها اهلواء من أمالح وأمحاض ومركبات الفحم األخرى، وخالل تناوب الرطوبة تتبلور األمالح 

لكالسيوم إىل هيدروكسيد وتتحلل، األمر الذي يؤدي إىل تفجر احلجر، وتتحول كربونات ا
  الكالسيوم.

هذه الظاهرة الكيميائية تشاهد يف املناطق الساحلية، حيث أن الطاقة التخريبية للشوائب 
 30تزداد بازدياد الرطوبة، وقد ورد يف تقرير وزارة األشغال الربيطانية، أن املباين التارخيية تأخذ من 

ومن مثال ذلك ارتفاع درجة التلوث يف اجلو وما  ملعاجلة هذه الظاهرة كما سبق ذكره، % 40إىل 
: حتويل  تؤدي إىل حتوالت كيميائية مثليتبعه من زيادة يف تركيب الغازات احلامضية اليت

  .22اجلبس) األكثر ذوبانا(احلجر اجلريي) إىل كربيتات ( الكاربونات
  التأثري البيولوجي: 

البكتريا واليت تؤدي إىل تفتت لفطريات و بفعل الرطوبة وظهور اهو زيادة النشاط امليكرويب
  .عضويةاألحجار وحتلل املركبات ال
  التأثري امليكانيكي:

قد حتدث الرطوبة تأثريا ميكانيكيا ولكن بصفة أقل، مثل الرياح اليت قد تؤدي إىل حنر اآلثار 
صبح وتآكلها، وخاصة بعد عمليات تناوب الرطوبة أو ما يطلق عليه عمليات البلل واجلفاف، ت

اآلثار معرضة للتلف ألبسط العوامل مثل اللمس املستمر، وقد تؤدي يف بعض األحيان النادرة إىل 
  .احلرائق

  ترميم  املباين املتضررة بالرطوبة:
طريقة لتفادي العمليات الصيانة هي أفضل عن الترميم جيب اإلشارة على أن  قبل التكلم

لب األحيان املساس بالقيم التارخيية واجلمالية وحىت املكلفة، وكذا اليت قد تؤدي يف غا الترميمية
البنائية للمباين األثرية، وهذا من مبدأ دينار وقاية خري من ألف درهم عالج، على أية حال فإن 
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حقيقة إننا غالبا ما نعدو يف اجتاه مضاد لنشكو قال يف مشاكل الرطوبة: "... Massari مساري
  .23اإلحساس بالسعادة..."

ن تكون دورية، متكررة يف املباين القدمية يف املواسم ذات أأعمال الصيانة  وجيب على
الطقس اجليد، لكي ال نرجع إىل نفس املشكل، واملتعلق باألمراض النامجة عن األعراض اجلوية، وقبل 
القيام بعمليات الصيانة يؤكد على التشخيص الصحيح للمشاكل اليت تؤثر على املباين قبل اختاذ أي 

  ء، والتشخيص يشمل:إجرا
قياس نسب الرطوبة يف اهلواء وداخل املباين األثرية يف عدة نقط ويف ، قياس درجات احلرارة

عدة مواسم وذلك كله لنتمكن من احلصول على نتائج سليمة عن حالة املبىن املراد ترميمه، من هنا 
من املرممني  يعتمد على يتوضح لنا أن مرحلة التشخيص مرحلة طويلة ومكلفة، ولسوء احلظ الكثري 

التخمني، فالتخمني كثريا ما يكون خطأ، كما أن نسبة النجاح فيه تكون ضئيلة  والتكلفة تكون 
  باهضة.

   معاجلة الرطوبة الناجتة عن التمديدات الصحية:
نابيب لذلك فإن أفضل حل هو بة يف هذه احلالة نتيجة لتآكل األميكن أن حتدث الرطو

من األنابيب ائيا واالبتعاد عن احللول الترقيعية والقيام بعد ذلك باملراقبة  استبدال هذه الشبكات
  الدورية هلذه القنوات.

  معاجلة الرطوبة الناجتة عن األمطار:
أول ما يشترط هنا التريث حاملا تتوقف األمطار واهلطوالت املطرية ويتعدل اجلو وبذلك 

عتمد عالج اجلدران على إعادة الفواصل وتدعيمها تتعدل الرطوبة من اجلدار بالتبخر عن سطحه. وي
مبونة قوية متنع تسرب املياه داخل مواد البناء ومتنع دخول جذور النباتات بينها من جهة أخرى، كما 
ميكن تكسية اجلدران  مبادة الطالء متنع دخول الرطوبة وال متنع خروجها يف نفس الوقت، وإليقاف 

من استكمال النواقص يف التغطية وإتقان اتصاهلا وتالمحها تسرب الرطوبة من السقوف ال بد 
صرفها بعيدا عن البنايات ومراعاة ميول السطح، لسهولة تصريف املياه باجتاه قنوات السيل وعزهلا و

  مطار بإحدى التالية:يعزل السقف عن األ، األثرية
  ينفذ العمل كما يلي: : 24طريقة إسبل
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متد طبقة من ورق خاص يسمى ورق الكرافت  جيدا.تنظيف السقف من اخلارج تنظيف  -
  ويلصق مع السطح بطريقة جيدة مباد الصقة ال تؤثر على السطح.

ملم تقريبا من معجون خاص يدعى املعجون  17إىل  16متد طبقة كثيفة بسماكة  -
  من النيتوم على األقل.  %14اإلسفليت حيتوي على 

املتوسط اخلشونة، يفضل الرمل ذو اللون ش فوق التركيب السابق طبقة من الرمل تر -
  األسود حلماية العزل وتشكيل طبقة صلبة.

  العزل بواسطة القرميد:
ويتم عن طريق بناء هيكل خشيب أو معدين حيمل قطع القرميد مبيول مناسبة وهذا احلل قد 

  يؤثر على الشكل العامل للمبىن األثري.
  استعمال االمسنت: 

و غري املسلح، وقد أاملسلح باحلديد  ستعصية االمسنت إمايستعمل يف بعض األحيان امل
يستعمل مع االمسنت طبقات من الزفت لعمليات عزل كاملة، مع جتنب استعمال املياه يف األسطح 

  اليت طليت بالزفت حديثا كي ال حتدث تشققات يف هذا األخري.
ف األصلي، حيث يعترب يف حالة األسقف القدمية ميكن إعادة استعمال القرميد املكون للسق

القرميد عازال جيدا إذا ما متت صيانته بطريقة جيدة، ألنه حيافظ على اخلشب األصلي وحيافظ على 
  رطوبته النسبية.

  :رطوبة الناجتة عن املياه اجلوفيةمعاجلة ال
بواسطة اخلاصية الشعرية، عندما نتأكد من هذه املشكلة نقوم  أو الرطوبة الصاعدة

  ية:باخلطوات التال
  عزل األرضية عن البنايات األثرية املتضررة.  -
  جتفيف التربة حول موقع البناء وإخراج املياه بعيدا عنه. -

تعتمد هذه الطريقة على بناء صرف فعال حول موقع البناء إلخراج املياه جتفيف التربة: 
خيص الطريقة املناسبة بعيدا عنه البد أوال من إجراء دراسة هيدروجيولوجية لتحديد نظام املاء وتل

  من الطرق التالية:
  التصريف األفقي أو الصرف املغطى: 
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تغطى أرضية املباين بشبكة من  لقد اقترح املركز الدويل للحفاظ على املمتلكات الثقافية أن
نابيب والقنوات املسامية، وتكون األنابيب إما من اآلجر أو السرياميك أو االمسنت يف بعض األ

على تناسب مع منسوب مياه الرشح ومياه النشع وتنتهي مبجموعة من البيارات  األحيان توضع
  العميقة، اليت حتفر خارج املبىن تتجمع فيها املياه ومن مث ميكن ضخها باجتاه قنوات التصريف العامة.

تغطى القنوات املذكورة باحلصى والرمل مث العشب حبيث تتغلغل املياه بسهولة إىل األنابيب، 
، وال يفقد فعاليته إال يف حال انسداد الفتحات 25سنة 60االفتراضي هلذا النظام هو حوايل  والعمر

  بالتراب.
من أخطار هذه الطريقة أن سحب املياه ميكن أن يؤدي إىل خلخلة يف التربة، أسفل 
 األساسات للمباين األثرية، ولذلك جيب حقن هذه األساسات والتربة الواقعة أسفل املباين من وقت

  .26آلخر مبحاليل الراتنجات واللدائن الصناعية
وهناك أيضا نوع آخر من املعاجلة هو وضع املصدات الرأسية للمياه، واهلدف منها التقليل 
من املياه يف األساسات، تكون على صورة حوائط غري نافذة للمياه حول املباين وهي عبارة عن 

  والنشع وميكن ضخها من وقت آلخر. قنوات حتفر حول اجلدران تتجمع فيها مياه الرشح
: يعمل التصريف الشاقويل على التخفيض من منسوب املياه اجلوفية التصريف الشاقويل

  وميكن أن يسهل عمل التصريف األفقي، يكون حبفر جمموعة من اآلبار تضخ منها املياه خارجا.
تصاص املياه احمليطة ميكن االستعانة يف بعض األحيان ببعض النباتات اليت تقوم جذورها بام

باملعامل األثرية على أن تكون هذه النبتات وفق دراسة معمقة ودقيقة جدا، لذا جيب ترك مسافة بني 
املسافة بني الشجرة واملعلم  أقل تقدير مرة ونصف طول الشجرة. املعلم األثري والشجرة تكون على

  .طول الشجرة ذاا 3/2األثري تساوي 
  ن املياه األرضية:عزل املباين األثرية ع

تعتمد هذه الطريقة على عزل أو قطع طريق املياه عرب املسامات الشعرية، وتستخدم الطرق 
  التالية:

العزل األفقي: يتم عن طريق إجراء مقطع قرب منسوب األرض على كامل حميط اجلدار 
العازلة،  م أخرى ومتأل الفجوات املقطوعة  باملواد0,5م ملسافة 0,5بشكل متناوب يتكرر كل 

 ،ملرحلة األوىل وتكرر نفس العمليةوعند جفافها وتصلبها تتم املقاطع على األجزاء اليت مل ترتع يف ا
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طول اجلدار) يف آن واحد، وذلك بتقسيم طول أو ميكن إجراء عازل (قطاع) على كامل اجلدار(
ازلة مث تكرر العملية على اجلدار إىل نصفني حيث يتم يف املرحلة األوىل مأل النصف األول باملواد الع

النصف الثاين فتشكل املواد العازلة يف هذه احلالة سدا يف طريق الرطوبة، وعادة ما تكون املواد 
و الزنك أو النحاس أو عجينة الراتنجات أو لوح من الرصاص أعازلة عبارة عن طبقة من االسفلت ال

ثرية، كما جيب أن اهليكل البنائي للمباين األساس بيشترط يف هذه العملية الترميمية عدم امل ،الصناعية
  ن حيملها املاء.أملاء وأية مركبات كيميائية ميكن ال تتأثر هذه املواد العازلة با

كما جيب أن تلتصق هذه املواد العازلة بشكل كامل بأجزاء املبىن وال تنفصل عنه حتت أي 
تأثري كان هبوطات أو اهتزازات، كما يشترط أيضا إجياد حلول ضد احلرارة العالية واملنخفضة أثناء 

  اليوم كي ال تؤثر على املواد العازلة.
زل األفقي بتطبيق طبقة عزل هلا نفس يتم العزل العمودي بنفس طريقة الع العزل العمودي:

   .اخلواص سابقة الذكر، لكن هذه املرة على القسم اخلارجي من اجلدار املالمس للتربة
: نلجأ إىل هذه الطريقة عندما نريد التخلص من العزل بالقنوات أو السيفونات اجلوية

ران يف القسم اخلارجي الرطوبة داخل جدران املباين األثرية، وذلك بواسطة عمل ثقب داخل اجلد
السفلي منها، يكون هذا الثقب مائال حنو األعلى ميد داخل هذا الثقب أنبوب من اآلجر قطره 

م مسدود من اجلهة الداخلية، يثبت هذا األنبوب يف اجلدار بواسطة مونة ذات مسامية عالية 0,06
                                                     حتتوي على الكلس املطفأ الذي ميكن ان حنصل عليه باملعادلة التالية:

 حرق
     Ca CO3                CaO + CO2 
      CaO + H2O              Ca( OH)2 

CaCO3 :الكلس اخلام يف الطبيعة  
CaOأكسيد الكالسيوم :  

Ca(OH)2 :كلس مطفأ  
لرطوبة إىل جوانبه بفعل رطوبة بعد جفاف املونة يدخل اهلواء اجلاف إىل السيفون فتصعد ا

اجلدار سواء الصاعدة أو النازلة إليه، عند مرور اهلواء يتشبع بالرطوبة داخل األنبوب فيزداد وزنه 
بفعل تشبعه ببخار املاء، مما يؤدي حلركته خارج األنبوب، بعدها نقوم بتعويض اهلواء الرطب اخلارج 

  واء جاف، وتتكرر العملية عدة مرات.
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جواء الرطبة، كما أن عملية القضاء لتقنية أا تفقد فعاليتها يف األب على هذه اما يعا
والتخفيض من الرطوبة حتتاج إىل مدة طويلة قد تتجاوز السنة يف بعض األحيان وقد تصل إىل ثالث 

سنوات، كما ان هذه القنوات جيب أال تزيد املسافة بينها ضمن اجلدار عن املتر الواحد بالنسبة  
م جلدار كثري الرطوبة، هذا ما حيدث نوع من التخريب على مستوى 0,4دار قليل الرطوبة، وللج

اجلدار فيفقده مجاليته، وقد تزيد هذه القنوات يف تعريضه لبعض العوامل املضرة األخرى كالرياح 
 واحليوانات ...اخل، كما أن فرضية انسداد هذه األنابيب جيعل عملية استبداهلا دوريا أكثر من

  ضروري.
  الربط باملالط املسامي:

من املعروف واملعلوم أن الرطوبة تبحث عن أسهل طريق للصعود داخل اجلدران حيث تزيد 
يف االرتفاع كلما زادت املسامية، هلذا يتم استخدام مالط من الكلس والرمل بنسب جتعل املونة 

دد على عدم استعمال املالط شديدة املسامية فتسحب الرطوبة من مواد البناء باجتاهها وهنا يش
اإلمسنيت داخل املباين أو يف التكسية، ألنه مينع تسرب الرطوبة ومينع التهوية داخل اجلدران ما يؤدي 

  إىل جتمع املياه يف مستويات معينة منها.
  معاجلة الرطوبة الناجتة عن التكاثف:

ة كالتفاوت احلراري أو يف مثل احلاالت الناجتة عن التكاثف، الناجم عن عدة أسباب خمتلف 
عمليات التنفس اليت ينجر عناه تكاثف قطرات املياه على اجلدران واألسقف وحىت األرضيات، احلل 

ة كأجهزة هنا هو إما بإضافة أجهزة ختفيف الرطوبة إىل احلد األدىن وإما االستعانة باألجهزة املتطور
  طوبة اليت تنقسم إىل نوعني:أو بالتحكم اجلزئي بأجهزة الر ،التدفئة وأجهزة التكييف

  humidifiersاألجهزة الرافعة للرطوبة يف حالة اجلفاف  -
  déhumidifiersاألجهزة املخففة من الرطوبة يف حالة البلل  -

كما ميكننا االستعانة بالتهوية يف اجتاهني متقابلني تسمح للهواء بنقل أكرب قدر ممكن من 
لمباين األثرية، أيضا ميكننا إحداث ثقوب حلقن اجلدران باملواد خبار املاء العالق يف اجلو الداخلي ل

العازلة غري النافذة للماء مثل راتنجات السليكون وراتنجات إيثيل السليكات وخليط من راتنجات 
، أو باستعمال مواد مثل السليكا جال وهي عبارة عن مواد بالستيكية يتغري 27السليكون والالتكس
  الرمادي يف حالة امتصاص الرطوبة.لوا من األبيض إىل 
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  عزل الرطوبة عن اجلدران بواسطة االستقطاب الكهربائي:
 سب ما سبق ذكره يتكون جزيء املاءتعتمد هذه التقنية أساسا على التيار الكهربائي، ح

من ذرات شحن موجبة وسالبة، أي أنه يتميز بالظاهرة االستقطابية اليت جتمع بني الذرات املوجبة 
  لبة. والسا

من هذا املبدأ ميكن القضاء على خبار املاء، أو جزيء املاء السائل، باستخدام التيار 
الكهربائي وحتديدا باستعمال دائرة كهربائية تنتهي بقطبني، يوضع أحدمها على مستوى األرضية أو 

  منطقة جافة أخرى.
ة، وتكرر العملية عدة وبعد فترة زمنية نالحظ إجنذاب املاء إىل األقطاب ذات الشحنة السالب

لكن رغم فعالية هذا التقنية إال أا تعد ، ميكن مالحظة تضررها بالرطوبة مرات، وعلى عدة مواقع
مكلفة، وتعتمد أساسا على الصيانة الدورية، كما أن عملية بعث التيار داخل اجلدار قد حتدث بعض 

  املكونة للمباين األثرية. التفاعالت، كما أا قد تضعف الطبيعة البنوية ملواد البناء
  التقنيات احلديثة يف عزل الرطوبة:

حيان لعزل الرطوبة بواسطة مواد البناء احلديثة واملتمثلة أساسا يف قد نلجأ يف بعض األ 
نواعه، حيث أنه يف بعض احلاالت ميكن عزل املعلم أجبميع االمسنت املسلح باحلديد أو غري املسلح، و

االمسنت مضاف إليها طبقات من الزفت، ، كما ميكن حقن األرضيات بإضافة أسقف خارجية من 
املتضررة بالرطوبة بكميات من االمسنت وذلك بعد جتفيفها، حيث تضعف بنيتها، وقد تصل هذه 

  األساسات احملقونة إىل عشرات األمتار حتت املعامل األثرية.
  :مبدينة تلمسان ضريح سيدي أيب مدينل دراسة

  :املوقع - أ 
، يف الناحية الشمالية منه مقابال مباشرة 28ضريح سيدي أيب مدين ضمن جممع العباديقع 

جلامع سيدي أيب مدين، بينما يقع جممع العباد يف قرية العباد العتيقة اليت تقع بدورها يف اجلنوب 
كلم  3م فوق سطح البحر و هو يبعد حنو 960الشرقي ملدينة تلمسان يف منطقة مرتفعة تزيد عن 

  ملدينة.عن ا
تنقسم العباد إىل منطقتني، العباد الفوقي و العباد السفلي، فالثاين استعمل كمقربة منذ عهد 

خملفات مباين، يوجد به إضافة إىل جزء من املئذنة ته على مجع من القبور وامن القرون، يشتمل يف طي
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قي فيضم جامع . أما العباد الفو30، و ضريح سيدي أيب إسحاق الطيار29ضريح الشيخ السنوسي
سيدي أيب مدين حاليا إضافة إىل مباين أخرى. حييط بضريح سيدي أيب مدين مباين متعددة تابعة 

  .31الغربية و الشرقيةماري من جهاته الثالث الشمالية وللمجمع املع
  :نبذة تارخيية حول الضريح - ب

هذا األخري  أنشئ ضريح  سيدي أيب مدين بأمر من السلطان املوحدي حممد الناصر، ولعل
، فاحتا اال أمام من أتى بعده يف اإلبداع والتزيني حيث زاد يف تنميقه و 32هو أول من شيد الضريح

  زخرفته السلطان الزياين يغمراسن بن زيان.
، حيمل الضريح اسم 33لعل أروع املعامل املخلفة لنا ما قام به السلطان املريين أبو حسن عليو

هو م و1126هـ/520بن احلسن األنصاري ولد سنة دين، امسه شعيب الويل الصاحل سيدي أيب م
م، مع تعاقب 1197هـ/594تويف عام و 34من أصل أندلسي من قرية حصن كنتينة التابعة إلشبيلية

خاصة أهل تلمسان ملا كان ح قبلة للزوار من كل حدب وصوب والفترات الزمنية أصبح الضري
  حيضى به من مكانة يف عمارة تلمسان.

ن الشرق سنة اره مجع من العلماء مثل الرحالة ابن بطوطة و هو راجع من سفره مز
... و قد زرت متني من املرات و دعوة اهللا عنده مبا قال فيه املقري: "هـ عرب تلمسان. و750

  .35أرجوا قبوله ..."
ألشهر متت القياسات امليدانية للرطوبة يف ضريح سيدي أيب مدين طيلة ا القياسات امليدانية:

أفريل، وذلك عرب فترات متقطعة 30فيفري إىل غاية  14من  وبالتحديد 2007األوىل من سنة
  ، فتحصلنا على النتائج التالية:01اللوحة  اليدوي ومتفرقة، باستعمال جهاز اهليجرومتر الشعري

  رةالفت
  متوسط شدة الرطوبة اجلوية

  الفناء الضرحيي
احلجرة 
  الضرحيية

إىل  14/02من
  %45 %68  01/03/2007غاية

  %48  %70  16/03/2007إىل غاية01/03من
  %52  يف بعض األحيان% 90إىل%75من  22/04/2007إىل07/04من



189 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  رومتر)ڤاهليـز قياس الرطوبة (اجه
  
  
  
  
  
  
  

وقد لوحظ هذا االرتفاع املفاجئ على عكس ما كان متوقعا بسبب األحوال اجلوية هلذه 
وتساقط كميات كبرية من األمطار على  منطقة تلمسان، كما  السنة، حيث شهد فصل الربيع برودة

م وهذا °21م إىل °8أن الشتاء يف هذه السنة كان معتدال حيث تراوحت درجات احلرارة فيه من 
على غري العادة، حبيث تكون مدينة تلمسان معرضة لربودة شديدة تؤدي إىل اطالت ثلجية يف 

  بعض األحيان.
 اجلدول ليست قيم ثابتة بل هي تعرب عن متوسط جمموع القياسات وهذه القيم املطروحة يف

اليت كانت تقام يف الضريح ويف أوقات خمتلفة من اليوم، أي من الساعة التاسعة صباحا إىل غاية 
  .الساعة الثالثة زواال

  
  
  
  
  
  

  نسبة الرطوبة                       قاعة الدفن الفترة ( أسبوع) الصحن            
  : شدة الرطوبة داخل الفناء واحلجرة01املنحىن رقم 

  دي أيب مدينيبضريح س
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من حتليل املنحىن يتضح لنا أن الرطوبة داخل ضريح سيدي أيب مدين يف ارتفاع مستمر رغم 
املدة القصرية للقياسات، فنجد االرتفاع الكبري داخل الفناء الضرحيي بينما يكون طفيفا يف احلجرة 

  لم عن أسباب ذلك يف عنصر الحق.الضرحيية، وسنتك
ومن خالل املالحظة امليدانية، وباستعمال اجلهاز جند أن الرطوبة ترتفع كلما اقتربنا من 

ن الرطوبة ترتفع يف األرضية، ويف املناطق املتفرقة اليت تقع مباشرة فوق التلبيس اخلزيف، إضافة إىل أ
يز أساسات الضريح حبكم اخنفاض هيكل من اجلهة الشمالية)، حيث ميكن ان من( خارج الضريح

يف بعض األيام حيث كان اجلو  %70القصر كونه مشيد على مرتفع، أي أن الرطوبة وصلت إىل 
  م.°20لطيفا ودرجة احلرارة 

  أهم املواقع املتضررة من الرطوبة: 
  ها:باملالحظة بالعني اردة داخل الفناء، ميكننا متييز عدة أماكن متضررة من الرطوبة أمه

  يف الواجهة الشمالية من الفناء الضرحيي، تقشر يف الطالء بسبب الرطوبة على مساحتني. -
 م 0,5حة السفلية أبعادها اساملx 0,5  على ارتفاع حوايل  2م0,25م أي ما يعادل مساحة

  م من األرضية.1,80
  م 1,60املساحة العلوية مباشرة يف الركن حتت السقف اخلشيب، أبعادهاx 1,80 أي ما يعادل م

 .2م2,88مساحة 
م 1وسقوط بعض مواد التكسية على عرض يف الواجهة اجلنوبية امتداد طويل لتقشر الطالء،    

لي وأعيد م، وقد شهدت يف اآلونة األخرية سقوط ك1,80وترتفع عن سطح األرضية املبلطة بـ 
   مث إعادة طالئها. 30/04/2007ترميمها بتاريخ 

حظ تلوث الطبقات السفلية، وتعتم الرخام املشكل لشواهد القبور أما يف األرضية فنال -    
  وقد يستمر هذا التلوث. م من األرضية 0,05على ارتفاع 

م على مساحة  x 0,5م0,2أما يف الواجهة الشرقية فنالحظ تقشر صغري للطالء قدر  -    
  .2م0,10

  ارتفاع الرطوبة يف املساحة احمليطة بالبئر  -
الحظ تغري ألوانه من جراء الرطوبة عند القبة املركزية وبعض التقشر يف بالنسبة للسقف ن -

  اجلوانب احمليطة . 
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وقد مت قياسها من خالل القصر اليت تظهر من  %79على مستوى األساسات فقد بلغت  -
  خالل بعض حجره بوضوح، كونه يقع يف منخفض، منحدر جبلي.

ولوجي حبت وهو ظهور الطحالب على أما نتائج الرطوبة على األساسات فهو تأثري بي
احلجر وتلوا بلون أخضر قامت، وكذا تغلغل النباتات الفطرية وخاصة يف اجلهة الشمالية من املعلم، 
كما نالحظ تسرب املياه من اخلارج، وهي مياه ناجتة عن اهلطوالت املطرية. إضافة إىل انتفاخ 

  .اطقالتلبيس يف الواجهات اخلارجية وتقشر يف بعض املن
  خامتة:

  ميكن حتديد العوامل املتسببة بإحداث الرطوبة يف ضريح سيدي أيب مدين أمهها:
: وهي ناجتة باألخص من املياه اجلوفية وكذا مياه الينابيع اليت تقع يف الرطوبة األرضية -

  املرتفع احملاذي ملسجد سيدي أيب مدين من اجلهة اجلنوبية.
ملياه اجلوفية بإضافة بعض امللونات الغذائية املتمثلة يف وقد مت الكشف عن هذه الرطوبة أو ا

مادة الزعفران إىل منبع املياه، فلوحظ أا تتسرب حتت جامع سيدي أيب مدين لتصل إىل غاية 
  .36الضريح، وذلك  ما أوضحه لنا السيد مدير الدائرة األثرية بوالية تلمسان

  : تتلخص أسباا يف عدة عوامل:الرطوبة اجلوية -
  م، إضافة إىل وجود غطاء نبايت كثيف 940موقع الضريح بالنسبة لسطح البحر الذي يفوق

  حييط مبجمع العباد.
  ،الرطوبة الناجتة عن التنفس البشري، ضريح سيدي أيب مدين هو قبلة للزوار طيلة أيام األسبوع

زائر خالل  250الحظنا دخول ما يقارب  2007/ 05/ 01ففي عملية إحصائية قمنا ا بتاريخ 
ساعات حسب القيم 8(أيام األسبوع، وخالل كامل اليوم ساعات، وكان املعلم مفتوح طيلة  3

زائر أسبوعيا،  2400على الضريح)، وبعملية حسابية بسيطة جند أن عدد زوار الضريح قد يفوق 
  بافتراض كل يوم زيارة بستة ساعات، وأربعة أيام يف األسبوع اليت يزار فيها الضريح.

املتوسط   اموع  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنني  األحد  السبت  ألياما
  اليومي

عدد 
  الزوار

68  60  500  80  360  560  600  2228  318  
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                                          عدد الزوار                                       أيام األسبوع                 
عدد الزوار خالل األسبوع: 02املنحىن رقم                

لضريح سدي أيب مدين   
  عامل آخر رأينا أنه قد يكون احد أسباب الرطوبة هو ذلك التلبيس بالزليج يف اجلدران الداخلية

م، حيث أنه ال يسمح بتهوية اجلزء السفلي منه، علما أن  هذا التلبيس 1,5لفناء الضريح، وبارتفاع 
  أضيف يف الفترة العثمانية، كما سبق ذكره.قد 
  هناك أسباب أخرى للرطوبة يف معلم ضريح  سيدي أيب مدين، منها انغالق وانسداد مجيع منافذ

التهوية عن كامل جممع العباد، وذلك بعد حماصرته يف مجيع االجتاهات بالسكنات واملنازل املبنية 
املياه وخاصة مياه الصرف الصحي، وكذا شبكات عشوائيا، إضافة إىل ما ينجر عنها من تسربات 

 اإلمداد بقنوات املياه.
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  أ.حممد برشان، جامعة بشار                             

         مقدمة:

خاصة التارخيية  اعرب مرحله ةربيااملغدول منها ال تعلى الرغم من التجزئة السياسية اليت عان
ال أن التواصل الثقايف واالقتصادي واالجتماعي بني شعوب املنطقة ظل إ ،الل فترة العصور احلديثةخ

وتوطيده  مستمرا ومتواصال وكان ركب احلج عرب مسالك الصحراء من أهم سبل هذا التواصل
ومن مث فقد سامهت أركاب احلج يف ترسيخ معامل وأسس احلضارة العربية  وتوسيع أهدافه.

  وقوعه على هوامش احلواضر العلمية الكربى.  رغم  ،اإلسالمية يف اال الصحراوي

 ،باجتاه أرض احلجاز مرورا على اجلزائر املغاربة تنوعت مسالك وطرق ركب احلجاج       
واختلفت من عصر إىل آخر متاشيا مع تطور الوضع األمين املرتبط باحلالتني السياسية واالقتصادية يف 

ويف العصر احلديث  ركاب احلج تفضل طريق البحر،املنطقة، فخالل العصور الوسطى كانت أغلب أ
حتسن األوضاع األمنية وانتعاش فعل أضحت جل الرحالت احلجية تتم عن طريق الرب عرب الصحراء ب

ذاته أخذ اال الرحب. وعرب اال الصحراوي  ذلك وتعدد التجمعات البشرية يفاحلركة التجارية، 
 توات املمثلة يف أقاليم الساورة،ا اختار احملاور العميقة مسار تلك الرحالت حماور عديدة، فبعضه

وقورارة وتديكلت، بينما فضل البعض اآلخر اجتياز اهلوامش واألطراف الشمالية الواقعة على 
ميكن حتديد  و حواف سلسلة جبال األطلس الصحراوي اليت تشكل حدا فاصال بني التل والصحراء.

  ة: مسالك ركب احلج يف احملاور التالي

 –ربا  –بومسغون  –تافيالت إىل إقليم الزاب مرورا بإقليم الساورة، ومن أهم حمطاته: بشار  – 1
  سيدي خالد.  -بسكرة  –تامجونت  –عني ماضي  –شعبة امللح  –وادي املغيلي  –الغسول 
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ت ميت وتيدكلالساورة إىل ورقلة مرورا على إقليم توات وهو يعرب مناطق العرق الشرقي وتاد – 2
عقلة  –تبلبالة –متنطيط –أولف –عني صاحل –غرداية –توقرت  ورقلة –ومن أهم حمطاته: سوف

  1.تندوف –الربابر 

والثامن  ةنشاطها خالل فترة القرنني السابع عشر ةبلغت الرحالت احلجازية ذهابا وإيابا ذرو     
اب تبقى يف طي الكتمان ألسب ةامليالديني بعد حالة الركود املسجلة يف القرن السادس عشر ةعشر

والرحلة احلجازية للمغاربة اليت كانت يف األساس  .2حبسب ما أورده املؤرخ أبو القاسم سعد اهللا
دينية ألداء فريضة احلج وزيارة البقاع املقدسة، أو علمية من اجل لقاء العلماء والفقهاء واملتصوفة 

اريخ اإلسالمي الوسيط واحلديث، أن واستكمال التحصيل العلمي استطاعت عرب خمتلف مراحل الت
املناطق الواقعة على طريق الرحلة احلجازية، امتدادا من املغرب األقصى غربا، إىل  يفتؤثر حضاريا 

  احلجاز شرقا مرورا بالصحراء اجلزائرية، تونس، وطرابلس مث مصر.

                                                 التأثري الديين والثقايف للرحالت احلجية.    

بشكل يرقى إىل املستوى  ثقافية يف منطقة الصحراءمن العوامل اليت سامهت يف انتعاش احلركة ال    
املتواجدين ضمن أركاب احلج، والذين الذي عرفته احلواضر الكربى توافد عدد كبري من العلماء 

 والتفرغ للتأليف، ،وة والتجرد للعبادةجلوها املساعد على اخلل املنطقة االستقرار يففضل الكثري منهم 
ي الظاهر موكان هلم احلال الباهر اجلامع بني عل ،ونذكر من هؤالء العلماء الذين ذاع صيتهم

بعد رحلته اليت جاب خالهلا احلواضر ، إذ والباطن الفقيه الصويف أبو العباس أمحد ابن أيب حملي
مث نزل بعدها إقليم  ،أمر من شيخه يف التصوفالعلمية الكربى بشمال املغرب عاد إىل سجلماسة ب

، وفيها تزوج 3وهو يف طريقه إىل احلج ،م1591هـ/1000الساورة مبدينة بين عباس يف عام 
 .4بابنة عمدة البلدة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن مشس الدين

علمية اليت شيخ ابن أيب حملي من تعلمه مبادئ الفقه مطلبه األول من خالل رحالته الالجعل      
واليت مجعته بعديد من الفقهاء سواء أولئك  5جاب من خالهلا حواضر العلم يف املشرق واملغرب
الذين لقيهم مبصر وهو يف طريقه إىل احلج  الذين تتلمذ على أيديهم جبامع القرويني بفاس، أو

ذ فيها حيث مكث جبامع األزهر يف رواق املغاربة قرابة اخلمسة أشهر أخ  ،م1591/هـ 1000
عن شيخه إمام املالكية سامل السنهوري الفقه وأجاز فيه، وقرأ عليه ألفيه اإلمام العراقي يف علوم 
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أخذ عن الشيخ أيب احلسن الطناين علم األصول واملنطق، كما  ،وكذا صحيح البخاري ،احلديث
   .6نويف مدينة بسكرة اجلزائرية لقي الفقيه النحوي أبا عبد اهللا حممد بن عبد الرمحا

وملا ذاع صيته وعال امسه بني الناس افت عليه طلبة العلم من كل فج يستفسرونه وجيالسونه        
تغدو حاضرة علمية تضاهي وتنافس  بإقليم الساورة طلبا للفقه والعلم، وهو ما جعل مدينة بين عباس

لماء الذين زاروه ببين احلواضر الكربى يف استقطاب طلبة العلم والعلماء يف آن واحد، فمن بني الع
، )7(عباس نذكر على سبيل املثال الشيخ سعيد بن إبراهيم قدورة التونسي اجلزائري املولد والنشأة

واستمرت هذه العالقة بني  ،والفقهية جبامع املدينة ،كان يشارك الشيخ ابن أيب حملي جمالسه العلمية
. تفرقا الرجالن  م1611هـ / 1019 الشيخني، إىل أن أعلن ابن أيب حملي ثورته ضد السعديني

  .8واحد شرق والثاين غرب
الوافدين وعلى صعيد آخر استقطبت الزوايا اليت عجت ا املنطقة الصحراوية صفوة العلماء      

عامال مساعدا  تلك الزوايافكان نزوهلم بداء فريضة احلج ذهابا وإيابا، ألعلى املنطقة باجتاه احلجاز 
 ،التعليمي للطلبة، من خالل اجللسات العلمية اليت كان ينشطها هؤالء العلماءعلى ترقية املستوى 

، نذكر منهم الشيخ أبا احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا احلاحي، والشيخ حممد بن عبد اهللا التلمساين
بنفر من مرفوقا الزيانية تردد كثريا على الزاوية  ،كان عاملا ملما بشىت علوم املنطق والبيانهذا األخري 

العلماء، وقد جاء يوما وصاحبه يف زيارته حنو أربع وعشرين فقيها من املدرسني باجلامع الكبري 
   .9بتلمسان

ومن هؤالء العلماء نذكر أيضا العالمة إدريس بن حممد املنجرة الذي زار الزاوية الزيانية يف        
عذب ك الزيارة يف مؤلفه "ن تفاصيل تلودو ،وهو يف طريقه إىل احلج م،1723ـ/ه1136عام 

لقيته ببلده، واستفدت منه، ته للشيخ حممد بن بوزيان يقول: "املوارد يف رفع األسانيد" وعن مالقا
  10لقنين وواعدين وصرح يل مبا أرجو اهللا يف حصوله وأكثر".

 ،القتناء الكتب واملصنفات املتكررةائل اهلامة والفرص وسال إحدى يجاحلج مواكبكانت كما      
آنذاك فمعظم الكتب املتداولة  طلبة،الحيتاجها اليت كتب ات الدينية بالزوايا بالإلثراء املكتبونقلها 

الشيخ ابن أيب  فعندما توجهكانت يف أغلبها دينية وهو ما يكشف لنا عن نوعية الثقافة والتعليم. 
اإلصابة يف تعريف  إىل بيت اهللا حاجا أوصاه طلبته باقتناء مجلة من الكتب من مجلتها:" زيان

الصحابة" على أربعة أسفار للحافظ بن حجر العسقالين وكتاب"القاموس على اللغة" يف سفرين، 
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كتاب"تفسري اخلازن على القرآن" ومن كتب الفقه: "شارح املختصر"للشيخ الزرقاين" وكتب 
  .11أخرى

لشيخ عبد العزيز اهلاليل يف رحلته وعن األمهية العلمية والتنظيمية ملكتبة الزاوية الزيانية كتب ا      
يقول: ويف القنادسة... بالغ الشيخ أبو عبد اهللا سيدي حممد بن أيب زيان والعالمة أبو احلسن علي بن 
حممد بن عبد اهللا احلاحي، وأدخالين خزانة الكتب فظللت ا وبت، ورأيت ا من الكتب مجلة 

  .12مرغوبا فيها منبئة باعتناء جامعها ومقتنيها"

دورا مهما يف تصحيح بعض املفاهيم الدينية واإلجابة عن كثري من أيضا كان لركب احلج        
مر موكب من كلما  ا على الفقهاءويطرح واكانف ،بال سكان املنطقةشغلت املسائل الفقهية اليت 

ملا وصلنا ...  ه:"أنيف رحلته املعروفة مباء املوائد  مثال الرحالة العياشي ذكريحيث  مواكب احلجاج
وكان معنا يف الركب سؤال منظوم يف ثالثة أبيات ، بين عباس وجه إىل سيدي إبراهيم السوسي

؟ فاستهجنت هذا السؤال واستنكرت أن  هل جيوز للشاعر اللحن يف القوايف أم ال وحاصله أنه قال:
شعر وما يقع ، وعلمت أن قصده السؤال عن ضرائر الةسيكون صاحبه ممن له بضاعة من األدب ما

فيه مما هو بعيد عن منهج العربية وال جيري على قواعدها. فأجبته بأبيات مضمنها أن اللحن ال 
يسوغ يف شيء من الكالم نظمه ونثره، إال أن النظم ملا أضيق من النثر اغتفرت فيه أشياء كثرية ال 

به كثري من الضعف كان ذلك يف اجلانب األديب الذي شا .13"وال يسوغ يغتفر مثلها يف النثر
  والتخلف.

أما فيما خيص اجلانب الديين فلم يسلم هو األخر من تبعات التخلف الذي طبع وانتاب خمتلف       
 ترتبطاليت طرحت على العلماء ااملسائل الفقهية جند أن غالبية العلوم الدينية واألدبية، ففي الفقه 
لعباس أمحد الشيخ بن عبد العزيز بن الرشيد أبو ايذكر من ذلك باألحوال الشخصية وأمور األسرة 

بالقنادسة "عن زوجة غائب قامت يف غيبته حبق النفقة، فباع هلا احلاكم  سئل أنه اهلاليل السجلماسي
أصله بعد ثبوت مجيع املوجبات مث قدم الزوج فأثبت أنه ترك هلا النفقة. فهل له نقض البيع أم ال؟. 

أخذ مثنه من من قبضه، ملا صدر به الربزيل ونقله احلطاب، وقال فأجبت:أنه ليس له ذلك، وإمنا له 
مثله للخمي من: أن املدين إذا بيع أصله يف غيبته لقضاء دينه مث قدم فأثبت الرباءة منه، أن البيع ال 
ينقض، وإمنا يرجع بالثمن على من قبضه. وقد أشار إىل ذلك ابن عاصم يف ذي الغيبة املتوسطة 

  14."ىل أعلماهللا تعابقوله  و
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حممد بن عبد السالم الناصري الدرعي يف رحلته أنه ملا ارحتل الركب"  أشار ويف ذات السياق    
قبل الظهر، ...وبه  من القنادسة تاركني قرى بشار ذات اليمني فبتنا بقرا مبدشر وكْد [واكدة]

؟ فأجبت:بأن احلالف ليكونن كافرا، ماذا يلزم سئلت:عمن حلف حبرام زوجته إن مل تسق املاء
احلالف عاص يف ميينه، فإن سقت املاء احنلت عنه ميينه وتلزمه التوبة واالستغفار، وإال فإن ضرب 

مل يبادر بالردة عياذا  للسقي أجال ولو بالعرف ومضى زمانه ومل تفعل حرمت عليه مبقتضى ميينه ما
  15اينة ولو لدين زوجته".باهللا، فتطلق عليه طلقة بائنة عمال بقول املنت: "ال ردته فب

ركب احلجاج يف تصحيح الذين رافقوا  دور العلماءالرحالة أمحد اهلشتوكي يربز  من جهتهو     
اليت استهان منها بعض السكان واستصغروها جلهل منهم ألحكامها  بعض املفاهيم والشعائر الدينية،

ن وقت اجلمعة فدخلت أنا وموالنا إذ يقول:"... فقلنا يوم اجلمعة يف أجنتهم إىل أن حا الشرعية
اجلمعة، فوجدنا أكثرهم قاعدين يف أزقتهم غري مبالني بصالة  -بشار –عمر فصلينا يف قصرهم 

  16اجلمعة فخاصمناهم خصاما شديدا وذكرنا هلم أم عصاة أمثوا على فعلهم إمثا شديدا".

اهرة عمت كل بالد املغرب احلديث أن تدهور احلياة الثقافية والفكرية ظجدير بالذكر و            
خالل القرن السابع عشرة، ومل تسلم منها حىت احلواضر الكربى كفاس، وتلمسان. حيث يصف أبو 

: "وهؤالء الطلبة بتلمسان ليس يف املتردي حباضرة تلمسان فيقولهالوضع الثقاالقاسم الزياين ذلك 
، وال يتعاطون الفروع الفقهية واألحاديث فيهم من حيسن منطقا وال لغة وال عربية وإلصالح اللسان

. كانت هذه وضعية العلم بتلمسان أكرب حواضر العلم واملعرفة يف اجلزائر خالل تلك 17النبوية"
  املرحلة، فما بالك بغريها من املدن خاصة تلك الواقعة على أطراف الصحراء.

الصوفية كانت  الدينيةف أن الثقافة من خالل اآلثار العمرانية الباقية يف اال الصحراوي نستش    
هي املتجذرة يف أعماق اتمع الصحراوي خالل العصر احلديث، ذلك أن أمهية الصحراء كطريق 
لركب احلجيج استقطب رجال التصوف، فالقباب واألضرحة واملساجد والزوايا خلدت أمساء 

من ذلك أنه ملا حل الويل الصاحل  .، أو مروا اأولئك األولياء والصاحلني الذين استقروا بالصحراء
سيدي بومسغون بالبلدة املسماة على امسه وهو قادم من الساقية احلمراء أو بالد شنقيط ألداء فريضة 

أداء فريضة احلج إصالح ذات البني بني احلج استوقفه نزاع أهله وتناحرهم فيما بينهم، فآثر على 
  18 غون إىل أن دفن هناك.األطراف املتنازعة، ومن مث مكث يف بلدة بومس
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، بل ويعتقد اجلميع باحلضور قصر إال وجتد به ضرحيا لويل صاحل تكاد ختلوا مدينة أو وال       
لذلك ملا أضحت قوافل  الروحي الدائم للويل امليت، وبقدرته على التوسط والشفاعة بينهم وبني اهللا.

السلطة  إيذاءن مث فان كل من جترأ على احلج يف محاية شيوخ الزوايا كانت حمصنة من أي أذى. وم
   19 اخلارقة للويل الصاحل فسينال عقاب اهللا الشديد.

 القريبة والبعيدة بفضل أركاب احلجالبالد باالنتشار يف وأخذت الكثري من الطرق الصوفية       
أمحد منهم و يف تلقني أوراد الطريقةبفضل جهود شيوخها الشاذلية الطريقة الناصرية  ووفود الزوار

بن ناصر الدرعي الذي كان له اهتمام خاص بنشر طريقته الصوفية يف اجلزائر وغريها، بعد وفاة 
الزاوية، ويف هذا الصدد يذكر أمحد بن ناصر الدرعي أنه ملا بلغ  سوالده حممد بن ناصر مؤس

بشار قبل العصر....ودفعنا ألخينا مقدمنا وحمبنا سيدي عمرو بن عبد القادر منشورا املوكب : " 
يتضمن إذننا له يف تلقني األوراد نيابة عنا، أعانه اهللا على القيام مبقتضاه هللا ورددناه ألهله ليعجل 
 إدخال السرور عليهم، من أذنا له يف سفرتنا هذه: سيدي حممد األخصاصي باملدينة املشرفة،
وسيدي حممد بن منصور السفطي مبصر، وسيدي احلاج عيسى بن خليفة من أوالد سيدي ناصر 
بربقة، وسيدي عبد اهللا بن سحنون من أهل اغريس من أحواز تلمسان، وابنه بعده سيدي اهلامشي، 
وسيدي علي بن عبد الصادق بطرابلس، وسيدي بن عبد اهللا اجلذوب حبمة قابس، وسيدي عمرو 

  20 اهللا تعاىل أن ينفع اجلميع، وينفع م ويؤيدهم مبنه وكرمه آمني. ...". هذا،  واسأل

ويزار الويل املدفون فيها وهو ما ذكره العياشي يف  إالوال ختلو حمطة من حمطات احلجيج 
"...نزلنا بزاوية سيدي أمحد بن موسى، نفعنا اهللا به وأحسن لنا صاحبها يف القرى لنا،  رحلته

 - توات –ويف تسابت  ،أمحد بن موسىب، مث ارحتلنا منه بعدما زرنا قرب سيدي ولسائر أهل الرك
  21 زرنا قرب الويل الصاحل املتربك به حيا وميتا سيدي حممد بن صاح املعروف بعريان الرأس.

  : التأثري االجتماعي واالقتصادي

يف اال يدة عرب املراحل التارخيية سامهت أركاب احلج يف وفود واستقرار عناصر بشرية جد
إذ أن االستقرار األول للقبائل  ،تتباين يف منط معيشتها، ويف مستواها العلمي والثقايفالصحراوي 

كان على نقاط املراكز التجارية اليت متر منها  ،خالل فترة العصر الوسيط العربية الوافدة من املشرق
منطقة اجلنوب الغريب اجلزائري توافد قبائل ويف الفترة احلديثة عرفت  أو تنتهي إليها القوافل التجارية.
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قبائل الغنامنة حلت بإقليم الساورة وافدة إليه من إقليم جند مثال  إذعرب أركاب احلج  عربية أخرى
السوس املغريب بعدما بلغها خصوبة وادي الساورة عن طريق الرحالت احلجية، فاجنذبوا إليه منذ 

سه ينطبق على قبائل ذوي املنيع اليت استقرت على ضفاف والوضع نف ،القرن السابع عشر امليالدي
  22وادي قري. 

تشكل جمموعتني  إىل أدى التنوع يف العناصر البشرية اليت اختذت من الصحراء موطنا هلا       
يتوقف نشاط أهلها على  خمتلفتني من حيث منط وأسلوب احلياة، األوىل استقرت يف املدن والقصور

وأما الثانية غري مستقرة تضطر دائما للتنقل والترحال  ،اعي، وامتهان التجارةممارسة النشاط الزر
حيث العشب واالخضرار، إذ تعد تربية املواشي املورد األساسي حليام واحتراف مهنة الرعي السمة 

ومن مث فقد سامهت كل جمموعة مبنتوجات متباينة عن األخرى يف  الغالبة والطاغية على نشاطهم.
  ت التجارية اليت كانت تستقطب القوافل التجارية وأركاب احلج.املبادال

من نتائج ذلك النشاط أن القصور الصحراوية أصبحت تتمتع برخاء اقتصادي بفضل وفرة      
األمر  ،اإلنتاج الفالحي والرعوي، واملسامهة يف نشاط القوافل التجارية العابرة لإلقليم الصحراوي

حمطات  إىلوحتولت الوضع االقتصادي واالجتماعي لسكان املنطقة على  باإلجيابالذي انعكس 
إىل الديار تهم الطويلة لاليت احتاجوها يف رح املوادومراكز لتموين احلجاج وتزويدهم مبختلف 

وكل حمطة  حيث يشري العياشي يف رحلته إىل أن األسعار كانت رخيصة على العموم، املقدسة،
  بة إىل احلجاج.كانت هلا أمهيتها اخلاصة بالنس

 إذك يف كثري من احملطات اليت سلكتها أركاب احلج من ذلك منطقة توات لوقد عرب عن ذ       
ما غال صرف  احلجاجهذه املدة أن كثريا من  -تسابت  –يف هذه البالد  إقامتنايقول: " وسبب 

قوت من ك سعر اللتوات فان الذهب فيها أرخص وكذ إىلالذهب يف تافياللت أخروا الصرف 
الزرع والتمر وهذه البلدة هي جممع القوافل اآلتية من تنمبكت ومن السودان، ويوجد فيها من 

كان فيها سوق  إليهاقدم الركب  فإذاالغرب كاخليل ومالبس امللف واحلرير،  السلع اليت جتلب من
بن مليح يف وعن أمهية إقليم توات يف احلركة التجارية خاصة أثناء موسم احلج يقول  23 حافل."
مث نزلنا لبالد توات مبدشر يعرف ببين أركان[رقان] أول مرتلة من البالد املذكورة بلد طيبة :" رحلته

كثرية الزرع والثمار املختلفة باجلنس والنوع، ذات عيون جارية وأار والنوع، ذات عيون جارية 
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ريب، يقال له الشيخ عافة، ال وأار، على مر الليايل والنهار، ورئيس املوضع خري، جنيب، حسيب أ
تطرق من أملَّ به آفة، فأقام ا الركب سبعة عشر يوما يف نعمة شاملة، وآالء اهللا عليه متواصلة، وبيع 
وشراء، وأخذ وعطاء، فياهلا من بلدة ما أحسنها جرب اهللا صدعها، وأدام للمسلمني نفعها،...مث 

ملذكورة فالتقينا به مع سيد صاحل مشهور الربكة [الدغامشة] من البلد ا انتقلنا ملدشر الدعامشة
والصالح والدين والورع والفالح، امسه سيدي علي بودربالة، عليه من خمايل العبادة، والسياحة 

  24 .والزهادة، ما ال ميكن أن خيفى، رقة جسمه، صفرة لونه، وظهور اخلري والصالح بوجهه"

وهو من  –الدهان  – أوساط احلجاج مادة السمن ومن أهم املتوجات اليت لقيت رواجا بني       
 مشاقةمشتقات احلليب يستخدم مع جل األغذية والوجبات ألنه يقوي اجلسم، ويساعده على حتمل 

منها قصر ربا الذي أشار السفر خصوصا يف فصل الشتاء، ويتوفر يف القصور الشمالية الصحراوية 
فوجدنا لديهم مسنا كثريا، واشترى الناس حاجتهم من  باإليه العياشي يف رحلته يف قوله: " ...قرى أر

السمن،وبلغ الشعري قريبا من ريال للصاع وبلغ الدقيق أكثر من ذلك، وبقيت يل هناك ناقة أمحل 
  25.عليها كتيب فبعتها بثالث رياالت"

 نظرا كما كان احلجاج يشترون األكسية والربانس خاصة إذا تزامنت الرحلة مع فصل الشتاء   
، فكان احلجاج يفضلون اقتناء الربانس سواء للربودة الشديدة اليت متيز هده املناطق من الصحراء

  البيضاء أو املخططة ألا تتميز باجلودة واملتانة. 

وعلى صعيد آخر فقد سامهت أركاب احلج يف امتهان بعض من أهل الصحراء ملهنة إرشاد      
الصحراء الشاسعة، ال سيما إذا تعلق األمر بالعروق يف  وتوجيه اركب الوجهة الصحيحة يف فيايف

اجلبال يف األطلس الصحراوي ألا منطقة جبلية ويتعذر فيه اختيار الطريق السهل  الصحراء، أو
يذكر الدرعي يف رحلته أم ملا بلغوا مدينة فجيج استأجروا رجال يرشدهم الطريق املؤدية  املنبسط.

وملا وصلوا إىل الكراكدة استأجروا رجال آخر له الدراية باملسالك يف إىل بلدة بومسغون مبثقال، 
  26.املنطقة يرشدهم الطريق إىل األغواط مبثقالني

من أهم سبل التواصل بني الشعوب املغاربية رغم  ننستخلص مما تقدم أن ركب احلج كا خامتة:
 التواصلرا جليا يف توطيد ذلك عرفتها أنظمة احلكم فيها، وكان للصحراء دو اليتالتجزئة السياسية 

، ج يف متتني الروابط الثقافية واالجتماعية بني اتمع املغاريبحلكما سامهت أركاب ا ،وتوسيع أهدافه
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ازدهار احلواضر الصحراوية اليت حتولت مع مرور الوقت إىل مراكز وكان هلا األثر املشهود يف 
ومل يكن الركب وسيلة  تلف املنتجات االقتصادية.لإلشعاع الديين والثقايف، وأسواق كربى لتبادل خم

للنقل فحسب، بل معرضا متنقال يبيع ويشتري، يضم بني جنابته العلماء والقضاة... لذلك فكلما 
   كانت نقاط التوقف كثرية كلما كانت الفوائد أكرب على كل األصعدة.   

  وامش:اهل 

العهد العثماين، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع   بلحميسي موالي، اجلزائر من خالل رحالت املغاربة يف -1
كلم يف اليوم والليلة عرب مراحل  36وكان الركب احلجي السجلماسي يقطع املسافة مبعدل  .25، ص.1979

يستريح بني املرحلة  ،كلم يف الساعة الواحدة 3يسري مبتوسط مشي قدره  ،ساعات 07ساعات إىل  04من 
 . ينظر:ذلك وقد تزيد أحيانا إن تطلب الظرف ،باساعات تقري 04واألخرى مدة 

-Gerhardt Rohlfs, Voyages et Exploration au Sahara, Traduits et Publiés par Jacques 
Debetz, Edition Karthala, 2001, Paris, tome1, PP.183.184. 

، 1990، 1اإلسالمي،ط ،بريوت، دار الغرب1سعد اهللا أبو القاسم، أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر،ج -2
 . 179ص.

 اليت مؤلفاته معظم ا ألف حيث عطائه وقمة شبابه، ريعان عمره، وهو يف من سنة العشرين يناهز ما ا أقام -3
 واحتضان انطالقه يف متينا مرتكز الساورة كانت كما والتصوف الدينية والسياسية العلوم من خمتلفة أبواب طرقت
 أمحد بن حممد راس أبو  - :ينظر. بالساوري تلقبه املصادر بعض جند أن من نستغرب ال لذلك...  املهدوية دعوته

 للكتاب،  الوطنية الكرمي املؤسسة عبد بن حممد ونعمته حتقيق ريب بفضل التحدث يف ومنته اإلله فتح الناصري،
 أواخر إىل..  وفرنسا نياواسبا واجلزائر وهران أخبار يف السعود سعد طلوع ، عودة بن املزاري -. 1990 اجلزائر
 .232 ص 1990 بريوت اإلسالمي الغرب دار حيي، بوعزيز ودراسة، حتقيق ، ،ج19 القرن

 ونفحة األرج مرج يف الرسائل وهودج الوسائل راء أوعد النفريت، العفريت بلعوم قطع  يف اخلريت أصليت -4
  .أدب 431 ة،رقمالقاهر املصرية الكتب ،دار العصر،خمطوط وقادة مصر سادة إىل الفرج

  احلادي القرن ملوك ألخبار احلادي نزهة)  هـ 1138( ت ، اهللا عبد بن احلاج بن الصغري، حممد اإلفراين، -5
 . 308 ص ، 1888 ،150 رقم حتت ، الرباط  العامة اخلزانة ، خمطوط

 ، ) م 1393/  هـ 796( القصور واحة إىل املدينة أندراس من تافيالت/  سجلماسة سعيد، واحيحي -6
 ص ،) 2004( املغرب... اهللا عبد بن حممد سيدي جامعة. احلديث التاريخ يف الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة

  . 292.293 .ص
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 البيضاء، الدار املغرب، دار منشورات ،2 ج السعديني، عهد يف باملغرب الفكرية احلركة حممد، حجي -7
 .627 ص. ،1978

، فقيه ومتصوف تلقى تعليمه على يد الشيخ سعيد املقري، ه)1066املشهور بقدورة (ت  إبراهيمسعيد بن  -8
من  إليهرح خطبة اللقاين، وشرح مسلم. وكان الطلبة يرحلون شاهلشتوكي، له عدة تآليف منها:  إبراهيموالشيخ 

طبقات املالكية املطبعة السلفية،  يف خملوف، شجرة النور الزكية حممد بن حممد -كل مكان للتزود بعلمه. ينظر: 
  . 309ه، ص.1349لقاهرة، ا

علي عبد القادر،منهل الظمآن ومزيل اهلموم والكرب واألحزان يف كرامة شيخنا العارف باهللا سيدنا  التازي، -9
  .505خمطوط موجود خبزانة الزاوية القندوسية والية بشار، غري مصنف،ص. حممد بن أيب زيان،

الصفا يف الصالة على النيب املصطفى ، حتقيق القندوسي أيب عبد اهللا سيدي حممد بن القاسم، شراب أهل  -10
 .70ص. ،2008 محادي عبد اهللا ،خونا أمحد حممود اجلكين، اجلزائر، دار اهلدى؛

خمطوط موجود  القندوسي حممد مصطفى، طهارة األنفاس واألرواح اجلسمانية يف الطريقة الزيانية الشاذلية، -11
  577غري مصنف، ص.خبزانة الزاوية الزيانية  القنادسة والية بشار، 

)، التوجه م1761هـ/1175اهلاليل أبو العباس أمحد الشيخ بن عبد العزيز بن الرشيد السجلماسي(ت  -12
صفحة، خزانة  29حلج بيت اهللا احلرام و زيارة قربه عليه الصالة والسالم، خمطوط غري مصنف، غري تام من 

  .2ص.أدرار.  -سيدي عبد اهللا البلبايل، كوسام
هللا بن حممد، ماء املوائد أو الرحلة العياشية إىل الديار النورانية، حتقيق وتقدمي، سعيد الفاضلي العياشي عبد ا -13

 .77، ص.2006وسليمان القرشي،  دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظيب، 

 .13-8 .ص صاهلاليل أبو العباس أمحد الشيخ بن عبد العزيز بن الرشيد، نفس املصدر،  -14

خمطوط  م)، الرحلة احلجازية الكربى،1823هـ/1239السالم الناصري (تالدرعي حممد بن عبد  -15
  .  92-88ص. 6904حتت رقم: باخلزانة امللكية بالرباط،املغرب،

م),هداية امللك 1715هـ/1127أبو العباس أمحد بن محمد بن داود بن يعزى التنملي اهلشتوكي (ت -16
، 190خمطوط رقم: ق، وزيارة النيب عليه الصالة والسالم لوقوف باملشاعر العظامواالعالم إىل بيت اهللا احلرام  

 . 97ص. ،املغرب-الرباط ،املكتبة الوطنية

الزياين، أبو القاسم، الترمجانة الكربى يف أخبار املعمور برا وحبرا، حتقيق وتعليق، عبد الكرمي الفياليل، دار  -17
  .144، ص.1991املعرفة الرباط، 

، منشورات جملة املواقفون يف املصادر املغربية أثناء العصر احلديث"، فقيقي حممد الكبري، "حاضرة بومسغ -18
 .312، ص.2011جامعة معسكر، العدد السادس، ديسمرب 



205 
 

 .77.78العياشي، نفس املصدر، ص ص. -19

الرحلة الناصرية، م)، 1717هـ/1129الدرعي أمحد بن محمد بن ناصر التمكرويت [التمڤرويت] (ت -20
ص  .1954، ونسخة أخرى على امليكروفيلم، رقم: 1349زائرية، حتت رقم: خمطوط باملكتبة الوطنية اجل

  ب237 –أ  234ص
، ترمجة وحتقيق، حممد حجي وحممد األخضري، دار الغرب اإلسالمي، 2الوزان احلسن، وصف إفريقيا، ج -21

 .132.، ص1983، 2بريوت، ط
22- De La Matinier, (H .M.P), Lacroix, (N), Documents Pour Servir a L’ Etude  Du  
Nord Oust Africain, T2, Gouvernement General De L Algérie, Alger, 
1897.PP.567.617. 

 .79العياشي، نفس املصدر، ص. -23

م)، أنس 1632هـ/1042أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القيسي، الشهري بالسراج (كان حيا ابن مليح،  -24
 2341(خمطوط رقم: ال واملآرب سيد األعاجم واألعارب، الساري والسارب من أقطار املغارب إىل منتهى اآلم

   .32- 27ص ص.الرباط،  خزانة ،)ك
   .548نفس املصدر، الد الثاين، ص.العياشي،  -25
الدرعي، أمحد بن حممد بن ناصر، الرحلة الناصرية، باملكتبة الوطنية اجلزائرية مصور بامليكروفيلم، حتت  -26
  .19ورقة. ص. 270، وحيتوي على 1954رقم:

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 



207 
 

 

0814  

  تيارت أ.زملاط إلياس، جامعة

  مقدمة:

هم يف املساجد ؤنزواام 14/هـ08حلديث يف دمشق خالل القرن إن أهم ما ميز علماء ا
يف دفع احلركة العلمية يف دمشق  افسامهو، وإنكبام على التعليم والتأليف، واملدارس ودور العلم

خيفى على املتتبع للحركة العلمية وسريها يف العامل اإلسالمي، أن  ومما ال، ينكره أحد وهذا ما ال
وأصبحت مقصداً للكثري من طالب ، مصر وبالد الشام قد ازدهرت فيها احلياة العلمية يف تلك الفترة

تمع . ولعل ما يبدو للمدقق يف التاريخ اململوكي حيث كان لعلماء احلديث دور كبري يف ا، العلم
،  ليصل إىل نواحي عديدة وجماالت خمتلفة يف اتمع تعدى الناحية العلمية و املذهبيةأن تأثري العلماء 

. فهل كانت هناك مسامهة حقيقية لعلماء راستنا هذه على الناحية السياسيةونقتصر يف د، الدمشقي
املماليك  سلطاناسية يف دمشق ؟ وكيف جتلت مظاهرها؟ وهل كان حقا احلديث من الناحية السي

لإلجابة عن ذلك نرى من املناسب أن نعطي قبل ذلك حملة و خيفة من العلماء؟ مهددا حبيث يتوجس
  .عن األوضاع العامة ملدينة دمشق

عن األوضاع سنتحدث  م14/هـ8امة ملدينة دمشق خالل القرن األوضاع العأوال: 
مع وما الذي يؤثر فيه مل لدينا الصورة العامة للمجتتتكل وضاع االجتماعيةمث نتبعها باأل السياسية
  .رق إىل تأثري العلماء يف الناحية السياسيةط نتمث، ويتأثر به

  :م14هـ/8األوضاع السياسية يف مدينة دمشق خالل القرن 

قد استغل الداخلية، واالضطرابات السياسية بالفوضى، ومتيزت بداية القرن الثامن اهلجري 
يها على العدو اخلارجي فرصة الفوضى القائمة يف الدولة، فوجه املغول محلتهم العسكرية ليسيطروا ف

  1.ذراريهاب وب خرياا، وسيب نسائها وسلدمشق، فقاموا بتخريبها و
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شت يف النصف عا، استطاع استرجاع دمشق، و2يف عهد سلطنة الناصر حممد بن قالوونو
 تهم يف معركة شحقبميزفقد أمنت من التتار بعد ه .هام أمجل أيام14هـ/8ن القرن األول م

اعتربت فترة حكمه أحسن فترات الدولة اململوكية، فقد استتب له األمن، و. 3 1303هـ/702
  .4وسكنت له األوضاع

م، 1340هـ/741مث تأيت بعد ذلك الفترة املمتدة من اية حكم السلطان الناصر حممد 
فقد حكم ، متيزت بالفساد يف احلكم، م1382هـ/784سقوط دولة املماليك البحرية سنة إىل 

أربعني عاما اثنا عشر سلطانا، مثانية من أوالد الناصر حممد يف خالل هذه الفترة البالغة ثالثة و
أي مبعدل ثالث سنوات  ،من أحفاده خالل عقدين كاملني أربعة،لعشرين عاما األوىل بعد وفاته، وا
شقاء إذ مل يكن أحد نت هذه الفترة سلسلة حوادث بؤس وكا. و5نصف حلكم السلطان الواحدو

كانوا مثاال للجشع  ،الحياته إال بواسطة أمراء نافذينمنهم على مستوى يؤهله ألن ميارس ص
وجهلهم  ،من مزاولة صالحيام يف احلكم وذلك بفعل صغر سنهم فقد حرموا السالطني، الفسادو

كان أضعفهم إدارة أكثرهم قبوال لدى األمراء فإذا بدأ يعارض رغبام بادروا سياسية، وباألمور ال
  إىل عزله أو قتله أحيانا. 

كسب اجلولة األخرية ازديادا مضطردا فاستطاع أفرادها  6ازداد نفوذ طائفة املماليك الربجية
قد قاد هذا االنقالب وأسسوا دولة مملوكية ثانية على أنقاض الدولة اململوكية األوىل، من الصراع، و

، واعتلى سدة حكم 7م1388-1382/هـ790-784طان الظاهر سيف الدين برقوق السل
حىت تعرض ، إال أنه واجهته فنت وثورات داخلية من طرف املماليك مافتئت تنتهي، الدولة اجلديدة

عندما ظهر القائد ، ف املغول للمرة الثانية يف أوائل القرن التاسع هجريلعدوان خارجي من طر
  .8املغويل تيمورلنك الذي دخل دمشق واستباحها وأحرقها

  :م14هـ/8األوضاع االجتماعية يف دمشق خالل القرن  - 2

فقد سكنت ، كي نعرف األوضاع االجتماعية البد من معرفة الطبقات املكونة هلذا اتمع
فمنهم األتراك واألكراد والروم , من السكان ينتمون إىل أصول عديدةمدينة دمشق عناصر خمتلفة 

أو سواء يف داخلها  ،لعرب هم أغلب العناصر يف اتمعوكان ا، عناصر أخرى، والعربالفرس وو
  .يف مناطق أخرى من بالد الشام
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 بيدها السلطة فمنهم فهي الفئة الراقية اليت فأعالها فئة املماليك، أما فئات اتمع الدمشقي
وأقاموا يف أماكن خاصة م تسمى ، جلبوا يف بادئ األمر صغارا، اجلند، وألمراءالنواب، وا

اللغة العربية وتعاليم قتال كما تعلموا القرآن الكرمي والرب و، وقد تدربوا على صنوف احل9الطباق
حازوا على الواسعة و تطاعاباإلقاستأثروا ، وعن الشعب كما متيزوا باالنعزال، 10الدين اإلسالمي

  11أموال طائلة.

أرباب تشمل هذه الفئة و ؛الفقهاء وأهل العلم عامة، وأما الفئة الثانية فهي فئة العلماء
، وأهل التصوف، وطالب الكتاب، واألدباءوالفقهاء والعلماء و ،الديوان فوظائ األقالم، وأصحاب

غربة هو سر لعل شعورهم بال، والفئة دعما خاصا لدى سالطني املماليكقد نالت هذه العلم، و
احلرفيني الذين كانوا جار و. أما الفئة الثالثة فهي فئة الت12العلماء لتثبيت حكمهماستعانتهم بالفقهاء و

، كما أن املؤسسات 13االستقرارتتوافر لديهم كل مظاهر الراحة و ،حضرةيعيشون حياة مت
، املدارسو 15احلمامات، و14كالبيمرستانات، قتصادية كانت تقوم على خدمتهماالاالجتماعية و

فكان كل سوق ، وقد متيزت أسواق دمشق بتخصصها، األسواق العامرة بصنوف السلع املختلفةو
  .16خيتص بسلعة معينة

 وهم سكان القرى احمليطة بدمشق الذين عانوا من ظلم، أما الفئة األخرية فهي فئة الفالحني
وح منها إال بعد ثالث ، وال يسمح هلم بالرتفكانوا يلزمون بفالحة األرض، اإلقطاعيني هلمماليك وامل

، إن نزح أو هرب يعاد إىل األرض بالقوة، والعمل لدى صاحب اإلقطاع بداية سنوات من بعد
راضهم وتعسفهم بالفالحني أم أقدموا على االعتداء على أع، وقد بلغت قسوم .17يلزم بفالحتهاو

كما كان لرتول اجلذب والقحط  ،ع الضرائب اليت القوا منها العنتوأرهقوهم بدف 18وممتلكام
 الذي حل 19لعل أشد ما رأته البالد الطاعون، واجلفاف دور كبري يف نقص السلع وغالء األسعارو

م ومسي بالطاعون األعظم لكثرة موت 1350/هـ749سنة بدمشق يف سنوات عديدة نذكر منها
  .20الناس فيه

م مضطربة يف غالبها كما 14هـ/8االجتماعية يف القرن وعموما كانت احلياة السياسية و
ك فيه أن للعلماء الدور ومما الش، سلف ذكره إال أن احلالة العلمية كانت مشرفة إىل حد كبري

ومن هذا املنطلق  ،إذ هم سراج األمة فهم اهلادين إىل سواء السبيل، األثر البالغ يف أي جمتمعالكبري و
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 مشاركة يف أغلب مناحي احلياة، -خالل حقبة الدراسة-فقد كان لعلماء أهل احلديث يف دمشق 
  وسنحاول بسط الكالم حول مشاركتهم يف احلياة السياسية. 

  : 14هـ/8احلديث يف احلياة السياسية يف دمشق خالل القرن   أهلثانيا: مظاهر تأثري

  :وسنفصل يف هذا املبحث كاآليت

  :21شاركة أهل احلديث يف اجلهادم - 1

ملا كان حضور العدو بلدا من بلدان املسلمني تعني على أهل البالد قتاله وطرده منها 
ووجب على املسلمني أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو، وجتدر اإلشارة هنا إىل 

"انفروا خفافا و  :ذلك من قول اهللا تعاىل أدل على أن للجهاد مكانة عظيمة يف قلوب املسلمني وال
اآليات الدالة ". و22ثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون

على اجلهاد باملال والنفس كثرية منها قول اهللا تعاىل : "يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا 
رض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األ

  .23قليل"

أن النيب من السنة على ذلك فكثرية منها أنه ثبت عن حديث أنس رضي اهللا عنه  أما األدلة
ويف حديث 24"لسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم"جاهدوا املشركني بأ :صلى اهللا عليه وسلم قال

دون ماله  "من قُتل :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالسعيد بن زيد رضي اهللا عنه ق آخر عن
و شهيد ومن قتل دون دمه فهو ومن قتل دون دينه فه ،ومن قتل دون أهله فهو شهيد فهو شهيد،

  25."شهيد

 ةر كبري يف ظل األدلة من الكتاب والسنملا له من أج ،عموما إن اجلهاد أحد ركائز الدينو
وذلك بغزو العدو ألحد بلدان املسلمني كما حدث  ه إذا توفرت فيه شروطهالدالة على وجوب
ومن هذا املنطلق فقد كان ألهل احلديث  ،م وذلك بغزو التتار هلا14هـ/8رن بدمشق بداية الق

الذي  26م1328هـ 728بن عبد احلليم بن تيمية احلراين إقبال كبري عليه ومن أمثلتهم الشيخ أمحد
ولعب دورا سياسيا هاما فقال عن ذلك ابن كثري ملا بلغ السلطان  27ارك يف اجلهاد ضد التتارش

ت واقعة اخلازندار بني مث وقع ,28الناصر قدوم التتار إىل الشام فتهيأ لذلك وجاء ودخل الشام
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 ورجعت 30وقتل مجاعة من األمراء وغريهم ومن العوام خلق كثري 29ملك التتار غازانالسلطان و
"ورجع السلطان يف طائفة من اجليش على  :، قال ابن كثريالعساكر على أعقام إىل الديار املصرية

 31القلعة حمصنة وسلطان التتار قصد دمشق بعد الواقعة"، وأبواب دمشق مغلقة وناحية بعلبك
وأخذ األمان  فقرروا املسري إىل غازان لتلقيه ،وكان معهم شيخ اإلسالم ابن تيميةالبلد  فاجتمع أعيان

"فكلمه ابن تيمية كالما  :قال ابن كثري 32فتوجهوا إليه واجتمعوا به عند النبك، منه ألهل دمشق
  33.شديدا نفع اهللا به املسلمني"

ع الغياب التام ومما سبق نستنتج دور أهل احلديث السياسي يف هذه الفترة العصيبة خاصة م
املبالغة يف أيضا يف احلظ على اجلهاد والتحريض عليه وسالم وقد برز دور شيخ اإلللسلطة احلاكمة 

فمن ذلك أن بعض األمراء رأى أن  ،أجور ااهدين وتثبيت العساكر والقادة ووعدهم بالنصرذكر 
تسليم قلعة دمشق للتتار محاية للسكان، فوقف ابن تيمية أمامهم وطلب من صاحب القلعة عدم 

  34.تسليمها لو مل يبقى فيها حجر واحد

، من أبناء الفرق الباطنية 35الكسروانيني: قتاله آلهل اجلبل ومن بني مناذج جهاد الشيخ أيضا
أي بعد خروج املغول من دمشق فقال: م 1300/هـ699فقد ذكر ابن كثري يف أحداث سنة 

وخرج الشيخ ، كسروانرم يف جيش دمشق إىل جبال اجلرد وركب نائب السلطنة مجال الدين األف"
لقتال أهل تلك الناحية بسبب فساد ، احلوارنةتيمية مع خلق كثري من املتطوعة وابن تقي الدين 

ومنه كذلك ألم عاملوا فلول عساكر املسلمني الفارين  36"، وكفرهم وضالهلمدينهم وعقائدهم
، وقتلوا فنهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيوهلم، بعد معركة اخلازندار إىل هذه الناحية بأمور منكرة

  37.منهم الكثري

برز دور شيخ اإلسالم السياسي من خالل  ،جيش الدولة اململوكية على القوم وملا ظهر
"وجاء رؤساءهم  :ويقول عن ذلك ابن كثري ،معهم وكذلك يف فرض شروطهم عليهمعقده الصلح 

ر وقر، ...والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال اجليش، فاستتامإىل الشيخ تقي الدين ابن تيمية
  .38"بيت املال وأقطع أراضيهم وضياعهمعليهم أمواال كثرية حيملوا إىل 

فمن ذلك أن نائب السلطنة أمر عامة ، كما لعب أهل احلديث دورا هاما يف محاية دمشق
أن تعلق الناس أسلحتهم بالدكاكني و وصدرت األوامر أن، قال ابن كثري: "الناس بتعلم الرماية
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يف دمشق وأمر الفقهاء بأن يتعلموا الرمي استعدادا  –معسكرات  –اإلجماتيتعلموا الرمي فبنيت 
وهكذا جيب أن تستعد األمة يف أوقات الرخاء حىت إذا نزلت الشدائد انربى من  39ألي طارئ "

  أبنائها من يدافع عنها.

م عند كما 14هـ8وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مثل هذه األوامر تكررت يف اية القرن 
فمن ذلك أن نائب السلطنة أمر عامة الناس بتعلم ، هل احلديث دورا هاما يف محاية دمشقلعب أ
م 1400/هـ799املدارس دمشق فقد فتح القضاة املساجد و 40قال مدامهة تيمورلنك، الرماية

وفنون احلرب وذلك للدفاع عن عقيدم ، للتدريبات العسكرية فكانوا يأمرون الناس تعلم الرماية
أيضا من بني مظاهر بروز علماء أهل احلديث كقادة سياسيني حماوالت الصلح اليت قام ، 41ومدينتهم

عند مدامهة  ،42م1404-1348/هـ749-803ا الشيخ إبراهيم بن مفلح الصاحلي احلنبلي 
"وملا طرق اللنك الشام كان ممن تأخر بدمشق فخرج إىل  :تيمورلنك وذكر ذلك ابن حجر بقوله

  43."لصلح و تشبه بابن تيمية مع غازاناللنك وسعى يف ا

  م:14/هـ8التأثري السياسي ألهل احلديث على  السالطني خالل القرن  - 2

، حيث كانوا مهزة لقد كان ألهل احلديث يف دمشق خالل فترة الدراسة مركزا مرموقا
، ذلكيبدوا أن سبب وقد استعان املماليك م و -األجانب–ليك سالطني املماوصل بني الشعب و

ال غرو يف أن العلماء ، و44الشرعية على حكمهم يف إضفاء صفة حاجتهم إىل دعائم يستندون إليها
ميكن حصر تأثري مواقف أهل ، وكانوا أسرع  وسيلة إىل اكتساب قلوب سائر الفئات االجتماعية

  :طني يف النقاط التاليةاحلديث على السال

كانوا ميثلون أسرع ، وعلى حكم املماليكإضفاء كثري من العلماء صفة الشرعية  :أوهلا
فع من ذلك اخلوف من وقوع الفنت يبدوا أن الدا، والطبقات اعترافا بالسالطني اجلدد أو املعينني

م 1341هـ/741الوون سنةومنثل على ذلك بوفاة السلطان الناصر حممد بن ق 45االضطراباتو
سفارة إىل الشام  لتعزية النواب بوفاة   أرسلت، ويف نفس اليومحيث بويع ابنه أبو بكر بالسلطنة 

عني األمري قطلوبغا الفخري لتعزية نواب ، وأخذ البيعة البنه وقد قال املقريزي: "والسلطان الناصر
قد و 46"بسلطنة ابنه وحتليفهم ويكون صحبته تقاليدهمالبشارة ، والشام بالسلطان الناصر حممد
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تأخذ البيعة من ، يف دور العلم كاملساجد، واملدارس ويةجرت العادة أن تقرأ هذه املراسيم السلطان
هذا ، وأن يدعى على املنابر يف صالة اجلمعة للسلطان اجلديد ، كما جرت العادة أيضاالعلماء أوال

  .ىن سياسي هام يف الطاعة والوالءالسلوك ميثل مع

. مثلما فعل ذلك ملعلماء إذا أرادوا إجناح ثوراحرص بعض الثائرين على استمالة ا الثاين:
منطاش  قد وافق القاضي برهان الدين أمحدف47األمري منطاش يف أثناء صراعه مع خصومه املماليك

   .، فهو مبثابة دعم سياسي هلمهنا يربز تأثري العلماء على قبول العامة باحلكام اجلددو ,48على ذلك

ى الشعب أو كبار عل يكن باستطاعتهم فرض ضريبة إضافيةهو أن املماليك مل  :الثالث
علماء أو طاعون وهنا يربز دور ال، أو مواجهة جماعة، وذلك لدفع عدو، التجار إال مبوافقة العلماء

كما ، فعل العامة باإلسراع إىل تلبية حاجات الدولة ظهر أثرهم يف رديو ،السياسي يف قيادة اجلماهري
ال " :حني قال 49الشيخ أمني الدين رفض بعض العلماء مثل هذه الضريبة يف أوقات معينة مثلما فعل

، واجلند من األموال واملتاع حيل للسلطان أن يأخذ مال أحد إال باحلق حىت ينفذ ما بأيدي األمراء
مل يتمتع بقدر كبري من الشجاعة على أن العا . وهذا يدل50"مشة مما ال حيتاج إليه يف احلرباألقو
أو تصرف حبقه تصرفا ، لو رفض السلطان رأيه وسعهكان ب، ومل يذعن لرأي السلطان وحرية الرأيو

فيؤدي إىل ، ينتشر األمر بني العامة، وسيئا أن يوضح ذلك جلموع الشعب يف املدرسة أو املسجد
لذا كان السالطني يف معظم  تلك األحوال يكتفون بالسكون ، وانتفاضة شعبية ضد السلطان

  .اء واالعتداء عليهمون نتيجة اعتراضهم على العلمألم يعلم ،مرغمني

عن شيخ اإلسالم ابن تيمية حني ذهب  51ما ذكره صالح الدين الصفدي ومن هذا أيضا
على أخذ أموال الناس و  كان األمري يف جربوت، والكبري لرد بعض مظامل الناس 52طلوبكقإىل 

" أنا قطلوبكفلما دخل إليه وتكلم معه يف ذلك قال له  ،"فقام ميشي إليه :الصفدي. فقال اغتصاا
لفقري فنعم إذا كان األمري بباب ا" :، ألنك رجل عامل زاهد. يعرض بقولهالذي أريد أن أجيء  إليك

فرد عليه شيخ  53.األمري فبأس األمري و بأس الفقري"إذا رأيت الفقري بباب ،  ونعم الفقرياألمري و
خرياً مين وفرعون كان شرا ، موسى كان 54ال تعمل علي دركواناتك، "قطلوبك :اإلسالم قائال

  .55"اإلميان كان موسى كل يوم جييء إىل باب فرعون مرات كل يوم ويعرض عليهمنك و
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الذي رفض املوافقة  ،ومن مظاهر قوة العلماء أيضا ما فعله مشس الدين الركراكي املالكي
، كفرة على املسلمنيعلى الفتوى اليت وقعها العلماء بقتل السلطان الظاهر برقوق بتهمة االستعانة بال

ة وثبت على رأيه سنة حتمل العقوب، و56سجنه باإلسطبلضربه األتابكي منطاش مائة عصا  وف
  .م1392هـ/791

نشري هنا و ,يف االنتقام ألنفسهم من العلماء كما ذكرنا يف املقابل كان لألمراء دور كبريو
، وذلك على خلفية سياسية ،57اجلاشنكري ية قد سجن من طرف السلطان بيربسإىل أن ابن تيم

, فاستدعي 58حيث أن ابن تيمية أنكر عليه اغتصابه احلكم من السلطان الشرعي حممد بن قالوون
ة مل تدم حوكم حماكمة صورية يف جلسو ،احلاقدين على الشيخ بقرار سلطاينأحد أعوانه  من طرف

  .حسب ما ذكره ابن كثري 59مدا إال دقائق مث سجن

حلوهلم كمفاوضني يف ، هر القوة السياسية اليت متيز ا علماء أهل احلديثأيضا من بني مظا
كان فقد فوجئ س، م14/هـ8كما جرى ذلك اية القرن ، أثناء غياب السلطة احلاكمة أو فرارها

نائب دمشق صباح يوم اجلمعة احلادي عشر من مجادى األوىل املدينة برحيل السلطان واألمراء، و
رها ونادوا باجلهاد...وكان ركبوا أسوا، وفأسرعوا بإغالق أبواب املدينة م، 1404هـ/803سنة 

لكن الدمشقيون قاتلوه أشد ، وبعد أن تركها املماليك توقع أن تستسلم له  املدينة خاصةي تيمورلنك
حسب ما ذكره ابن تغري  د كبري من اخليول مع بعض الذخائراستوىل أهل املدينة على عد، والقتال
  .60بردي

خوهلا فأرسل رجلني فصاحا من حتت ملا استعصت املدينة على تيمور استعمل احليلة يف د
فاجتمع من أعيان دمشق  61جال عاقال حىت حيدثه األمري بذلكفابعثوا ر، األمري يريد الصلح" :الصور

، القاضي شهاب الدين ، وولدهعلماء احلديث قاضي القضاة حمي الدين حممد بن العز احلنفيو
قاضي القضاة مشس الدين حممد احلنبلي ، و62القضاة تقي الدين إبراهيم بن مفلح احلنبلي وقاضي

، وكان قد حضر مع السلطان قاضي قضاة املالكية مبصر 64عبد الرمحن بن خلدونو ،63النابلسي
وقائعها  واجتمع هؤالء األعيان للنظر يف الرحيل معه فعاش أحداث املدينة وومل يتمكن من  ،فرج
تسليم ، وإجراء مفاوضات الصلح معه ووبعد عدة مشاورات قرروا الذهاب إىل تيمور، الصلحأمر 

  .ولون عن مصري مدينتهمذا القرار أصبح أهل دمشق مسؤ، واملدينة
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العقد على القاضي تقي ، وقع اختيار أهل احلل وملا مت أخذ هذا القرار باملوافقة على الصلحو
يف اللقاء فاجتمع مع تيمور الذي خدعه ، ليكون رئيسا للوفد، الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح

قتها لرسول اهللا صلى وقد أعت، "هذه بلدة األنبياء و الصحابة :األول فقال له دوء وحسن الكالم
ما ، لوال حنقي على سودون نائب دمشق عن قتله لرسويل، وعن أوالدياهللا عليه وسلم صدقة عين و

لكن ال بد من و، ومل يبق يل غرض إال الرجوع ،يف قبضيت ومن أسراي وقد صار سودون، أتيتها
  66."65أخذ عائدايت من الطقزات

جتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن خلدون صور أخبار هذه املقابلة من وجهة نظره، حماوال و    
يس من ل، ومع أنه مل يكن إال جمرد ضيف على املدينة، يف هذا التصوير أن يبزر لنفسه دورا هاما

لكننا نشك يف  67ليس ابن مفلحاملكلف من أعضاء الوفد باحلديث وموضحا أنه كان الوحيد ، أهلها
إمنا ألن بن مفلح كان رئيسا ، وذكائهذا الدور ليس تقليال ملكانته ورجاحة عقله وقيام ابن خلدون 

ب احلق األول يف إدارة فابن مفلح  هو صاح، كما ذكرت املصادر التارخيية اليت أشرنا إليها 68للوفد
برجوع و باإلضافة إىل إجادته اللغة الفارسية اليت حيسنها تيمور، ،ألنه من أهل هذه املدينة املفاوضات

موافقة ابن مفلح ح اختلف الناس يف الصلح أم احلرب, واستقر األمر على إمتام الصلح وابن مفل
  القاضي احلنبلي على رأيه.

دعى ابن فاست، قدم رسول من عنده لطلب الطقزات املتفق عليها، ملا علم بذلك تيمورو
ساروا به إىل باب النصر ، ومجع لتيمورلنك ما طلبهاملفلح القضاة والفقهاء واألعيان والتجار و

، ولكنهم أمهلوا هددهم حبرق املدينة إن فعلوا ذلك، فمنعهم نائب القلعة وليحملوه إىل تيمور
ر مث جاء فرمان امللك التتا 69"على قلعتك وحنن حنكم على بلدنا "أنت حتكم :نصيحته وقالو له

بدأت ، وأظهر هلم الود يف البداية  وصلى اجلمعة جبامع دمشقباألمان، مث دخل تيمور جبيشه و
وفرضوا على الناس تسديد عشرة ، البدايات األوىل لنقض العهود فبدأ باإلساءة إىل الوفد املفاوض

وقاف حىت وقع للناس األصل التتار على كثري من األموال وح، والسرعة أالف ألف دينار على وجه
أن يقبض بيده على استطاع تيمور بعد ذلك و 70املربح بعوقب كثري من الناس بالضربالء عظيم و
ظلت املدينة مثانني يوما مستباحة ، ويف منشآا احلضارية النار، ويعمل يف أهلها السيفزمام املدينة و
  .71فر كثري من أهلهاللجنود حىت 
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بني األمراء أثناء احلروب  تاخلصوماموا بدور سلمي يف حل املنازعات وأم قا الرابع:
الفقهاء ة السياسية بينهم فكان العلماء وحتقيق املصاحلم, و1390هـ/791األهلية يف دمشق سنة 
عندما حتيق األخطار  املتآمرين على قبول الصلح خاصة، وإقناع املتمردين ويتدخلون إلاء القتال

  . 72اخلارجية بالدولة

أن إرسال  حبيث، قيام أهل احلديث بإرسال رسائل إىل امللوك املعاصرين هلم اخلامس:
نذكر بعضا من جلهاد وهو اجلهاد باللسان ونوع من ا ،محاية املسلمنيالرسائل واحلث على اجلهاد و

احلافظ ابن كثري حينما أرسل رسالة عند نذكر منهم هذا النوع من اجلهاد أهل احلديث من مارس 
: ، واجلهاد يف رسالة مساهااملؤمنني فيها على الصرب قلعة إياس إىل األمري منجك  فحث حماصرة

أيضا أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين من خالل رسائله إىل ملوك و .73االجتهاد يف طالب اجلهاد
  الشيخ. منه الدور السياسي هلذاعصره، والذي نلمس 

حلديث حماوالت سالطني املماليك وأمرائهم إبطال األوقاف معارضة أهل ا السادس:
فكان  74من ذلك ما ذكره ابن حجر عن القاضي احلنفي سراج الدين اهلندي، عليها ءاالستيالو

عن أحد نظار الوقف الذي استكثر معلوم  ،75عندما تناقش مع األمري آجلاي اليوسفيشديدا 
"إقطاعك أيها األمري  :أحد األوقاف فقال له سراج الدين يخ وما يأخذه من مرتباتالتدريس للش

آخذ اإلقطاع حلفظ بالد  أنا" :مبلغ ألفي ألف درهم وتستكثر هذا املعلوم للتدريس "فقال األمري
هل احلديث هكذا كانت عزة العلماء أ 76" فسكت: "ومن علمكم اجلهاد إال الفقهاءفقال "املسلمني

  .إحقاق احلقالرد على األمراء ويف 

  :م14هـ/8لعلماء السياسي يف القرنمركز املماليك مهدد أمام دور ا - 3

يف كثري من األحيان خاف املماليك على سلطام من علماء احلديث وذلك يعود إىل عهد  
يك حيكى عنه أنه كان يرفض شهادة بعض األمراء املمال - سلطان العلماء- 77العز بن عبد السالم

دين بن علي "وقعت له واقعة مع األمري حسام ال :وقد ذكر الذهيب واقعة جرت له مع أحدهم فقال
نه وذلك أل 78هذا ما أقبل شهادته"، ال للسلطانول: فجاءه ألدائها فربز يق ،شهادة تتعلق بالسلطان

  كان ناقص العدالة فرفض شهادته.
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ويروي ، ماليك منه على سلطامهلذا العامل، خوف امل يومن مظاهر التأثري السياس
كان يرهب الشيخ حىت إنه قال ملا مات الشيخ: مل يستقر ملكي إال  79املؤرخون أن الظاهر بيربس

، كما يروى أن النووي كان جريئا 80ألنه لو أمر الناس يف مبا أراد لبادروا إىل امتثال أمره، الساعة
، . وروي أن الظاهر خرج لقتال التتارويؤنبه، فكان ينصحه على السلطان الخيشى يف احلق بطشه

  .81فإنه أغلظ عليه القول، فأقره  العلماء ماعدا النووي علماء ألخذ أموال الرعية لقتاهلمفاستفىت ال

ونستدل على ذلك ، م14/هـ8ننسى دور السياسي لعلماء احلديث خالل القرن  هذا وال
م جلس ابن تيمية 1299/هـ700مرة الثانية سنة ما جاء عن ابن تيمية عند مدامهة التتار دمشق لل

اهم عن ، ويف الثاين من صفر وحرض املؤمنني على القتال وبذل األموال، يف اجلامع يف جملسه
إىل نائب الشام وجيشه فثبتهم وطيب قلوم ووعدهم بالنصر وبات عندهم  مث أجته بن تيمية 82الفرار
اءت األخبار برجوع الناصر حممد مث ملا ج، األوضاعسكنت كن الناس و .83عاد إىل دمشقليلة و

منه النصرة قال ابن كثري: "وخوفه  طالب، ركب الشيخ حىت وصل إىل السلطان وجيشه إىل مصرو
ذلك فأثر  .84"ون عليهم سلطانا غريه يدافع عنهمهدده بأنه إذا تأخر فإن أهل دمشق سيجعلباهللا و

  .مر العاملاملوقف السياسي  يف السلطان فاستجاب أل

ال القاضي : ادعاء بعض احلاقدين على بن تيمية انه يخشى على الدولة منه. من أمثأما الثاين
إن هذا يخشى على الدولة " :م حني كان يقول لألمراء1318/هـ718 املالكي علي ابن خملوف

تيمية بن اقد نقل لنا البزار تلميذ . و85"هـ يف بالد املغرب524البن تومرت كما جرى ، منه
إنين " :به قائالذلك أن الناصر اململوكي سأل شيخ اإلسالم حني اجتمع ، وتفاصيل هذه التهمة

 أن قال إال فما كان من أيب العباس ابن تيمية" اعك الناس وإن يف نفسك أخذ امللكأخربت أنك أط
ي "أنا أفعل ذلك؟ واهللا إن ملكك وملك املغول ال يساوي عند :بصوت عايل غري مكترث به

  .86"فلس

  خامتة:

هم هذا يؤكد دوريث ونستنتج مما سبق أن السالطني كانوا حذرين من علماء أهل احلد
على أننا جيب أال نبالغ يف إبراز دور العلماء . الفعال يف الناحية السياسية وتأثريهم على السالطني

وكثريا ما كانوا ، بالقوة فاتمع اململوكي حبكم تكوينه جمتمع حتكمه طبقة املماليك، السياسي كثريا
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ض هؤالء لكثري من ألوان فيتعر، على أهل احلديثيفرضون آراءهم وتوجهام على الشعب و
ما تنكروا العلماء أهل احلديث وأنزلوا م الصغار واهلوان يف بعض  كثرياو، االضطهادالتعسف و
  كما سبق الذكر.، تعرضوا هلم بالنقدالفترات، و

لطان الفقهاء من املوالني للسوقف أن بعض أرباب األقالم والقضاة وا املكما ساعد على هذ
أثر علماء احلديث  دراسة من نتبي وختاما .ل احلديث كانوا عونا للحكام ضدهماحلاقدين على أهو
 م14/هـ8 القرن خالل زمام يف السائدة األوضاع عن مبعزل يكونوا مل أم   السياسية احلياة يف

 وصل مهزة مبثابة فكانوا. اتمع يف مؤثر وفعال وجود هلا كطائفة الناس بني وجودهم فرضوا فقد
 بعض ويف. وأقالمهم بألسنتهم القائمة األوضاع من الكثري تغيري يف وسامهوا، واحملكومني احلكام بني

  التتار غزو يف حدث كما  بدمشق عصفت اليت الداخلية واألزمات احلروب يف شاركوا األحيان
  .م1301/هـ702 سنة للشام

  اهلوامش:
 2شهاب الدين النويري: اية األدب يف فنون األدب، حتقيق، حممد ضياء الدين الريس، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  القاهرة،ط .1

  .427، ص 31ج ، م1990سنة 
من املماليك الشجعان ويعترب حكمه أزهى عصور املماليك تويف سنة  نكا : يلقب بالناصربن قالوون دحمم الناصر .2

صرية العامة ، حتقيق حممد حممد أمني اهليئة املتذكرة البنية يف أيام املنصور وبنيه :م وخلفه أبناؤه. ابن حبيب1340هـ/741
 14م ج 1999هـ 1420. سنة هرةالنهاية، دار التقوى، القافداء إمساعيل بن كثري، البداية وأبو ال. 48ص 1ج 1986للكتب

 .52ص
، د بن قالوونوقعت يف أرض واسعة بدمشق بني التتار بقيادة غازان واملسلمني بقيادة الناصر حمم هـ:702معركة شحقب سنة  .3

 .25ص  14ابن كثري البداية والنهاية ج
مدحية الشرقاوي، مكتبة مدبويل القاهرة أيب العباس، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، حتقيق حممد زينهم، و ياملقريز .4

 . 344، ص 4م ج1989
 ةالبحوث اإلنسانيوالعسكري، الناشر عني للدراسات واملماليك التاريخ السياسي م، علي السيد علي، األيوبيون وقاسم عبدو قاس .5

 .104، القاهرة د ت ص ةواالجتماعي
برج قرب ر النيل، وقد أسسها الظاهر برقوق سنة  الدولة الربجية: مسيت بذلك ألن مماليكها كانوا يسكنون يف .6

يف م. حممد سهيل طقوش،  تاريخ املماليك 1421هـ/824سنة  إىل أن سقطت على يد العثمانيني تم واستمر1382هـ/480
هـ 1420 –م1999التوزيع، بريوت سنة م، دار النفائس للطبع والنشر و1517-1250/هـ923-648مصر وبالد الشام، 

 .319ص 
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فلما قتل ترقى حىت توىل تدبري الدولة ، األمري برقوق اجلركسي :كان برقوق مملوكا لدى اخلواجة عثمان مث ملكه األشرف شعبان .7
م حممد على الشوكاين، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السبع دار الكتب 1400/هـ801 ،هو مؤسس الدولة اجلركسيةو

 .153ص  1جم، 1998هـ1418سنة  1العلمية، بريوت ط
سنة  2احلرم البوشي، مؤسسة الرسالة : بريوت، طديث، حتقيق، إبراهيم املويبق، وحممد بن عبد اهلادي، طبقات علماء احل .8

 .14، ص1م، ج 1996 –هـ 1417
. 346ص 3اخلطط ج ياملقريز ،، ورمبا سكنه املماليك بعد عتقهمالطباق: هو مكان لسكىن املماليك الذين اشتراهم السلطان .9
 .25سيد الباز العريين، املماليك، دار النهضة العربية، الطباعة والنشر، بريوت، صال

 .25ص 14،ابن كثري البداية و النهاية ج220،ص2: السلوك نجياملقريز .10

 .35. ص 14ابن كثري البداية و النهاية ج .11

مشس الدين دار الكتب  م، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، حتقيق حممد حسني1419هـ821أمحد بن علي ت: القلقشندي .12
 .36. ص  4م، ج1985العلمية، بريوت سنة  

، أمحد خمتار 40م، ص1989هـ/1410، 1لطباع دمشق،طأكرم حسن العليب، خطط دمشق دراسات تارخيية شاملة، دار ا .13
 .300م ص1999الفكر العريب للنشر و التوزيع،  مصرسنة  رالعبادي، من احلياة االقتصادية يف املدن اإلسالمية دا

وكان اخلليفة  ،ت مبرتلة املستشفيات ومدارس الطبالبيمارستان كلمة فارسية األصل معناها دار املرضى، وكان :البيمارستانات .14
الوليد بن عبد امللك أول من بين البيمارستان يف دمشق.  حسن زكي الصواف دمشق أقدم عاصمة يف العامل، دار قتيبة للنشر و 

 .335م ص2004هـ1424  1التوزيع بريوت ط

إبراهيم مصطفى وآخرون  ، م14هـ 8انتشر بدمشق خالل القرن ، وهو مكان مبينُ يتنظف فيه ،مفردها محام :حلمامات .15
 .426ص1املعجم الوسيط حتقيق جممع اللغة العربية دار الدعوة د .ت، ج

 .307أمحد املختار العبادي املرجع السابق، ص .16

 1ريخ مصر و القاهرة،حتقيق أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العلمية القاهرة، طمجال الدين حسن احملاضرة يف تا السيوطي .17
 . 310أمحد خمتار العبادي احلياة االقتصادية. ص  . 199ص2م ج1967هـ 1387سنة 

بة حتقيق حممد على النجار وآخرون مكت، السبكي أيب نصر عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكايف  معيد النعم ومبيد النقم .18
 .72ص  ، م1993هـ/1410سنة  2اخلاجني القاهرة ط

 .299ص 2ص ج، حسن احملاضرة، السيوطي عبد الرمحن .19

 .227ص14ابن كثري البداية و النهاية ج .20

بذل اجلهد من املسلمني يف قتال الكفار و البغاة و  :شرعا .الطاقة من قول أو فعللوسع وبذل واستفراغ ما يف ا :اجلهاد لغة .21
عة بن قدامى املقدسي، املغين حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن تركي، عبد الفتاح حممد احللو دار العلم للكتاب والطبا ، حنوهماملرتدين و 

 .7ص14م ج2007هـ1428الرياض سنة والنشر 

 41سورة التوبة، اآلية  .22

 38سورة التوبة اآلية  .23

: عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي ي، حتقيقمحن النسائي، سنن النسائمحد بن شعيب أبو عبد الرأخرجه النسائي  .24
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إىل  الرجوع  ام وهو أحد علماء احلديث الذين نادو1328هـ728تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية شيخ اإلسالم ت .26
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 10ص14والنهاية جالبداية  .31
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1940–1954 

                              جامعة بشار     أ.بوبكر  بن علي،                                          

  ة: مقدم

 يتحدد إقليم اجلنوب الغريب مبعامل طبيعية واضحة تتمثل يف السفوح اجلنوبية للسلسلة
 االستواء،وو إجييدى وعرق شاش جنوبا يتميز السطح بالرتابة  ا،غرب هضبة درعةاألطلسية مشاال، و

 م400رتفعات من تالل يصل ارتفاعها ، وتتكون امل2كلم 780.000وميتد اإلقليم على مساحة 
الساورة، على جانيب واد  سالسل جبلية تتمثل يف بقايا كمامل تتأثر بالتعرية،  صلبةصخور  ذات

م، و هي هضبة  990م، مث محادة درعة 902مرتفعات لوقارتة و م 1206مثل سلسلة بشار 
م وجبل 1835تحق ضبة تندوف، وجبل قروز جريية مائلة من األطلس إىل الصحراء، وتل

   م مشال بشار. 1953عنتر

بدأت الطالئع األوىل للقوات االستعمارية تصل إىل املنطقة مع بداية النصف الثاين للقرن 
  De Colomb دو كولومب"" وصل النقيب الفرنسي 1855يناير 11ففي يوم  التاسع عشر، 

إال أنه فشل  1857مارس  18اشتبك مع سكاا، وعاد مرة ثانية يوم  حيث إىل منطقة بشار
ومب لة فرنسية أخرى بقيادة اجلنرال "كذلك، وبعد أن استعصت عليه عملية التوغل،  تكونت مح

بوكايس، وهو قصر من قصور مشال بشار حيث مت االستيالء  اليت استهدفت قصر Wimpffenفن" 
. وبعد يومني وصلت القوات االستعمارية إىل القنادسة مث نزل اجلنرال 1870أبريل  08عليه يوم 

إال أنه أخفق  1870أبريل  14يوم  1)بك مع سكاا يف (معركة العبادلةليشت الفرنسي إىل واد قري
فارس، وملا انكسرت  300شخص من بينهم  900د تصدى له يف االستيالء على املنطقة، فق

  قوات اجليش الفرنسي رجع إىل منطقة الزريقات مث إىل وهران.
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  أصول احلركة الوطنية يف منطقة اجلنوب الغريب:

وقد  2متيز نشاط احلركة الوطنية بالسرية يف البداية كما جاء يف تقرير (اإلدارة االستعمارية)،
 للنشاط السياسي يف املنطقة منذ فترة الثالثينات من القرن املنصرم، ويعود ذلك ظهرت البوادر األوىل

إىل التجمع العمايل املكثف يف املؤسسات اليت تنشط يف ميادين االستخراج، النقل، التنقيب،  كما  
لية استفاد رجال احلركة الوطنية يف املنطقة من تواجد كل التيارات السياسية، بتدعيم جتربتهم النضا

وكذلك استغالل وتوظيف هذه اهليئات لصاحل النشاط السياسي باالخنراط يف جمالس ومكاتب 
نقابات وأحزاب فئات العمال األوربيني الوافدين من بلدان خمتلفة، ومما ميكن ذكره أن كل 

لى االجتاهات السياسية كانت متواجدة يف املنطقة سواء أكان ذلك عند اجلزائريني أم األوربيني، وجت
ذلك يف النشاطات املتعددة ونظرا لوجود خاليا منظمة يف التجمعات السكانية ففي األوساط 

من بني املعمرين جند  –O. R. P. F. – P. C. A.- S. F. I.(3(األوربية جند األحزاب التالية: 
وخاصة النشيطني يف اال السياسي،  1945 – 1930الذين هربوا من احلرب األهلية  اإلسبان

عماال من روسيا وبولونيا يف شركة سكة احلديد. كما جند  جمموعة النقابيني من منطقة اجلنوب و
 4"و"سعدون النقايب "مقرورش" الغريب الذين يعدون من مؤسسي جنم مشال إفريقيا يف باريس منهم

  من بين عباس.  

ات العمال ا، السترتاف طاقكانت الشركات الفرنسية تستغل مناجم الفحم استغالال مفرطً
ا فيه، مما اضطر العمال إىل االخنراط يف نقابات تدافع عن حقوقهم املسلوبة، وميثل هذا استرتافا مبالغ

( األمر قفزة نوعية يف تبلور الوعي النضايل لدى هؤالء العمال،  فنجد حزب التجمع الفرنسي

R.P.F.(  مناضل فيهم  200يضم ثالث وحدات يف بشار، بين ونيف، القنادسة، يضم ما يقارب
 .S. Fعدد ال بأس به من اجلزائريني ومن قدماء العسكريني، واحلزب اآلخر وهو حزب اشتراكي ( 

I. O. (5 ،إذ أن أعضاءه غالبا ما يتقدمون لإلدارة بوصفهم ممثلني  ويعد األقدم واألنشط يف املنطقة
هذا  ةضومة، ومن أبرز قادا مهنقابيني يدافعون عن العمال، ويطالبون حبقوقهم اليت كانت دوم

  .Mozziconacciاحلزب" موزيكوناكسي" 



225 

 

ونظرا للتواجد املكثف للعمال اجلزائريني يف املؤسسات الصحراوية حيث وصل عدد الذين 
ا أدى ألف عامل، إضافة إىل عشرة آالف أوريب مم 30تداولوا على العمل يف مناجم الفحم أكثر من 

 سامهت يف تنظيم إضرابات عديدة أمهها إضراب عمال مناجم نقابيةإىل تكوين تكتالت سياسية و
  .6)1950أبريل الفحم (

،  ومما زاد يف نشاطها توافد 1942بدأت احلركة الوطنية يف تكوين اخلاليا و تنظيمها سنة 
عدد كبري من الزعماء إىل املنطقة بسبب النفي أو االعتقال،   ومنهم من جاء مكلفا من اهليئات 

اصمة ملتابعة تأسيس اخلاليا وربطها وطنيا، ومن بينهم "حممد املمشاوي" الذي كان يف العليا بالع
تبلبالة مث بين عباس، وهو أحد املناضلني املنخرطني يف حزب الشعب فقد ربط العالقة مع الشيخ بن 

" وهو أحد املناضلني البارزين جاء "قادة بوطارين1941. ويف سنة التهامي أحد أعيان بين عباس
ملنطقة ويلتقي بالشباب كما جند "فرحات  حركة انتصار احلريات الدميقراطية، وبدأ ينشط يف ايف

  و"الصديق التاويت". "عباس" و"عبد القادر السايح

  النضال النقايب:

توجه العمال إىل النقابات للدفاع عن حقوقهم املهدورة، ولعل أمهها  يتمثل يف النقابتني 
وأضحت النقابتان F . O( 7ونقابة القوة العمالية (  C. G. Tالعامة للعمال  األساسيتني  الكونفدرالية 

الواجهة املعربة عن مشاكل العمال ومصدر طموحام، كما وظفت احلركة الوطنية النقابات لنصرة 
    املشروع الوطين. 

  :C. G. Tالكونفدرالية العامة للعمال  -1

 Mer-النيجر -حبر -نشاء شركة، وهو تاريخ إ1941 ذبدأت تنشط بشكل بارز من
Niger الوهراين، كما هي مرتبطة بنقابة القطاع و 1949و 1947، وتطور نشاطها يف سنة

حمروز بن عمار" طنية من اجلزائر العاصمة منها  "صمصاجي" و"حظيت هذه النقابة بزيارة إطارات و
  مر" من أهم قادا.     فرقان ع"ومها من اإلطارات العليا يف هذه النقابة، كما كان املناضل 
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  :.F. Oنقابة القوة العمالية -2

ديسمرب  31منخرطا إىل غاية  122وضمت  1947تأسست مكاتبها يف املنطقة سنة 
النيجر، ومما جتدر اإلشارة إليه أن أفراد احلركة  –عامل لدى شركة حبر  400من أصل  1952

سيطرة على مكاتبها واستغالهلا لصاحل نشر املبادئ الوطنية متكنوا من الفوز يف االنتخابات النقابية وال
النضالية، أي أن هذه النقابات كانت مبثابة املنابر اليت يتم فيها نشر الوعي ومبادئ احلركة الوطنية. 

الس الذي يسري النقابة وهم  ونشري يف هذا السياق إىل فوز أربعة مناضلني جزائريني، يف انتخابات
أوربيا،  11" باإلضافة إىل اين سليمان" و"أغالل سليمان" و"عباسي أمحدن جودي الشيخ" و"دمحب"

ونظمت أربع جتمعات عمالية عامة النتخاب هياكلها واملطالبة  1952ونشطت هذه النقابة سنة 
  حبقوق العمال.   

  األحزاب واجلمعيات االجتماعية والرياضية: -

، ومن بني املناضلني 1942نة بدأ ينشط بشكل سري يف املنطقة منذ س حزب الشعب: -
إىل فرباير  1941مابني شهر أكتوبر  8"عوا يف دفع النشاط السياسي جند "قادة بوطارينالذين س
1942  .  

  حركة انتصار احلريات الدميقراطية: -

نشطت حركة انتصار احلريات الدميقراطية اليت تعترب امتدادا حلزب الشعب، ويف منطقة 
إىل النقابات  اها جليا من خالل االشتراكات والتجمعات ودخول منا ضليهاجلنوب الغريب برز نشاط

واملنظمات، وكانت القيادة العليا على املستوى الوطين تسعى إىل ربط النشاط احمللى بالوطين 
" املبعوث من "جاء السيد "فرقان عمر1946احلركة، ففي سنة وهيكلته يف إطار برنامج وتنظيم 

احلاج الذي كلفه بربط النشاط احمللي باهليئات العليا، حينها  باشر العمل يف  العاصمة من قبل مصايل
أحد مناجم الفحم حىت يتسىن له االتصال بالعمال دون أن يثري شكوك املستعمر، فقد بدأ يعمل يف 

بالقنادسة وينشط مع املناضلني املتواجدين على مستوى املنجم أثناء العمل وبعده.  05املنجم رقم 
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االتصال إىل ر يف هذا املقام أن دائرة بشار قد ارتبطت آنئذ بوالية وهران، وقد أسندت مهمة ونذك
مقر الدائرة بالقنادسة، اليت تشرف على قسمات: بشار، بشار  ن"، وكاالسيد "سي حممد خلضر

 لوطناجلديد، القنادسة، عني الصفراء، كما شارك عدد من القادة احملليني يف عدة مؤمترات خارج ا
مع اللجنة  1954بروكسل  " يف مؤمترمثل مشاركة "الشيخ بن جودي" و"سليمان بلخدمي

    املركزية.

  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: -

الذي  9ظهر نشاط مجعية العلماء من خالل اجلهد الذي بذله الشيخ "عبد القادر الياجوري"
من بين عباس،   ة مع الشيخ بن اميسنة وربطته عالقة مصاهر 14بقي يف منطقة الساورة مدة 

إسطمبويل" و سعي كل منهما  يف حماوالت بناء لماء الذين زاروا املنطقة جند  "ومن أعضاء مجعية الع
املدارس و توعية املواطنني. و نظرا للضغط املتزايد على أعضاء اجلمعية من بينهم الشيخ بن توهامي، 

وا خيتفون وراء أحزاب أخرى ويتسترون وراء الفتاا  والشيخ طرابلسي، وتاويت الصديق فقد كان
كان الضغط عليه أخف من األحزاب األخرى يف هذه  الدميقراطي للبيان اجلزائري الذي االحتادمنها 

  الفترة. 

  :.P. C. Aاحلزب الشيوعي اجلزائري  -3

جن وخاصة بعد وفاة أمينه العام "قدور بلقامي" يف س 1940عرف هذا احلزب منذ سنة 
وقد بدأ احلزب يفقد عددا كبريا  ،10)1949إىل  1944ظهر نشاطه جليا سنة (جنني بورزق، و

مناضال  50وبقي ما يقارب  ، وانتقل بعضهم إىل حركة انتصار احلريات الدميقراطية،ناضلنياملمن 
 Union de Jeunesseاد الشباب الدميقراطي اجلزائري)صفوفه نظرا لتأسيسه ملنظمة (احت يف

Démocratique Algérienne   اليت كانت تفتح النوادي الرياضية وتوظف الشباب وتدعو إىل
، مما جعلت السكان ينفرون 1945االندماج و التجنيس، وطريقة تعامله مع أحداث الثامن ماي 
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الذي ترشح يف   "Gouttepifre قوتبيفرهذا احلزب " منه ويفضلون حركة االنتصار. ومن أهم قادة
  صوتا. 154بالقنادسة وحصل على  1947أكتوبر  26إىل  19البلدية يومي  االنتخابات

   اإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري: -

وكانت  11"للبيان اجلزائري برئاسة السيد "التاويت الصديق الدميقراطي االحتادبرز أيضا 
منهم يف التحرر، غري يف مجيع االنتخابات رغبة  االحتادمقراته مفتوحة ومعروفة، كما شارك أعضاء 

الدميقراطي للبيان  االحتادأن التقرب من اإلدارة االستعمارية ومراسلتها مل جتد نفعا مما دفع بقادة 
اجلزائري إىل القيام مبجموعة من النشاطات الوطنية منها تنظيم معارض وبيع كتب الشيخ عبد 

  احلميد بن باديس يف املزاد العلين مبقر القنادسة تكرميا هلذا الرجال العظيم.

  اال الرياضي: -

ية الذين وظفوا كان يضم جمموعة من أعضاء احلركة الوطنو 1949تأسس فريق بشار سنة 
"بوعزة براشد"، "زين الدين عبد لوطنية، وشارك يف تشكيلة الفريق النشاط الرياضي خلدمة القضية ا

" وآخرون. ومتكن "بوخاري حممد ليمام حممد "،موالي"، "حممد ولد الساسي"،  " يالقادر"، "طلح
الوطنية، لكن الفريق الفريق من الفوز بالكأس ثالث مرات وكانت ألبسة الفريق حتمل األلوان 

الفريق  يتعرض للمضايقات االستعمارية منها اعتقال بعض عناصره ومنهم قائد الفريق براشد، وأقص
  لكن بعد ضغط اجلماهري أدخل إىل املباراة وفاز بالكأس يف هذه السنة. 1955من املباراة سنة 

  

   الكشافة اإلسالمية اجلزائرية:     -

 12فوج الفتح)نشاء أول فوج  الذي أطلق عليه (بإة اجلزائرية اإلسالميظهر نشاط الكشافة 
الفضل يف هذا للسيد  نحيمري حممد"، وكامن طرف: "بوعزة براشد"،  1943يف شهر جويلية 

أعلن عن الفوج يف أول أكتوبر حتت قيادة براشد وخلفه يب العرايب "يف تأسيس الكشافة، والعرا"



229 

 

 80الفوج يتكون من وية يف شارع القصر القدمي بشار وابع للزاحيمري حممد وبدأ ينشط يف املقر الت
فردا كما أنشئ فوج السالم بالقنادسة  يف نفس الظروف بفضل فريق من الشباب والذي طالب 

 1944ويف صيف  13،)1944أبريل  30(باالخنراط الرمسي يف  القيادة العامة بالعاصمة  يف 
وجتنيد الشباب وظروف احلرب و االستعمار القاسية، فقد أقام  بالرغم من عائق احلرب العاملية الثانية

قائد ورواد من  16الفوج خميما له يف أحد شواطئ متوشنت، ومن جهة أخرى شارك فريق من 
  . 1944بشار يف املخيم الوطين الذي نظم يتلمسان يف جويلية 

ادة قرمود ، كما شارك كل من الق1946توجه الفوج للمخيم ببورساي يف شهر جويلية 
. وحظيت املنطقة بزيارة القائد "حممود حممد وعبد اجلبار حممد يف املخيم التكويين للقادة بالرياض

لقادة األفواج على  ه" الذي أعطى دفعا للعمل الكشفي من خالل هذه الزيارة وتشجيعا تبوزوزو
  .مواصلة الدرب

ني الصفراء فقد تأسست مقاطعة مل متنع  ظروف االحتالل الفوج من تنظيم املخيم مبنطقة الع
لقنادسة حتت قيادة "عاليل اجلنوب الغريب بانضمام أفواج كل من: البيض، عني الصفراء، املشرية، ا

زار املنطقة حممد خيذر وحث  1948" من البيض، ويف سنة قويدر"من بشار و"بوعمران الشيخ
للمناضلني حبديقة "العريب تصوير  خالل تواجده ترأس جتمعاود، والكشافني على بذل املزيد من اجله

  بشار ويف القنادسة عقد التجمع قرب منطقة " ال له عائشة".بجنوب القصر القدمي  "ين

لكشافة جتمعا ا ت، عقد1948أبريل  04" يف انتخابات وبعد جناح السيد "باقي بوعالم
الوطنية أمهها خرجت يف مسرية عرب شوارع املدينة وهم يرددون األناشيد بوسط مدينة بشار، و

" نظرا "سيدي با نشيد "من جبالنا"، كما استدعت السلطات الفرنسية قائد فوج القنادسة املدعو
الذكرى اخلامسة الحتفال فرنسا  الذي ميثل 1949ماي  08لرفض الفوج املشاركة يف مهرجان 

منها "حممود بزيارة قيادات وطنية بانتصارها يف احلرب العاملية الثانية، وحظيت هذه األفواج 
، كما تكفل القائد توهامي الشيخ أمحد 1951يف سنة  بوزوزو" و"لونشي صاحل" و"زينات حممد"
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مبجموعة من الكشافني بعد التضييق واملنع املسلط على األفواج، لكن هو اآلخر مت توقيفه يف "الشعبة 
  القدمية".

عد مقتل املقاول الفرنسي مارست اإلدارة االستعمارية سياسة التضييق على نشاط الكشافة ب
عظم القادة يف املنظمة اخلاصة، بتوقيف القائد توهامي الشيخ أمحد، كما اخنرط م Mirasoliمراسويل 

تواصل العمل الكشفي يف البيوت وخاصة يف بيت  ذلكوتوقف نشاط الفوج وأغلق مقره، رغم 
  .14"زة براشد" أو يف مرتل "السعيدي منادبوعالقائد "

   حلركة الوطنية:مظاهر نشاط ا

  من أهم مظاهرها مايلي:

  اإلضرابات: -

وكان هدف  .S. G. Tاخنرط عدد من أفراد حركة انتصار احلريات الدميقراطية يف نقابة
املناضلني مجع شتات العمال وتوجيههم ليدافعوا عن حقوقهم املهضومة، وتوحيد صفوفهم ليلعبوا 

وجتميع اجلماهري ملناهضة النظام االستعماري، وقد  دورهم التارخيي يف طليعة املناضلني األحرار،
أدرك ذلك بتفكريهم الواقعي الرزين، كما متكنوا من تنظيم الفئة العمالية وضمها إىل احلركة 
الوطنية، فكانت دائما يف املقدمة يف سبيل حتسني حالتها املادية واملعنوية وتكافح من أجل حترير 

م يف األوساط العمالية ويكسبوا هلا األنصار فأعانوا بذلك على بالدها، وقد ظلوا يبشرون بأفكاره
  إخراج العمال من القضايا اليومية احمللية إىل النطاق الوطين.       

، وإضراب 1947نظم النقابة عدة إضرابات أمهها إضراب عمال السكة احلديدية سنة 
 الذي ملدة ثالثة أشهرباإلضراب عامل 1300قام (مبناجم الفحم حيث قام  1950بريل أ 16

عامال وكانت ديدات  860، الذي يشغل 06متثلت املطالب يف عدم غلق املنجم رقم و 15)
، وعقدت اجلمعية العامة و حضرا إطارات نقابية من املركزية على 1949العمال باإلضراب منذ 

كة أضاف " لكن حتت إصرار و تعنت إدارة الشردوباري"ستوى الوطين منهم "صمصاجي" وامل
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فرنك قدمي، إطالق سراح النقابيني املعتقلني،  3000العمال مطالب أخرى منها: زيادة يف األجور 
إدراج مدينة القنادسة كبلدية كاملة الصالحيات ويسريها جملس بلدي يتشكل من السكان،  فقامت 

ماي  04ا يوم اليت عقدت جلسته ةاإلدارة االستعمارية بتقدمي املشرفني عن اإلضراب إىل احملكم
داودي حممد، خليفة بن مبارك، حممد : ، وصدرت األحكام بسجن عدد من املضربني منهم1950

استمرت اإلضرابات يف سنة و ،)عامال 270(بومجعة، حبيب عبد اهللا،  حممد بن حلسن و طرد 
  وبعدها. 1951

  املظاهرات: -

  Rexنما (ريكس) نظم الوطنيون مسرية عند خمرج قاعة سي 1951ماي  19مساء يوم 
(حتي خيذر)، و خرج الشبان  -بشار ونادى املتظاهرون بشعارات أمهها (أطلقوا سراح خيذر)16

متوجهني حنو وسط املدينة ليعلنوا للسلطات االستعمارية أن حكمها اجلائر على املناضلني األبرياء 
تلك الصيحات وعلى رأسهم حممد خيذر باطل، لكن السلطات االستعمارية سدت آذاا على 

احلزينة اليت نطقت بأن كل الشعب مسجون يف أرضه ويريد اخلالص. نتج عن هذه املظاهرة مقتل 
، فاختذت السلطات االستعمارية عدة إجراءات قمعية وتفتيش Mirasoli  املعمر الفرنسي "مرا سويل"

  قتل.الذي ام بال17حناين حسني ولد حممد"االت مشلت مسؤول حركة االنتصار "واعتق

  اهلوامش:
1. Céard, L. Gens et choses de Colomb Bechar, tome 11, n°01, Alger, mars 1933, p. 

91. 

2. Archives wilaya de Bechar. L’administrateur des services civil chef de la 
commune mixte de Colomb Bechar. Évolution politique, 04-02-1958(non coté). 

3.  Archives wilaya de Bechar. Le chef de post de Kenadsa. Notice sur le post de 
Kenadsa, 1951(non coté).  

4.  HANI, Abdel Kader, Bechar et sa région  entre histoire et légende , première 
édition ,Oran , éditions dar el Gharb, 2002. P.135.  

5. Archives wilaya de Bechar. Le c.t.a.s. à C.Bechar. Monographie1953 (non coté). 
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6. THOMAS, Marc Robert. Sahara et communauté, première édition, Paris, presses 
universitaires de France, 1960, p.211. 

7. Archives wilaya de Bechar. Le chef de post de Kenadsa. Notice sur le post de 
Kenadsa, op cit. 

8. BOUTARENE.  Kadda, Kaddoure (3) de Brezina au palais Bourbon itinéraire 
d’un militant, première édition, Alger, entreprise nationale du livre, 1990. 
pp.175-181.   

 .1999اجلديد،  فرع بشاراملنظمة الوطنية للمجاهدين،  تقرير  .9

10. HANI, AB.K. op cit, p. 145. 

يف االقتصاد، وشغل منصب املستشار الرئيسي ملدير بنك  اهلتاويت الصديق شخصية وطنية بارزة نال شهادة الدكتورالسيد ا .11
 الربكة.

12. Archives wilaya de Bechar. c. t. a. s.à C. Bechar.  Monographie, 1953(non coté), 
op cit. 

 .06احملافظة الوالئية للكشافة، املصدر نفسه،  ص: .13

14. Archives wilaya de Bechar. Évolution politique, 04/02/1958(non coté), op cit 

15. Archives wilaya de Bechar. c. t. a. s. à C. Bechar. Monographie, ibid. 

16. Archives wilaya de Bechar. M. Bordier chef de la P. J. du département d’Oran. 
Activités nationalistes, 20 mai 1951(non coté). 

17. Archives wilaya de Bechar. Le commandant du territoire d’Ain Sefra. Fiche de 
renseignement, 1951(non coté). 

 :املصادر واملراجع
 التقارير: -

   .1999تقرير فرع بشار اجلديد سبتمرب   .

  .2000استمرارية)، بشار ، نوفمرب تقرير احملافظة الوالئية للكشافة (تاريخ و •

  املصادر باللغة األجنبية: -

       Archive : 
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     1- Archives wilaya de Bechar. 

       •   Fiches d’informations . 

-   M. Bordier chef de la P. J. du département d’Oran.  Activité nationaliste, 20 mai 
1951 (non coté). 

- Le commandant du territoire d’Ain Sefra. Fiche de renseignement, 1951(non coté). 

       •   Etudes diverses. 

- Chef de post de Kenadsa. Notice sur le post de Kenadsa, année 1951 (non coté).  
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 جامعة ميلة، عامر رضاد.

 خاصة العوملة على املتعلمني بات أمرا حتميا عنفإنّ دور املدرسة اجلزائرية يف مواجهة  ص:امللخ  
ن يف ظلّ التقدم التكنولوجي واالنفجار املعريف واالنفتاح الثقايف واملتغريات السريعة يف العديد م

التربوية متابعة هذا  اإلدارة وهذا ما يستوجب من ، ااالت املادية والتقنية واالقتصادية والثقافية
التطور ودراسة أثره السليب على اهلوية والقيم واملنظومة املعرفية والثقافية للمتعلم يف هذا العصر الذي 

ئل يف كم املعلومات واملعارف وتعدد أصبح يعتمد على املعرفة والصناعة الفكرية ويتسم بالتزايد اهلا
  مصادر التعلم املختلفة وانفتاح الثقافات وانتقاهلا من دولة إىل أخرى.

العلمية ، أثّرت على هوية املتعلملكوا  ، خطريةشكّل ظاهرة تالعوملة أصبحت العوملة اليوم وعليه   
دد مستقبل اهلوية الثقافية  توالبيداغوجية وأصبح مستهدفا من طرف العديد من األطراف اليت بات

 للمدرسة منظومة القيم احلضارية والثقافية ومن بينها، اخلصوصيات احلضارية  لألممو، للشعوب
  .اجلزائرية

  ل:مدخ -*

قد تعني على املدرسة اجلزائرية يف ظلّ العوملة والتقنيات احلديثة التموقع يف أطر تسمح هلا ل  
من خالل حتقيق سبل التواصل املعريف ، ته وتراثه العريب اإلسالميباحلفاظ على أصالة اتمع وهوي

وحتقيق أهداف اجتماعية تعددت بتعدد  والثقايف بني أبناء الوطن الواحد خدمة للكيان االجتماعي
لذا كان لزاما على ، السياقات االجتماعية يف ظل التنوع حفاظا على تقاليدنا وعادتنا ومعتقداتنا

واملؤسسات التعليمية بوصفها هيئات تنويرية وطنية تساهم بشكل ، تعليم اجلزائريةوزارة التربية وال
يضمن للمتعلم احلفاظ على هويته  أن واحلضاري واالجتماعي يف حتقيق األمن الثقايف مستمر

يف خمتلف برامج تدريس اللغة  اجلزائرية يف ظل التأثريات السلبية للعوملة اليت أثرت بشكل مباشر
   خمتلف األطوار التعليمية.العربية يف
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تشكل نقطة انعطاف تارخيي يف تنوع ثقافة وتراث اإلنسان اجلزائري  اللّغة العربية كانت ومازالت  
بشكل كبري وصوال إىل استكمال اهلوية القومية اليت تشكلت عرب احلقب الزمنية كوعي تراثي ميثل 

ذلك مل تتحقق تلك املظاهر احلضارية يف خمتلف ومع ، الذاكرة القومية املشبعة بروح الثقافة العربية
البعد عن حتقيق ما يطمح إليه خرباء التربية وتعليمية  كلّ يدةمضامني مناهج اللغة العربية اليت تبقى بع

ماته اليت يالعوملة اليت باتت دد كيان اتمع اجلزائري خاصة يف ما يتناول تعل ربية يف جوعغة الاللّ
بداية  من الغرب رفتها املدرسة اجلزائريةعخاصة أثناء اإلصالحات اجلديدة اليت  ،ربت يف الصميمض

فاملدرسة اجلزائرية باتت حقل جتارب لكل ما يستورد من مناهج وبرامج ، من مطلع األلفية اجلديدة
فاظ على للحقوس اخلطر اوعليه جيب دق ن، تتماشى مع متطلبات وحاجيات اتمع واملتعلمني ال

رهينة  منظومة قيمنا التربوية  والسؤال الذي جيب طرحه هنا إىل مىت تظلّ، وثقافتنا وتارخيناهويتنا 
  العوملة الثقافية واحلضارية؟

   :مشكلة البحث  - أ

هي الوسيلة الفعالة ملواجهة التغريات والتحوالت من ، التاريخنسق  ملا كانت التربية عرب
وبلورة اجتاهام ، جتماعية وإعدادهماال اوحتوال، بناء أفراد األمة ملواجهة مجيع التغريات أجل

فإن احلاجة تبدو ، وتكييف ممارسام مبا خيدم مصلحة األمة وحيافظ على بقائها واستمرارية منوها
واإلفادة منها من جهة ، " من جهةحتديات العوملةماسة لتربية عملية متطورة قادرة على جماة "

تستطيع صناعة مستقبل تعليمي حيمي هويتنا ولغتنا العربية يف ظلّ  من خالل تربية استراتيجية، أخرى
 العوملة على آليات ريأثتما (:اآليت مشكلة البحث يف السؤال ديدميكن حتوعليه ، التحديات املتنوعة

وانعكاس ذلك ، تعليمية اللّغة العربية وحمتوياا الثقافية واحلضارية للمجتمع اجلزائري مناهج
  ؟). املتعلمني على 

  :اآليتيستهدف البحث  :أهداف البحث - ب

 برز حتديات العوملة للتعليم العام.أالتعرف على  .1
التعرف على أهم اآلثار املختلفة للعوملة وبصفة خاصة على آليات تطوير املناهج املختلفة  .2

 وانعكاس ذلك على طرق وأساليب التدريس املختلفة.
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3. يسة للمنهج الدراسي يف عصر املعلوماتية.احملددات والتوجهات الرئ التعرف على أهم 
  :البحث يف اآليتميكن أن يفيد هذا  :أمهية البحث -ج

 وأثارها املختلفة العوملة بتحديات تم أخرى دراسات أمام اال يفتح البحث هذا إنّ -
  تدريسها. وطرق وأساليب العربية اللّغة مناهج خاص وبشكل ،املختلفة التعليمية املناهج على

البحث احلايل حياول سد النقص يف ميدان البحث العلمي يف جمال العوملة وعالقتها  هذا -
   .وتعليمية اللّغة العربية يف ظلّ حتديات العوملة وإفرازااباملناهج 

- راسة احلالية من نتائج قد يساعد يف توفري حلول ناجعة هادفة تؤدي إنّ ما ستسفر عنه الد
   سلبية العوملة.الضطرابات واملشكالت الناجتة عن حدة ا إىل التخفيف من 

يهدف البحث إىل إبراز اآلثار املختلفة للعوملة وبصفة خاصة على آليات تطوير  دف البحث:ه -د
 املناهج املختلفة وانعكاس ذلك على طرق وأساليب خمتلفة للتدريس مما يؤدي إىل ظهور اجتاهات

 .جديدة يف التدريس وبناء املناهج

  تنحصر حدود هذا البحث يف احملددات التالية: :دود البحثح -هـ

راسة موضوعياً بأا تركز على األدوار التربوية للمناهج ملواجهة الد حدوداحلدود املوضوعية:  .1
  على تعليمية اللّغة العربية.حتديات وتأثريات العوملة 

من خالل مناهج التعليم  ريةاملنظومة التربوية اجلزائاحلدود املكانية: سوف يتم التركيز على  .2
  العام.

3. م.2012راسي احلدود الزمانية: مت إجراء هذا البحث خالل العام الد  
  :منهج البحث - و

، مجع بيانات وصفيةمن خالل  والترابطي، سوف يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي
 معان والقيام بتنبؤات أو التوصل إىل، اختبار فرضيات وليس بالضرورة توضيح عالقات أو

وسيتم استخدام هذا املنهج ، رغم أن البحث يهدف إىل التوصل إىل تلك األهداف، ومضامني
وما يعتريها من ، على منظومتنا التربوية يف اجلزائر ملعرفة بعض احلقائق عن واقع ظاهرة العوملة
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افة إىل تقدمي باإلض، إشكاالت على مستوى مناهج تعليمية اللّغة العربية وقيمها احلضارية والثقافية
  والتحديات اليت تواجه هذه األدوار يف عصر العوملة.  لتعليمية اللّغة العربيةوصف 

  راسات السابقة:الد -ز

راسات والبحوث واليت هلا ارتباطيف هذا اجلزء من البحث سوف يتم استعراض بعض الد 
  :كاآليت الدراسات السابقة وهذه، مبوضوع البحث مباشر

: وعنواا (مناهج العلوم مبراحل التعليم العام وحتديات )م1997(ن الطنطاوي دراسة رمضا - 1
  دراسة مستقبلية). -القرن احلادي والعشرين واليت ميكن ملناهج العلوم أن تعاجلها

  وعنواا (العوملة ومناهج التعليم العام). :)م1999(دراسة طعيمة  - 2

  ربية يف ضوء العوملة).م): وعنواا (غايات الت2011عبد اهللا قلي( - 3

، راسات يف وضع اإلطار النظري للبحثلقد استفاد البحث احلايل من هذه الدوعموما 
 وضع احملددات والتوجهات الرئيسيةب وذلك، وإشكالية العوملة، مبناهج تعليمية اللّغة العربية واملتعلق

  .طريق العوملةيف حتقيق التوازن الفكري بني أصالتنا والغزو الثقايف القادم عن 

  نظومة التربويةامل هوية على أثرهاوالعوملة  احملور األول: -*

عليها أن تنطلق من  جبو من طرف خرباء التربية والتعليم املناهج التربوية عندما تسطر إنّ
وأن تنطلق املناهج من حدود الوعي ، الكايف االهتماموبأن تعري التربية ، هويتهواقع حال اتمع و

رما هي  وبقد، املتعلمنيفالتربية ليست سلوكا عفويا بسيطا منارسه إلعداد ، واملتعلمنيتمع لذات ا
لذلك على املناهج أن تكون مزودة ، فإا تتصف بدرجة عليا من الدقة واخلطورة، عملية معقدة

الة يف حو، قوية للفعل التربويالتربوية من أجل ممارسة صحيحة و الثقافةاهلوية  بقدر كبري من 
 رغم أن برامج، النتائج تعرب عن الثغرات الكبرية اليت انتابتها جلّ ما فعلته جند أنّواملدرسة اجلزائرية 

املتمدرس  من خالل   من حيث املضمون مزودة بأهم ما جيب أن يتعلمه  تعليمية اللّغة العربية
اريخ هويتنا الثقافة واحلضارية تبلكن دومنا العناية الكافية ، يف حياته اليومية يعيشهامواضيع توظيف 

  يف ظلّ التقلبات املمنهجة لضرب مصداقية منظومتنا التعليمية حىت تفقد هويتها عند املتعلمني ائيا.
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إنّ املعضلة اليت يعيشها املتعلّم يف املدرسة اجلزائرية على وجه اخلصوص هي أزمة هوية 
"crise d’identité" ففي ظل ، قل املعرفة دون أن ننتبه لذلكوهي تعكس معاناة األفراد داخل ح

املثاقفة املفروضة علينا جند جلّ أبنائنا من املتعلمني عرضة لعنف كبري من طرف الوسائل والعوملة 
) على وجه اخلصوص إذ جندها تساهم يف زعزعة ثقة املتعلم ويته املرئية والرقميةاإلعالم الغربية (

 -التاريخهو نبيل وراسخ يف نفوس املتعلمني خاصة ( وحتاول زرع الشك يف كلّ ما، وتارخيه
) لذلك كان البد على املربني والعاملني يف ميدان التربية والتعليم من الوقوف اللغة -الدين

والتصدي هلذا العدوان التقين بالتحلي والتمسك بالقيم الوطنية عن طريق الندوات وامللتقيات 
وغريها من ، واملراكز الثقافية اإلسالميةور الثقافة، سات التربوية ودالتارخيية واأليام الثقافية يف املؤس

وحماكاا وتقليدها من طرف بعض ، املنابر اليت حتمي املتعلم من خطر الذوبان يف قوميات اآلخر
ضاربا عرض ، الشباب املتعلم يف مدارسنا مستهترا بروح تارخيه وأصالته وقوميته العربية اإلسالمية

  يع القيم الوطنية اجلميلة.احلائط جبم

الكبري أن  االهتماماليت جيب أن نعريها  وأول األمور، واألزمة قائمة طلوبالوعي بذلك مف
أن عصر أطفالنا خيتلف عن العصر الذي عاش فيه أسالفنا من حيث القيم واملفاهيم  صراحةنقتنع 

على ما  االعتمادلذلك وجب ، ةعفالطرائق البيداغوجية التقليدية مل تعد صاحلة و ناج، والتصورات
يتماشى وطبيعة العصر وروح احلياة املتغرية واملتجددة دون نسيان ما قد تسببه املثريات اجلديدة من 

 االختصاصفاملشكلة املطروحة بني يدي ذوي ، والرقمية وحىت الورقية الوسائل السمعية والبصرية
ومن مث متكني ، لى احتواء هذه التغرياتيبحث هؤالء عن مناهج جديدة و طرق قادرة ع تكمن بأن
 شرخا يف نفسية املراهقني خاصةمن التكيف مع طبيعة العصر املتغري فالتغريات حتدث  املتمدرسني

عدم وجود  كان نتيجة من إشكاالت تفعله الشبكة الرقميةوما ، قبل أن تنعكس على النظام التربوي
النظام التربوي  يسايرفكيف  على اخلرباء ويبقى السؤال مطروحا، يف كل ذلك تربويةوساطة 

من أجل أن ينسج منها منهاجا تعليميا تربويا يتحكم يف كل هذه اجلديدة يف ظلّ العوملة  املستجدات
ومتغري حسب تغريات النظام ، مقبول يف اللّغة العربية تعليمي بناء منهاج من أجل  العالقة املسائل
  .زائريفيه املتعلم اجل الذي يوجد  التربوي

  :/اهلويةمفهوم العوملة .1-1
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وما زال غائما وعائما على مساحة ، ما زال مفهوم العوملة يف طور التكوين مفهوم العوملة:
وضع تعريف حمدد ودقيق  مسألةتبقى و، ورغم كثرة تعريفات هذا املفهوم، املعاصر التربوي التفكري

فهمهم الدقيق  وباختالف اجتهادام حنو، ثنيالباحبذاتية  للعوملة أمر يف غاية الصعوبة لتأثر املفهوم 
ال بد من الوقوف على بعض ، وحىت نقترب من وضع تعريف شامل وجامع للعوملة، العوملة ملصطلح

تعود كلمة العوملة يف ترمجتها إىل  :فنذكر اآليت أراء املختصني والباحثني يف هذا اال
واليت تعين باملعىن ، اإلجنليزية  (Globalization)الفرنسية وكلمة )   (mondialisationكلمة

يؤكد على أن العوملة ، "رونالد روبرتسون" جند وعليه، االقتصادي جعل الشيء على مستوى عاملي
أوليفية بينما"، هي اجتاه تارخيي حنو انكماش العامل وزيادة وعي األفراد واتمعات ذا االنكماش

إمجايل بني خمتلف أطراف الكون يتحول العامل على أساسه  تبادل شامل «على أايعرفها   "دولغوس
وهي منوذج للقرية الصغرية الكونية اليت تربط ما بني الناس ، إىل حمطة تفاعلية لإلنسانية بأكملها

وهي ليست أكثر من حركة جهنمية (...) ، ومقدمة املعارف دون قيود، واألماكن ملغية املسافات
حممد عابد "املفكر يف حني يشري إليها، 1» ها اآلمال واألحالموختطف يف طريق، تنطلق بسرعة

حمدود  على مستوى عاملي أي نقله من احملدود إىل الال يء"إن العوملة تعين جعل الش قائال: "اجلابري
لثقافات تكون فيه الغلبة لألقوى اإذن العوملة هي نوع من صراع ، 2»الذي ينأى عن كل مراقبة

افة منطية عاملية واحدة هي ثقافة القوة املهيمنة على العامل ومن مساوئها أا حيث  يتم الترويج لثق
نظام يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ويدفع إىل التفتيت والتشتيت لريبط الناس 

حمددات العوملة تقوم صراحة على  وعليه جند أنّ، بثقافة واحدة هي ثقافة الدولة األمريكية املهيمنة
   آليت:ا

، نظام العوملة قائم على عدم االكتراث باخلصوصيات احمللية وبتراث وبيئة الشعوب اليت تغزوها -أ
  فهي اليت تصنع املميزات واخلصائص اليت تنسجم مع رواجها ومصاحل القائمني عليها. 

السياسية  وعبورها للحدود، جتاوز األفكار واخلربات والنظم والسلع واملشكالت لبيئاا احمللية - ب
  . واجلغرافية

، من أفكار تسارع وترية االتصال العاملي وتقدم وسائله مما سهل حركة انتقال ما يراد نقله -جـ
  ....)عادات/تقاليد/لغة/ ثقافة/ سلوكاتوتعاليم وقيم من(، وثقافات
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لى ع ةاهليمنتتبىن مشروع  لسياسة إيديولوجية  ومتطور، إذن العوملة  يف النهاية فكر متجدد
من خالل  واالقتصادي الثقايف االختراقاملزود بإمكانات  تتخذ من آليات التطور الرأمسايلو، العامل

لالستثمارات العاملية بشكل يضمن  املباشر والتسيري املصريف والبث غري، الشبكات الرقمية العنكبوتية
يتشكل بسرعة  ) الذيالنموذج األمريكي(هو واحد ثقايفهلا تطبيع اتمعات واألفراد على منط 

على إفراغ  وذلك باالعتمادوفق رؤية جديدة لإلنسان واتمع والتاريخ و، العام ياألذواق والرأ
  .يوالتارخي والوطين يثقافية القومية من مضموا القوماهلوية ال

  مفهوم اهلوية: - ب

ري من اهلشاشة يتسم بكث داخل املنظومة التربوية اجلزائريةهذا الوضع املأزوم للهوية  إنّ
يف الوقت نفسه يضع خنبة الباحثني من التربويني واملدافعني عن هويتنا الوطنية أمام عنف ، واخلطورة

والذي بات ميس األمن الثقايف واحلضاري لكلّ ، العوملة  الثقافية الغربية اخلطرية اليت يشهدها العامل
وآليات آمنة حتفظ للمنظومة التربوية فكان من الضروري وضع استراجتيات ، شعوب العامل املعاصر

والتطلع إىل مواكبة احلركة التقدمية العلمية الغربية من ، اجلزائرية كرامتها وقيمتها التواصلية من جهة
جهة أخرى دون التماهي والغوص يف اهلوية الغربية اليت أصبحت جتر إليها أعدادا كبرية من 

 اهلُوِيةَ"الصادر عن مجمعِ اللُّغة العربية " عجم الوسيطُ"املُو يعرف "، ومبختلف الطرق، املتعلمني
من منظور ، "اهلُوفلسفياً بأا: حقيقة الشيء أو الشخص اليت متيزه عن غريه. ويف تعريفه ملصطلح "

نهاً يذكر املعجم أنه "الغيب الذي ال يصح شهوده للغري كغيبِ اهلُوية املُعبرِ عنه كُ، التصوف
ويذهب املُعجم إىل حتديد معىن آخر للهوية حني تضاف إىل الكلمة ، وهو أبطن البواطن"، بالالتعين
البطاقة " أو "بطاقة اهلُويةلتجعلنا حنصل على املصطلح "، أو توصف بالنعت "الشخصية"، "بطاقة"

ةَ بطاقة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده اهلُوِي فيذكر أنَّ، املُتداولني حديثاً، "الشخصية
   .3وعمله

حلقيقة املطلقة ا بأا:هلُوِيةَ جند حنا غالب يعرف ا موسوعة كرت اللغة العربية"أما يف "
أحد مصادر تعريف الكلمات يف  يعدالذي " le petit Robert "بينما قاموس 4القائمة على احلقائق

فإنه حيدد معىن اهلوية بوصفها "جمموع املالمح اخلاصة مبجموعة من الشعوب ، ديثةربية احلغاملعاجم ال
...إخل)الفن، الدين، اللغةالقومية(

 
ميكن القول إذن إن اهلوية ليست بنيةً مغلقةً وإمنا هي بنية متحولةٌ 
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ويف سياق ، هولكن على حمور ثبات! إا مصطلح يعكس نفسه حتت جمهر الزمن ومعايري، باستمرار
حبيث ، مع معطيات الوجود ومكونات احمليط، متحقِّقٍ أو مكبوح، عالقة تبادلية تنهض على تفاعل

ومبعطيات حركة احلياة ، ال يمكن التعامل معه مبعزلٍ عن إدراك مناحي تأثُّره بالسلطة الزمنية للتاريخ
ويعد مفهوم ، والقانوين، والسياسي، واالقتصادي، الثقايف: االجتماعي، أو السكون، وغايات احلراك

اهلوية من أكثر املفاهيم إثارة للجدل والنقاش واألكثر سعيا للتشابك والتداخل يف سياقات معرفية 
ارتباطها اللّصيق بفكرة املواطنة يف الدولة اليت ينتمي هلل  اهلويةيف  طبعا جند أنّ األصل، متنوعة

كظاهرة وكمبدأ قانوين كضرورة ملحة موازية هلا  ةشخص ما أو أدب أمة ما من ناحية اجلنسي
وعموما تتغذى ، باالنتماء السياسي للدولة واتمع مثلما تتصل، أبعادها الثقافية املؤسسة للشخص

  اهلوية من مصدرين مها:

تبلور الشخصية النموذجية  : هو املصدر الثابت الذي يشكل الذهنية اليتالتراثـ  أوال-*
  (اهلوية).

حيث يؤثر تأثريا ، : الذي يشكل املصدر الثاين الطارئ واملتغري من اهلويةاتمعـ  ياثان -*
ولو ، الثابت غالبا ما يعيد إنتاج نفسه من جديد ألنّ، كأن يعيق ما هو ثابت أو يعطله مؤقتا، كبريا

  ملوضوعية.املناسبة ووفق صريورة اتمع وشروط تغريه الذاتية وا بصفة أخرى يقتضيها هو يف اللحظة

عليها طابعها  ولكن مثة منوذج مركزي يضفي، اهلوية إذن ليست كال متجانسا ومتكامال
وليس صلبا ، الصفات كما أنّ هذا النموذج املركزي ليس جامعا لكل، العام ومييزها عن غريها

، بسبب اختالف ثقافة األفراد، وإمنا هو منوذج يشتمل على عناصر إجيابية وسلبية دوما، وجامدا
وما ينطبق ، بعوامل ذاتية وموضوعية وتأثرهم، ومصاحلهم ووعيهم به وكذلك ممارستهم لعناصره

والفرق هو أنّ هوية ، هويام كذلك للمجتمعات فمثلما لألفراد، على األفراد ينطبق على اتمع
ومن املمكن ، يف حني متثل هوية اتمع مجيع أفراده تقريبا، الفرد ال متثل إالّ شخصيته يف اتمع

ميكنها العيش داخل اتمع دون هوية حتدد عالقتها بالوطن الذي  القول إن أية مجاعة من الناس ال
التاريخ ، العادات والتقاليد، اللّغة، العقيدة، األرضتعيش يف كنفه من خالل عالقتها املباشرة بـ:(

  نتمي له من خالل اهلوية.وبذلك تتأسس عالقة الفرد باتمع امل، )، ..واملصري املشترك
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  :و حتديات العوملة اهلوية بني أسساملدرسة اجلزائرية .1-2

سة اجلزائرية احلديثة جتماعية تربويا استطاعت املدرالتراكم الثقايف وتغيري النظم اال يف ظلّ
ل من أج وطموحاته، التعليم وفية لنضال اإلنسان الثوري اجلزائري دميقراطية ون يف ظلّاليت أن تك

إطار اخلصوصية اجلزائرية كانت  ويف، سياسة التجهيل اليت فرضها عليه االستعمار الفرنسي حمو
املدرسة تناضل من أجل إعادة بناء وترسيخ القيم الدينية اليت بقيت متواترة إىل غاية التواجد 

، ارياالستعم للمد ة الدولة اجلزائرية الفتيةمقاوم وأثناء الفرنسي يف اجلزائراالستعماري 
اجلزائريني حيملون يف تصورهم معىن الثقافة الدخيلة املزعزعة للكيان من  جعلت، وأيديولوجيته

وعليه  تأيت توصيات ، وا عليهااليت جبل، الوطين خاصة وأا ختتلف من حيث الدين واللغة والتاريخ
 م1996ف يف أكتوبرالدورة اخلامسة واألربعني للمؤمتر الدويل الذي أقامته منظمة اليونسكو يف جني

إن ظاهرة العوملة اليت متس االقتصاد والثقافة واملعلومات وعاملية العالقات  :بأنهاحول ظاهرة العوملة 
اهلائل لوسائل االتصاالت وتدخل املعلوماتية يف حياتنا اليومية  والتطور، وتزايد حركة األفراد

  . م التربويةكلها ظواهر متثل حتديا وفرصة أمام النظ، وجماالت العمل

، للمقاومة والتحدي والشموخ والتطور ااملنظومة التربوية اجلزائرية حينها مصدركانت  ومنه
ألن غالبية ، وهذا ما كانت حتمله فعال كرسالة لألجيال، املتعلم بالدرجة األوىل ةللمحافظة على هوي

مما استلزم فتح  الفرنسي راالستعماارثة من الشعب اجلزائري كان أميا نتيجة سياسات التجهيل املتو
كان لزاما على الدولة فرغم ثبوت الرؤية املوضوعية للسياسة التعليمية ، اآلفاق التربوية أمام اجلميع

من املتمدرسني   الفئات العمرية وسن إجباريته على كل، أن تأخذ على عاتقها تعميم التعليم
خاصة منهم ، طن وفئة معتربة من األجانبعلى فئة من املعلمني من داخل الو باالعتماداجلزائريني 

 تنتهج سياسة تعليمية غري فكانت الدولة اجلزائرية حينها، اإلخوة العرب وبالتوازي مع هذه املعادلة
 يف األخطاء والربامج التعليمية النظر ادةإع منبعد فوات األوان ت خرباء التربية والتعليم ألزم ةممنهج

اهلوة ال زالت قائمة بني ما  أنّ الوضع إالّ الستدراكصالحات التربوية املتكررة يف إطار ما يسمى باإل
خاصة أثناء حصار العوملة حاليا للمتعلم ، يف الواقع التربوي وبني ما هو قائم فعال، يصبو له اتمع

وحماولة طمس معامل هوته احلضارية والفكرية وفلسفة التعليم تلزم املريب بأن يقف مدافعا ، اجلزائري
ذود عن املتعلمني من أجل األخذ بيدهم من حالة العنف اليت باتت متارسه العوملة باستمرار على ي
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تطوير  إنّ« وعليه، هوية منظومتنا التعليمية يف غياب هيئة خاصة تتبىن فكرة الدفاع عن مصاحل املتعلم
ائق واألساليب روالط، التربية والتعليم لرهن بإصالح عميق شامل طموح يتناول األهداف فيدققها

  ومصاحل اتمع وفلسفته التعليمية.، لكي تتناسب مع واقع هويتنا5»والوسائل فيجددها

قد تعين حاليا على املدرسة اجلزائرية محاية منظومة القيم التربوية يف ظلّ الغزو الثقايف ل
القية اليت ترىب عليها األخ وسلبيات العوملة اليت باتت تنذر خبطر ذوبان خمتلف القيم واملعايري، الغريب

وحتقيق أهداف اجتماعية ، واحملافظة على أصالتهاجلزائري  جيل من املتعلمني خدمة لكيان اتمع 
تعددت بتعدد السياقات االجتماعية داخل هرم جمتمع املعرفة الذي ميد اتمع بأسباب التقدم 

جيب على املريب  وعليه، يا وعمليامصدر القدرات التنموية علم وهو، والتطور يف كل جماالت احلياة
املعاصر أن يكون على دراية تامة خبطورة العوملة وسلبياا املباشرة على املتمدرسني كشرط أساس 

واحملافظة من جهة على قيم اتمع  وحتقيق التواصل املعريف والثقايف لنجاحه يف عملية التأطري
 ومنه جيب على منظومتنا التربوية، )...عادات وتقاليد وقيم وأعراف وسلوكات اجتماعيةمن(

ال بقصد ، انطالقاً من احلقائق الراهنة للعامل، عادة النظر يف مسلماا الثقافية والتربوية واألخالقيةإ
حىت تكون أكثر تعبرياً عما نريد أن ، وإمنا أيضاً بقصد املشاركة يف إنتاجها، التكيف معها فحسب
على  وعليه جيب، عرض من ناحية أخرى لعملية سلب شاملةوحىت ال نت، نكون علية من ناحية

وأن توجد الوسائل املناسبة حلماية ، التربية يف املدرسة والبيت واتمع أن تتصدى هلذه اإلشكالية
وتزودهم ، ن حتصنهم من الداخلأو، وأن توعيهم إىل خماطر هذه القنوات الغازية، أجيالنا الصاعدة

  .م األخالقية القادرة على الوقوف يف وجه الثقافات الدخيلةباملهارات العقلية وبالقي

  يف ظلّ العوملة:والثقافية جتماعية منظومة القيم االتعزيز  املدرس و. 1-2-1

 س أحد الركائز األساسيةيعدخاصة إذا كان يأخذ على عاتقه ، املنظومة التعليمية يف املدر
ودعوته للتمسك ا والذّود ، رية يف نفوس املتعلمنيمسؤولية التعليم وغرس قيمنا الثقافية واحلضا

 يفاألكرب  الدوريقوم ب يالذ فاملدرس هو، عليها  لكوا تعد واجهة اتمع وأحد ركائزه الفكرية
أو فشله يعتمد إىل حد كبري على وجود  ينظام تعليم يمجيع أهدافها ومن مث فإن جناح أ حتقيق
املتكامل للمتعلمني  الفكري واحلضاري لية حتقيق النموؤوليتوىل مس بروح قيم اتمع األصيلةاملعلم 

 كما الذي جيعل من عملية التعلم والتعليم ناجحة اهلام ال يزال العنصرفهو، ظل حتديات العوملـة يف



247 
 

املعلم اختلف  دور والنجاح يف دراسته ومع هذا فإنّ، الشخص الذي يساعد املتعلم على التعلم جنده
فبعد أن كان املعلم هو كل شيء يف العملية التعليمية هو الذي ، بشكل جوهري بني املاضي واحلاضر

وهو الذي يضع ، حيضر الدروس وهو الذي يشرح املعلومات وهو الذي يستخدم الوسائل التعليمية
شراف على العملية االختبارات لتقييم املتعلمني فقد أصبح دوره يتعلق بالتخطيط والتنظيم واإل

   .التعليمية أكثر من كونه شارحا ملعلومات الكتاب

املعلم تغريا ملحوظا من العصر الذي كان يعتمد على الورقة والقلم كوسيلة  حقا تغري دور
 ت وهذا التغري جاء انعكاسا لتطورينترنللتعلم والتعليم إىل العصر الذي يعتمد على احلاسوب واأل

تربية وعلم النفس وعلم النفس التعليمي خباصة وما متخضت عنه من نتائج راسات يف جمال الالد
، حيث كانت قدميا تعترب املعلم العنصر األساسي يف العملية التعليمية واحملور الرئيسي هلا، وتوصيات

وتبعا لذلك فقد حتول االهتمام من املعلم الذي كان ، ولكنها اآلن تعترب املتعلم احملور األساسي
بالعملية التعليمية إىل املتعلم الذي تتمحور حوله العملية التعليمية وذلك عن طريق إشراكه يف  يستأثر

تعاليم اهلوية  حتضري وشرح بعض أساسيات التعلّمات فكان على املريب الناجح أن حياول غرس
التسامح غرس قيم  –(حب الوطن  :القيم النبيلة يف أذهان املتعلمني من خاللو خمتلف ، اجلزائرية

احترام الدين اإلسالمي  –التمسك بالتاريخ الوطين وحماكاة رجال الثورة  –بني األبناء املتمدرسني 
التمسك بالعادات والتقاليد اليت خلفها لنا  –الذود عن اللّغة العربية والدفاع عنها  –احلنيف 
تظاهرات الفولكلورية املسامهة يف عملية التوعية الثقافية من خالل املشاركة يف ال  -األجداد

الدعوة إىل تبين القيم والسلوكيات  –التمسك بروح القومية العربية  - واالحتفاالت الوطنية
يف مصاف واملظاهر الراقية  جتعلنا ، كلّ هذه السلوكات، )..احلضارية اليت متيزنا عن بقية األمم.

التخلي عن هويتنا وماضينا  اتنا أوتارخيها دون اإلنقاص من ذوحتافظ على و، األمم اليت حتترم هويتها
وبذلك نتمكن من مواجهة العوملة وحتدياا ، وضرورة إعطاء جمتمعنا االحترام الذي يليق به، العريق

  املتنوعة.

، لطالبه ةبالنسب املريب  ميكن أن يلعبه يالذ وبالدور، وانطالقاً من أمهية التربية والتعليم
عمليات  يفالزواية  وحجر، جتماعياً حاميا هلويته ومدافعا عن مبادئهوجمتمعه باعتباره مربياً ورائداً ا

جهت وزارة التربية الوطنية اجلزائرية على عاتقها او وقد، وير والتنفيذ املنشودة بصفة خاصةالتط
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من خالل ، عن طريق إعادة التكوين واإلدماج ضرورة حتسني نوعية املعلم املعاصر يف وقت سابق
ومدركاته وسبل إعداده مهنياً وتربوياً ، تطوير معارفهأثناء اخلدمة من أجل  برجمة تكوين مستمر

وحتديد أهم املقومات الشخصية واملهنية الواجب  وفاعلية يف مواجهة خماطر العوملةليكون أكثر قدرة 
جيب فتح ، على مستقبل هويتنا بكفاءة وفعالية للحفاظتوافرها لديه حىت يقوم ذه املهمة اخلطرية 

، لباب على مصراعيه من أجل متابعة مستجدات التعليم أمامه حىت يتمكن منها تقنيا وبيداغوجياا
القدوة الصاحلة يف التربية بأجنع الوسائل املؤثرة يف إعداد املتعلم خلقيا وتكوينه نفسيا  جنده وعليه

  .واجتماعيا

من أكثر القضايا صعوبة و  يف املنظومة التربوية اجلزائرية ولعلّ مسألة حتديد مقومات اهلوية
حساسية ألا تنطوي بالضرورة على إغراءات أيديولوجية قد تطيح بالبعد املنهجي واملوضوعي 

األيديولوجيات مفاهيم غري مؤسسة ملعىن  العديد من فقد طرحت، للبحث يف حتديد هذه املقومات
بر الثقافية والسياسية لذلك بات من اهلوية الوطنية اليت جيب على الفرد احترامها والذود عنها يف املنا

الضروري احلفاظ على تلك املقومات اليت تساهم يف رسم حدود املقوم التارخيي والديين والوطين 
فاهلوية ، وتدفع مبعامل اهلوية إىل الترسيخ يف ذهنية األفراد واجلماعات املنتمني لألمة واحدة، والثقايف

وثقافية فولكلورية جتعل من ، ودينية، وعرقية، ارات تارخييةاجلزائرية على سبيل املثال ختضع العتب
والثقافية ، أبناء اتمع يتميزون عن غريهم من األمم والشعوب اليت تبحث عن هويتها التارخيية

 للمتمدرس اجلزائري أا أسس اهلوية الوطنية  وقد حدد املشرع التربوي، خاصة يف ظلّ العوملة
  يف اآليت:تتلخص 

طولية لألمة اليت والنضالية والب، : تدور حول أمهية املكتسبات التارخييةالتارخيية اهلوية-أ
وحضارا ومقدساا املادية من أثار وحفريات ووثائق مكتوبة ومطويات وصور ، تتمسك بتارخيها

حىت وثائق تارخيية تربط صلته ، أو البقاء من دون هوية ووجمسمات حتمي تراث اتمع من الضياع
حفظه على مر األزمنة والعصور من بيانات ووثائق تارخيية  متّ وهذا من خالل ما، اضي واحلاضربامل

نقول اتمع  وكمثال على ما، تبين أصالة هذا الشعب أو ذاك وعراقته يف تلك األرض املنتمي إليها
مازيغية إىل الرومانية اجلزائري وتارخيه العريق بداية من احلضارات القدمية املتنوعة بداية احلضارة األ

  اليت مرت على بالد املغرب العريب واجلزائر خاصة.، والعربية والعثمانية، والفينيقية
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وتتلخص يف احملافظة على الدين الذي يتمسك به أفراد تلك األمة  اهلوية الدينية:- ب
لطقوس بالطريقة اليت ويعملون على احملافظة عليه ونشره ومتكني أبناء اتمع من تأدية تلك الشعائر وا

تعطي قيمة للتنوع ، من أجدادهم عرب قنوات التعليم الديين املتمركز يف هوية اتمع الديين، تعلموها
أو ، العقائدي إذا كان يف اتمع أكثر من عقيدة  متكن اتمع من القيام بتلك الشعائر دون عقد

  خوف من طمس معامل شخصيات األفراد دينيا.

من خالل هذا العنوان يتضح لنا أنّ لكلّ أمة هويتها القومية اليت تبعث  لقومية:اهلوية ا- جـ
وأصالتهم اليت ، يف نفوس األفراد ظاهرة االعتزاز بالنفس يف ظل تواجدهم بني أحضان قوميتهم

وأمازيغية من ، فمثال القومية اجلزائرية هي قومية عربية إسالمية، متيزهم عن بقية الشعوب واتمعات
  لناحية التارخيية متيزها عن بقية األمم.ا

: للهوية اللّغوية شأن كبري يف مجع أبناء األمة على لسان واحد ( لغة أو اهلوية اللّغوية-د
هلجة حملية) يتفقون عليها سلفا متيزهم هن غريهم وجتمع كلمتهم حول قضايا اتمع الفكرية 

  والسياسية والتارخيية وغري ذلك.

: وتتلخص يف العادات والتقاليد اليت تعارف حوهلا اتمع وهم يسهرون فيةاهلوية الثقا-هـ
فمثال يف اجلزائر جند تنوع العادات من بالد الصحراء إىل األوراس إىل  ، ودولياعلى إبرازها حمليا

  قبائل جرجرة إىل الغرب اجلزائري.

  السليمة ودورها يف مواجهة العوملة: االجتماعيةالتنشئة . 1-2-2

 التنشئة االجتماعية االجيابية داخل األسرة تأيت بثمارها اليت حتفظ للمجتمع اجتاهاته وقيمه إنّ
فاإلنسان ، واليت باتت مستهدفة من قبل وسلوكاته السوية املقبولة يف نظام اجلماعة الثقافية واحلضارية

يم اجتماعية وق ويتشرب ممارساا من عادات سلوكياا يبدأ حياته طفال يف أسرة يتفاعل مع
وتنمو معه هذه السلوكيات واملعامالت وتأخذ شكل النمط السلوكي املتبع يف اجلماعة ، ومعامالت

وحيث أنّ األسرة تعد أول مؤسسة اجتماعية تنقل خرباا املختلفة للفرد من خالل ، املنتمي إليها
األساليب والوسائل املعروفة والذي يتضمن بعض ، عملية التعليم اليت تتضمن تغريا تعديليا يف السلوك
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االجتماعي كذلك يتعلمه الفرد ويكتسبه بواسطة عملية التنشئة  يف حتقيق عملية التعليم فإنّ الدور
  .بغري قصد االجتماعية سواء بقصد أو

تتولد من ، يعوق أهدافها من قبل املنشئ إىل ما تتعرض عملية التنشئة االجتماعية لقد باتت
فمنها ما هو متعلق بسيطرة أحد الوالدين ، حنرافات يف سلوك وتفكري األبناءخالل هذه االجتاهات ا

 ما هوالثقايف  ويكون الصراع، على التنشئة االجتماعية األسرية واليت تتميز بالتعارض فيما بينها
خاصة ، قد يعوق عملية التنشئة االجتماعية الذي، ماملنوط  الدور اختيار أثناء عمليةيواجه األبناء 

م إىل البحث عن منوذج أسري اجتماعيه قاسية تؤدي  حينما يعيشون حتت ضغوط اقتصادية أو
 فهنا تلعب العوملة لعبتها من خالل، آخر يليب حاجام البيولوجية اليت مل جيدوها عند أسرهم األصلية

تلبية حاجاته يتقبل  ال الطفل جتعل من إذ، خاصة يف مرحلة مراهقته السلبية لثقافة الغرب الترسبات
وأصبحت تشكل لغة ، ترسخت يف ذاكرته واليت، ا اليت تأثّر اآلخر إالّ من خالل استعماله لوسيلة 

مما يشكل ظاهرة سلبية تتنامى مع ، من املراهقني أقرانهأو ، أفراد أسرته للتواصل اليومي مع غريه من
  ا عاديا بالنسبة إليه.لتصبح تصرف، اتمع ليتطبع ا كسلبية يف نظر ة العوملةثقاف

انعكس بدرجة كبرية على  الذي ه ال ميكن جتاهل ما حيدث من تغري داخل اتمعما أنك
فلم تعد األسرة اليوم قادرة ، أثناء عملية تلقني التعليم نسق القيم السائدة والسلوكيات املرتبطة به

ذلك لوسائط أخرى كوسائل  تغريت كثريا يف بنائها وأوكلت أداءأنها بل ، على أداء وظائفها
وقنوات التواصل االجتماعي ، ومواقع الدردشة املتنوعة، كمقاهي االنترنيت، اإلعالم والتقنية احلديثة

كلّ هذه التغريات تركت ، ذات الرتعة االستهالكية الترفيهية"وتويتر الفيس بوك واليوتيوبكـ"
جيد  ال جعل املتعلم يف مفترق الطرقما ، قضاااملتمدرسني يف جو العوملة وتنا أثرا سلبيا على ثقافة 

يف ظلّ انسداد قنوات التواصل مع  الثقايف فريسة للغزومن يأخذ بيده ليخرجه من دائرة الوقوع 
اليت ال تكاد جتدها أو أنّ  -ومجعيات أولياء التالميذوعدم قيام النوادي الثقافية ، املدرسة جمتمع 

تركت  بوظائفها املفترضة هذه اهلوة السحيقة -طويل األمد دورها معدوم أوهي يف حالة سبات
يرى  بات اليتو، يف ظلّ عنف العوملة املمارس عليه الطالب يف حالة حرية من أجل إشباع رغباته 

ع رغباته شبت من كلّ تلك التراكمات التربوية والثقافية والتارخيية اليت ال ومتنفسه، فيها هدفه
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اخلدمة االجتماعية بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة «الفعلي يف  دورال وهنا يأيت، وتطلعاته إطالقا
  .6»الوقائية خاصة يف مواهبه املشكلة سواء باجلهود العالجية أو

  التربوية لربامجل القـيم التربوية وأثرها على العوملة احملور الثاين: -*

يف  هويتنا البعد عن متطلبات اجلزائرية بعيدة كل املدرسةتعد الربامج واملناهج التعليمية يف 
، املؤسسات التعليميةيتعلمه داخل  ظلّ العوملة اليت خلقت لنا انسدادا حقيقيا بني الطالب وما

يرى فيها بديال عن متطلباته وحاجياته  داخل منظومته التكوينية واليت أصبح ال فزعزعت الثقة العلمية
فأصبح ، يستطيع االخنراط بيسر يف سوق الشغلوما يواجهه من نقائص يف التكوين لكي ، التعليمية

 على ال يتلقى التعلّم بشكل جيد ويستفيد منه ما مل يتواجد يف بيئة تشجع على اإلبداع وحتفز ملتعلما
، التفكري وتدفع بالفرد إىل أفاق من التعلم القائم على التفكري اإلبداعي والبعيد عن القوالب اجلاهزة

على  ومكتبة متخصصة حتفز، واملناقشة للتعليم تساعد على احلوار وسائل متعددة وضرورة توفر
، للمناقشة واحلوار واإلبداع واالختالف للمتعلمنيالبحث وتشجع على الدراسة وإعطاء الفرصة 

املناهج  واملالحظ أنّ، الصارم فاإلبداع ينمو يف أجواء احلوار وميوت يف مهده يف أجواء التلقني
 وفق املقاربة بالكفاءاتفيه حشو يف املعلومات خاصة يف ظل التعليم اجلديد  الدراسية املصاغة بشكل

إلبداع لفرصة  أية يترك له ال الذي، املستمر للمعلومات من حاالت احلشو دائم يف قلق  املتعلمجعل 
صعوبة املوضوعات واملناهج الدراسية وضعف العالقات اإلنسانية بني األساتذة  «واالنطالق يف ظلّ

  .7»وارتفاع معدالت الرسوب بني الطلبة وتداعي احلالة االقتصادية واالجتماعية للطلبة طلبةوال

وذلك ، الوطنية التعليمية وتدمري وحتطيم الثقافة  تعمل العوملة على ميش اهلوية وعليه 
 سقوط التجربة األمميةويف ظلّ ، بسبب حماولتها حتطيم وتدمري كل القوى املمكن أن تقف يف وجهها
من اختراع عدو جديد من أجل واالشتراكية اليت كانت تقف كجدار يف طريق انتشارها كان البدّ 

، عوملة التعليم وفق األمركة الغربية تسخري القوى االمربيالية حملاربته وإفساح الطريق أمام مشروع
كانت السبب من حتويل الصراع حنو الثقافات الوطنية واإليديولوجيات الدينية اليت  فكان ال بد

 أنواملناهج الدراسية اليت ميكن ، العربيةالتعليمية  ومن أمهها الثقافة ، الرئيس لتطور اتمعات ماضياً
االنعكاسات  فإنّ، العوملة االقتصادية هي األساس واهلدف فبالرغم من أن ، تقف يف وجهها

حة وال ميكن التغاضي عنها أو أصبحت واض للمناهج التعليمية قد واالمتدادات االجتماعية والثقافية
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يف ميدان إغفاهلا مع التطورات السياسية العاملية من ناحية وانتشار ثورة املعلومات واالتصاالت 
، وكلّ هذا من خالل تقزمي  أمهية اهلوية التعليمية، من ناحية أخرىالتربية وتعليمية اللّغة العربية 

ليمية احلديثة اليت متكن العوملة من التغلغل وفرض خناق عليها عن طريق خمتلف التقنيات التع
وعدم مسايراا التطورات ، وبث البلبلة والشكوك بشأن مناهج تعلميهم، املتعلمنيحنو  بواسطتها

  التقنية املختلفة اليت بات يشهدها العامل حاليا.

  العوملة:حتديات . املناهج التربوية و2-1

ومن مث تنعكس ، نظام الرئيسي األكرب وهو التربيةيعد املنهاج التعليمي نظاما فرعيا من ال
وما يصيب اتمع أيضا ميتد أثره على التربية بصفتها نظاما ، عليه كل ما يصيب التربية من متغريات

وفوق ذلك كله فإن املنهاج هو  الوعاء الذي يترجم الفلسفة ، فرعيا لنظام كلي أمشل هو اتمع
ويف ضوء السعي ، دريس تأخذ طريقها إىل الطالب يف غرفة الصفوطرق ت ، التربوية إىل إجراءات

جيب علينا أن نبين منهجا يتالءم مع هويتنا ويتطلع ، إلعداد اإلنسان للحياة وخاصة يف ظل العوملة
املؤسسات جند أنّ  وعليه ، باملتعلمني حنو الوعي مبختلف التقنيات العلمية والفكرية اليت حتيط به

دراسة حتليلية تقوميية شاملة  وجتري م أدائها بشكل منتظمة الناجحة هي اليت تقوالتربوية التعليمي
احلفاظ على هوية املتعلمني للمناهج احلالية وجلميع املواد التعليمية للوقوف على مدى قدرا على 

ا يف اليت تظهر جلي، املختلفة مبفاهيمها وقيمها وتزويدهم مبناعة دائمة حنو سلبيات العوملة وعنفها
وهذا كله دافع املدرسة اجلزائرية إىل ، )سلوكاتأفكار/واقع التعليم وسلوكات املتمدرسني من (

وبات املتعلم عرضة ملختلف الثقافات اليت ، وحىت العربية تدرجييا، فقدان هويتها العربية واملغربية
ومبا ، ف ميادين التربيةالذي  مشل خمتل، كنوع من التطور التربوي مرغما أو، يرتدي زيها إما طوعية

، من مؤسسات التنشئة االجتماعية وعليها مسؤولية أخالقية هامة مؤسسةً اجلزائرية ملدرسةاأنّ 
داخل  احلفاظ على هوية املتعلم واقتصادية واجتماعية وجزائية هامة من خالل البحث عن سبل

داخل اتمع ال بد علم تدرجييا تشكيل هوية املتوحىت تصبح املؤسسات التعليمية قادرة على ، اتمع
  ثقافيا.من تكامل مقومات العملية التعليمية 

يف املدرسة اجلزائرية هي إماّ  التربية والتعليم املتعاقبة على املتعلمنيبرامج  جلّ كما أنّ      
بعد عن أا بعيدة كل ال أو، مع القيم االجتماعية ورغبات املتعلمني مجلة وتفصيال تتوافق مستوردة ال
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، وباتت دون فائدة ألا ببساطة أعدت من دون مشاركة من خنبة اتمع املدين، طموحام التعليمية
بل وأكثر من ذلك فهي تتوجه إليهم خبطط جاهزة ال تتماشى مع احتياجات املتعلمني احلقيقية مبا 

ومن ، نشئة داخل اتمعوعليه كان على مجيع الباحثني يف جمال الت، جيعلها نوعا من التخيل الومهي
، وخماطرها  على املدرسة اجلزائرية بينهم أساتذة اجلامعة أن تتكامل أدوارهم ملعاجلة ظاهرة العوملة

 يكون إالّ واخلروج منها ال، واملتعلمني ألنها أصبحت أزمة فكرية دد كيان األمة وهويتها الثقافية
، ويسوق لنا أفكاره، ملفروضة علينا من اآلخرا االبتعاد عن منطق الفوقية والوصاية عن طريق

يف ظلّ املؤثرات اليت يتعرض هلا تتناسب ومعطيات ثقافتنا وهويتنا العربية واإلسالمية  ومناهجه اليت ال
حلمل لواء زعزعة  نيباتوا مستهدف  لكومعلى وجه اخلصوص  منهم خاصة املراهقني وناملتعلم

 العوملة شباك وأرضية خصبة لتوجيه فكره واإليقاع به يف ، صعدةأسس املنظومة التربوية على كلّ األ
املتعلمني  يف ظلّ عدم وجود قوانني رادعة حتمى خنبة وهذا، وأفكار هدامة، ما حتملها من سلبياتو

 وأسسه الفكرية، وحتديد مسارات مناهج التعليم وفق مقومات هوية اتمع، من فقدان هويتهم
اتمع ال تتم بدون إعادة النظر يف املناهج الدراسية من حيث احملتوى واهلدف النهضة احلقيقية يف ف«

  .8»السبيل الوحيد للتحكم يف مسار التنمية ورسم خريطة املستقبل ألن التعليم هو

 إنّ النجاح  الفعلي للمريب يف ممارسته ملختلف األنشطة البيداغوجية وأدائه ملختلف األدوار
مدى توفره على العديد من اخلصائص والشروط األساسية يف شخصيته االجتماعية يتوقف على 
التربية « وعليه، بيداغوجيااليت تتطلبها عملية التعليم ، النفسية واالجتماعية، مبختلف جوانبها املعرفية

إال إذا ، نعين إعدادا ملهنة الرجل وإعدادا للحياة يف مجيع أشكاهلا، لن تكون حقا ما ينبغي أن تكون
ك املريب حول مجيع مشكالت احلياة أضواء ومعارف كافية جتعله قادرا على أن حيكم عليها وأن امتل

   .9»يكيف عمله معها

  العوملة: عنف يف ظلّ منظومة القيم التربوية . 2-2

أبناءنا يف فترة التعليم الراهن بأساليب اندثرت يف ظلّ التعليم  نعلممل يعد من املمكن أن 
عملية تسبق الفعل  إذ أصبح، ومعايريه وأدواتهاهيمه مف تتغري يف ظلّ العوملة فالتعليم، التقليدي

معه وتتابعه أثناء فترة التكوين والنتيجة اليت خنلص إليها أن أزمة ترقية تعليمية  وتستمر، البيداغوجي
حلها  وتعميم استعماهلا لتصبح لغة التواصل والعلم ال ميكن، املؤسسات التربويةاللّغة العربية يف 
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من  يف ظلّ احلقائق احلديثة اليت أثبتها العلماء واملربون يف ميدان منهجية تدريس اللّغات بنجاعة إالّ
العوملة حىت حتقق نوعا من االتساق واالنسجام  خالل طرق ووسائل علمية حديثة مواكبة لعصر

جتماعي الذي توجد فيه لقد تعين على املدرسة اجلزائرية تطوير نفسها خلدمة الكيان االو، اللّغوي
وحتقيق أهداف اجتماعية تعددت بتعدد السياقات االجتماعية فهي هرم السلم التعليمي وجمتمع 

وهو مصدر القدرات التنموية ، املعرفة الذي ميد اتمع بأسباب التقدم والتطور يف كل جماالت احلياة
اختيار الوسائل التعليمية املعينة على  كما جيب على املريب أن يكون ذا دراية بكيفيات، علميا وعمليا

حيث إن االختيار والقدرة عليه هي من أهم شروط جناح املعلم يف توصيل ، حسب الدروس امللقنة
يفيد بعض املربني بأن  «إذ  وتقريب املعاين اردة إىل عقوهلم فهما حمسوسا، املعارف إىل التالميذ

عالية كلما استخدم يف حتصيله وسائل تعليمية جتسد  التعليم حيدث لدى التالميذ بسهولة وبدرجة
  .10»بقدر اإلمكان احلياة الواقعية وخرباا

ويعد قيام املريب بالبحوث التربوية خصوصا يف تعليمية علوم اللّغة العربية وكيفية تقومي 
 ميكن وال، الطالب فيها عنصرا هاما من عناصر اخللفية البيداغوجية يف إعداده ملمارسة التعليم

فكلّ العناصر املذكورة هي عناصر هامة ومتداخلة ، التغاضي عنه أو فصله عن العناصر األخرى
، أساس اإلعداد األمثل للمعلمني تكمل بعضها البعض وتشكل يف مجلتها خلفية بيداغوجية تعترب

ملية تنفيذ استيعابه ملختلف الطرق التدريسية احلديثة وكيفيات تطبيقها خالل ع« خاصة أثناء عملية
إىل جانب قدرته على استخدام الوسائل التعليمية ، الدرس من أجل حصول التعلم لدى التالميذ

ولكي يتمكن املعلم من التقومي اجليد والفعال ، 11»املعينة املختلفة واملناسبة لكل طريقة ولكل درس
اليت تقيس فعليا ، ديثةبات من الضروري أن يستوعب شروط التقومي ووسائله احل، للعملية التعليمية

ولكن مع مراعاة الفروق الفردية بني ، ثقافيا وحضاريا التغريات الطارئة على سلوكات املتعلمني
املدرس يف التربية احلديثة يوجه التالميذ للعمل «إذن ، ماتيأثناء اكتسام التعل املتمدرسني التالميذ

  . 12»املعلومات الصاحل لكسب املعرفة وحتصيل والنشاط ويهيئ هلم اجلو

وال إىل اون وجتاهل يف ، إىل ردود فعل آلية العوملة ظاهرة تاج حتال  :ةراسة الدخامت -*
بل يتطلب هذا املقام التربوي االستثنائي تفكرياً جدياً وعميقاً جلميع الفاعلني  ة خماطرهامعاجل

قايف/ ازدواج لغوي/ ذوبان غزو ثظواهرها السلبية من(إلجياد حلول ختفف من انتشار ، التربويني
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 هذه الظواهر فإن التصدي اخلالق لنظري، هلوياتنا وإعادة االعتبار يف مدارسنا التعليمية )يتارخي
 ودور املربيني، أخالقية اليت غدت متفشية يقتضي منا هذا املقام التذكري بأمهية والسلوكات الال

على  منظومتنا التعليمية ات اليت تشوه صورة يف حلّ مثل هذه األزماملدرسة  داخل جمتمع  بيداغوجيا
يف ظلّ ما يواجهه اتمع من الصعوبات والتحديات والتهديدات يتعين أن يأخذ «خمتلف األصعدة 

يف  املتعلمني لدينامكيةواملتتبع ، 13»أفراده بأسباب القوة واملنعة والتحصني ضد هجمات هذا العصر
احتياجات الشباب النفسية  اسة علمية موضوعية عنيتطلب در« جيد أنه املدرسي وسط ال

طاقتنا  يتأتى فعال إالّ من خالل استغالل وهذا ال، 14»واالجتماعية واالقتصادية يف الوقت احلايل
البشرية املؤهلة لتطوير إستراتيجيتنا التعليمية واألخالقية فضال عن حماولة خلق التكتالت مع 

 الثقافات اجلديدةوتقوية فرص التكيف مع ، ألطروحات التعليميةوذلك بتهذيب ا، اتمعات العربية
  .بطرق ومناهج بيداغوجية علمية تتماشى مع فلسفة العوملة اجلديدة
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 تيارت ، جامعةأ. مرزوقي حممد

  :قدمةم

اإلعالم واالتصال فاستخدام تكنولوجيا  ميدانيعرف العامل اليوم تطورا وحتوال رهيبني يف 
 أصبحفقد  .منهاومل يستثين أي احلياة اليومية لإلنسان  االتجمقد غزى كل املعلومات واالتصال 

يف مجيع تعامالته فهو ال يكاد خيرج  )TIC(اإلنسان اليوم يستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
إال والعامل كله ماثل بني يديه يظهر أمامه على شاشة جهازه أو حاسوبه من بيته أو مكان تواجده 

 مكنته هذه التكنولوجيا من جعل معظم تعامالته اليومية افتراضية فقداملوصول باالنترنت. الشخصي 
االتصال والتفاعل مع أي شخص يرغب يف التواصل معه من  بفضلها اآلنأو رقمية، فهو يستطيع 

  العامل ويف أي وقت يشاء. أي نقطة من

عن بل أكثر من ذلك فقد ظهر يف الوقت احلايل ما يسمى بالواقع االفتراضي مثل التعليم 
عرب شبكة بعد، والعمل عن بعد والتكوين عن بعد والتسوق والبيع والشراء عن بعد وذلك كله 

  االنترنت.

كل هذه التحوالت مل تكن حتدث يف عامل اخليال أو مبعزل عن جمال العمل أو املنظمات 
  واملؤسسات مبختلف أنواعها وخمتلف نشاطاا وعلى اختالف أشكاهلا وأحجامها.

ت واملنظمات وباعتبارها اخللية األساسية واحملرك احلقيقي يف اقتصاد أي دولة هذه املؤسسا
فهي جمربة بامتالك وتعميم استخدام هذه التكنولوجيات والوسائل  كوا هي من ختلق وتصنع الثروة،
ويف مجيع تعامالا ملا توفره هلا من فوائد وأرباح مباشرة وغري التقنية يف مجيع أقسامها وإداراا 

مباشرة سواء من ربح للوقت أو ربح ملصاريف النقل والتنقل وغريها من التكاليف اليت كانت تعرقل 
الكثري من املشاريع واألعمال واليت أصبحت اليوم تساهم يف رحبية املؤسسات اليت حتسن استعمال 

  هذه الوسائل.
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ارتكاز  حمور أن العنصر البشري أو املورد البشري كما يصطلح عليه اآلن هونطلق من مو
كان لزاما عليه التحكم اجليد زها وهو ضامن بقائها واستمرارها أي مؤسسة وهو صانع تطورها ومتي

  .يف هذه التكنولوجيات وحتسني استعماهلا واستخدامها واستغالهلا أحسن استغالل

إدارة بني والعالقة بينها  وما ي تكنولوجيا املعلومات واالتصالما هفوعلى هذا األساس 
املوارد البشرية؟ وما هي اآلثار التنظيمية والسلوكية املمكن ترتبها على استخدام هذه 

  ات؟التكنولوجي

قبل اخلوض يف هذا اجلانب واملتمثل يف العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال وإدارة 
  اآلثار املترتبة عن استخدامها البد من تعريف املصطلح.املوارد البشرية و

  :تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

حقيقة األمر هناك تباين بني العلماء واملختصني يف ميدان تكنولوجيا املعلومات حول يف  
هلذا املصطلح، هذا إضافة إىل التباين واالختالف الواضح يف حتديد التفاصيل  حتديد اإلطار العام

والتطبيقات، فمن العلماء من يرى بأنه يعين الوسائل والتقنيات املستعملة يف اإلدارات من مكونات 
  1احلواسيب، والربامج، وقواعد البيانات والشبكات.

املنظور وجيا املعلومات، منها من منظور لتكنولوحسب سعد غالب ياسني فهناك أكثر 
 اجلزئي الذي يشري إىل البعد التكنولوجي لنظام املعلومات ويعترب تكنولوجيا املعلومات جمرد نظام

، واملنظور الكلي الذي يعترب مبا يف ذلك نظام املعلومات اإلدارية)فرعي ضمن نظام املعلومات الكلي(
وتقنيات معاجلة البيانات،  نظم املعلومات،تكنولوجيا املعلومات مظلة واسعة تشكل كال من 

مبعىن أن املنظور الكلي يهتم بدراسة كل  .2وشبكات االتصاالت، واألفراد واملنظمات وغريها
، أشكال التكنولوجيا املستخدمة يف تكوين وتبادل املعلومات بأشكاهلا املختلفة (معلومات عن أنشطة

  متعددة). ط، ووسائر، صو، نصوصلأعما

نطاقا واسعا من القدرات واملكونات للعناصر  متثل بأن تكنولوجيا املعلومات SENNويرى 
 .3املستخدمة يف ختزين ومعاجلة وتوزيع املعلومات، باإلضافة إىل دورها يف عملية خلق املعرفة املتنوعة

ليت باإلضافة إىل هذا فإن مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصال ارتبط واقترن ببعض املصطلحات ا
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هلا صلة وثيقة به مثل نظم املعلومات، نظم املعلومات اإلدارية، نظم معلومات املوارد البشرية، نظم 
  إخل....االتصاالت

  مفهوم مصطلح نظم املعلومات:

تفكيك هذا املصطلح إىل عناصره األساسية ومها النظام ميكن فهم نظم املعلومات من خالل 
Système واملعلومات Informations  وقد تكون هذه العملية أي تفكيك املصطلح إىل عناصره

عالقة  عن املكونة له هي األحسن لشرحه وتعريفه جيدا. وعليه فالعنصر األول والذي هو النظام يعرب
  تكوينية قوية بني حقل نظم املعلومات ونظرية النظم العامة يف جمال اإلدارة.

بصفة عامة كما هو متفق عليه هو ذلك الكل املكون من أجزاء وعناصر، أو  والنظام
مكونات مترابطة ومتكاملة تعمل ضمن تنسيق وتعاضد دف حتقيق غايات وأهداف جوهرية 

. أما عنصر املعلومات فهو يعين نتاج عملية معاجلة البيانات حاسوبيا أو يدويا أو 4مشتركة
جلة البيانات قيمة مضافة تتصف باتساق املعىن والدقة وجودة املعطيات بالوسيلتني معا، وينتج عن معا

. فإذا كانت البيانات هي املعطيات البكر، األرقام، تفيد إىل فهم الظاهرة أو املشكلةاليت تقود املس
األصوات، والصور املرتبطة بالواقع وذلك باعتبارها املادة اخلام اليت تسجل األحداث والوقائع اليومية 

واليت  صورة تفصيلية فإن املعلومات هي القيمة اجلديدة الناجتة عم معاجلة املادة اخلام اآلنفة الذكرب
  .5ترتبط بسياق واضح ومبستوى عال من الدقة واملوثوقية

وعليه ميكن فهم نظم املعلومات من خالل تركيب املصطلح عن طريق تشكيل العالقة 
ظم املعلومات هي التكوين املتفاعل بني مكونات جوهرية ، أي أن نالبنيوية بني عناصره األساسية

للنظم واملعلومات .مبعىن آخر نظام املعلومات هو أي توليفة (تركيبة) منظمة من األفراد، عتاد 
احلاسوب، الربامج، شبكات االتصاالت، وموارد البيانات اليت يتم مجعها ومعاجلتها وحتويلها إىل 

بصفة عامة تشكل نظم املعلومات التوليفة  املستخدمني يف املنظمة. معلومات وبالتايل توزيعها إىل
  املنظمة واملتكاملة للموارد اجلوهرية التالية:

   .Ressources Humaines املوارد البشرية .1
 Computer Hardware عتاد احلاسوب  .2
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  Computer Software  برامج احلاسوب .3
 Computer networkشبكات احلاسوب  .4
 DATAالبيانات   .5

مع  كما ال تقتصر نظم املعلومات على معطيات وموارد البيانات وإمنا  ترتقي هذه العالقة
ارتقاء التكنولوجيا املستخدمة يف نظم املعلومات ذلك ألن نظم املعلومات تتعامل مع موارد البيانات 

إلنتاج املعرفة، ومع املعرفة واخلربات  تإلنتاج املعلومات، وتتعامل مع موارد املعلومات والقرارا
  يف ميادين األعمال املختلفة.املتراكمة إلنتاج الذكاء واستثماره 

إن نظم املعلومات اإلدارية هلا عدة أبعاد متنوعة ترتبط باملضامني  نظم املعلومات اإلدارية:
الضرورية لتحليل وتصميم يقية التنظيمية واإلنسانية والسلوكية والتقنية وحبقول الدراسة العلمية والتطب

وتطبيق نظم املعلومات اإلدارية. هذا االرتباط املتعدد واملتنوع يعين وجود عدة مداخل متنوعة 
وهي تتوزع حسب احلقول والتخصصات اليت تصب يف هذا  لدراسة حقل نظم املعلومات اإلدارية

  تماعية، اإلقتصاد...إخل.امليدان مثل علم احلاسوب، علم اإلدارة، العلوم السلوكية واالج

  وميكن إجياز كل مدخل من هذه املداخل كما يلي:

: وميكن أن يسمى مدخل تكنولوجيا املعلومات )أو املدخل التقين( مدخل علم احلاسوب
احلاسوب، شبكات  اجلوانب التقنية الصرفة كعتاد احلاسوب،برامجحيث يتم التركيز  فيه على 

  احلاسوب، ونظم تشغيلها وصيانتها ومحاية موارد املعلومات.

مدخل علم اإلدارة (املدخل اإلداري): يهتم الدارسون حلقل نظم املعلومات اإلدارية من 
وتنظيمي يهتم بتحليل املكونات اإلدارية والتنظيمية هلذه النظم وتأثريها اجلوهري على  منظور إداري

ني بني النظام والبيئة التنظيمية وب نظيم مع التركيز عل فهم وحتليل عالقة التأثري املتبادلةاإلدارة والت
برامج ومشروعات اإلدارة احلديثة مثل برنامج اجلودة الشاملة، وإدارة النظام واألداء وبني النظام و

  املعرفة، وإعادة هندسة األعمال...إخل.

): ويهتم فيه الدارسون بتحليل قيمة وتكلفة مدخل علم االقتصاد (أو املدخل االقتصادي
نظم املعلومات وكلفة املعلومات الناقصة ودراسات اجلدوى ملشروعات نظم املعلومات، وحتليل 
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كما ظهر ، التكلفة واملنافع للنظام املستخدم وكل ما يقع يف حقل اقتصاديات تكنولوجيا املعلومات
وخاصة اقتصاديات إنتاج املعرفة،  ،ل اقتصاد املعرفةحقل جديد له عالقة وثيقة ذا احلقل وهو حق

  ونقل وتوزيع املعرفة.وإعادة إنتاج املعرفة، 

مدخل علم النفس وعلم االجتماع(أو املدخل السلوكي االجتماعي): وتكمن أمهية هذا 
لومات نظم املع اليت تتصوراملدخل يف دراسة نظم املعلومات اإلدارية تكمن يف جتاوز النظرة التقليدية 

اليت يبعد تأثريها حدود احليز املادي الذي تشغله، اإلدارية وكأا جمموعة من التكنولوجيا الصماء 
وبدال من ذلك حياول هذا املدخل دراسة القضايا السلوكية املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات وتأثريها 

اط السلوكية والثقافات التنظيمية على األمناط السلوكية الفردية واجلماعية يف املنظمة وتأثري هذه األمن
  .على مستوى أداء نظم املعلومات اإلدارية يف املنظمة

باألبعاد االجتماعية لنظم املعلومات اإلدارية وخاصة أمناط اجلماعات وتأثري القيم كما يهتم 
مع استخدام تكنولوجيا املعلومات وعالقتها مبسائل  االجتماعية و التحوالت اتمعية املتراهنة

  الصراع التنظيمي، ومقاومة التغري، وإعادة إنتاج قيم اجتماعية جديدة.

ذا املنظور املتمثل يف مجلة من املداخل املتنوعة ميكن حتليل مفهوم نظم املعلومات ومن ه
رامج وشبكات احلاسوب وقواعد بياناته اإلدارية بأنه بنية تنظيمية، تقنية، إدارية متكاملة لعناصر وب

دعم عمليات وأنشطة لتعمل مع املوارد اإلنسانية أو البشرية من عمال املعرفة ضمن سياق منظم 
وبصورة خاصة دعم عمليات اختاذ القرارات اإلدارية .فهي إذن تقدم تشكيلة متكاملة من اإلدارة 

بعناصرها اجلوهرية من ختطيط و تنظيم وتوجيه  املساندة املباشرة وغري املباشرة للعملية اإلدارية
وتنسيق ورقابة واختاذ قرارات فضال عن ذلك تتكامل نظم املعلومات اإلدارية مع نظم أدوات 

  تكنولوجيا املعلومات األخرى املستخدمة يف املنظمة لتكوين ما ميكن أن نسميه نظم دعم اإلدارة.

عالية هو استخدامها وتعاضدها مع تكنولوجيا وما زاد نظم املعلومات اإلدارية انتشارا وف
وشبكات االتصال  Intranetاالتصاالت متمثلة يف تكنولوجيا االنترنت وشبكات االتصال الداخلية 

استطاعت نظم املعلومات اإلدارية أن حتقق مستوى عال من التعاضد  كلماو .Extranetاخلارجية 
حزم نظم مكونات وبرامج تكنولوجيا املعلومات احلديثة كلما استطاعت هذه النظم حتقيق بني 

معدالت متطورة من الفعالية التنظيمية والتشغيلية للمنظمة.وكلما استطاعت حتقيق امليزة التنافسية 
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يمة املؤكدة اليت ال ميكن حتقيقها إال من خالل اكتساب وإنتاج معلومات ذات قيمة مضافة إىل الق
  اإلمجالية ملخرجات نظام األعمال يف املنظمة من منتجات، خدمات، ومعلومات.

نظام املعلومات اإلدارية نظاما إداريا متكامال متنوع األبعاد، ومتعدد وهكذا يكون 
مثل نظام املعلومات الفرعي للمالية، ونظام التطبيقات ولكنه يتكون من نظم معلومات فرعية 

  سويق، ونظام املعلومات الفرعي للموارد البشرية...إخل.املعلومات الفرعي للت

 ية:مفهوم نظام معلومات املوارد البشر )1

اخلاصة جبمع  اإلجراءات املنظمة " :معلومات املوارد البشرية على أنهميكن تعريف نظام 
وحفظ واسترجاع البيانات الصحيحة واملفصلة عن املوارد البشرية وأنشطة األفراد وخصائصهم 
الصحية والفعالة يف أي منظمة مبا يدعم كفاءة وفاعلية إدارة املوارد البشرية يف اختاذ القرارات اخلاصة 

  .6"بالعنصر البشري

"بأن اهلدف األساسي لنظم معلومات املوارد البشرية هو االحتفاظ  :Gara رىكما ي 
للتقارير والسجالت وآلية املهام بقاعدة بيانات دقيقة وكاملة ومتجددة ميكن استخدامها عند احلاجة 

  .7" واإلجراءات مثل تتبع طلب توظيف

"بأنه قاعدة بيانات متكاملة متعلقة باملوظفني ووظائفهم ملساعدة املدراء يف  :Cascioويعرفه 
تقييم الوضع احلايل للموارد البشرية يف املنظمة ووضع األهداف لألنشطة املالئمة للموارد البشرية 

   .8تلك األنشطة يف املستقبل"يم جناح وتقي

بأا:" إجراء منظم جلمع وختزين وصيانة واستخراج البيانات عن املوارد  Walker ويعرفها
  . 9البشرية يف املنظمة وشؤون األفراد ومسات الوحدات التنظيمية اليت تتعامل معها"

املوظف، أنه ذلك النظام الذي حيتفظ بسجل املوظف (تتبع مهارات " :Laudonويعرفه 
من وعليه و .10وأداء العمل والتدريب) ويدعم التخطيطات لتعويضات املوظف والتطور الوظيفي"

  :استخالص ما يليخالل كل هذه التعاريف ميكن 
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أن نظام معلومات املوارد البشرية هو نظام معلومات فرعي من النظام الكلي أو العام  -
  للمعلومات يف املنظمة.

نظام معلومات املوارد البشرية وكأي نظام معلومات فرعي جيب أن يتوفر على  أن -
  العناصر أو املكونات األساسية التالية:

األفراد العاملني مبختلف أقسام النظام والذين يعتربون أساس املكون البشري: وهو جمموعة 
ن األخصائيون واملستخدمون صنفا ا، ومههؤالء العاملني يكون جناح هذا النظامالنظام فبقدر كفاءة 

  .النهائيون

األخصائيون: وهم األفراد الذين حيللون ويصممون ويشغلون نظام املعلومات، فاحملللون  -أ
يقومون بتصميم النظام باالستناد إىل احتياجات املعلوماتية للمستفيدين النهائيني، ويقوم املربجمون 

ا حملل النظم، ويقوم مشغلو احلاسوب بتشغيل بإعداد الربامج بناءا على املواصفات اليت يقدم
  احلواسيب الكبرية والصغرية معا.

املستخدمون النهائيون: وهم األفراد الذين يستخدمون نظام املعلومات مثل احملاسبني،  - ب
  واإلداريني، ورؤساء املصاحل واملدراء...إخل.

واملتمثلة يف احلواسيب  للنظاماملكون املادي: ويقصد به مجيع اآلالت واألجهزة املكونة 
طات العمل، الشبكات ولواحقه املختلفة، واليت تستخدم يف معاجلة البيانات، كما تشمل حم

وخمتلف التجهيزات ووسائل االتصال (هواتف، فاكسات، شبكات االنترنت باإلضافة إىل املعلوماتية 
  التخزين...إخل.التجهيزات غري املعلوماتية من مكاتب، وأماكن عمل، وجتهيزات احلفظ و

يستخدمها  اليت واإلجراءات املكون ارد: ويتمثل يف خمتلف الربامج واألنظمة والتعليمات
  النظام. العنصر البشري لتسيري وإدارة هذا

عن األجزاء املادية والفنية املكونة للنظام، أما عن عناصر النظام الوظيفية أو العملياتية هذا 
املخرجات مث وت وعمليات التشغيل ومعاجلة البيانات واملعلومات فهي كأي نسق تتمثل يف املدخال

  التغذية العكسية أو التغذية الراجعة مع تأثريات البيئة الداخلية واخلارجية.
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 خصائص نظام معلومات املوارد البشرية:

 يعتمد على إجراءات حمددة ومنظمة ومنطقية. .1
 يهتم جبمع وختزين وحفظ واسترجاع البيانات بصفة دقيقة وموضوعية. .2
يهتم جبميع أنشطة العنصر البشري من اختيار وتعيني وترقية وتكوين وحتويل وأجور  .3

 وحوافز وختطيط للقوى العاملة.
 يساهم يف ترشيد وتفعيل عملية صنع واختاذ القرارات . .4

   أمهية ودور نظام معلومات املوارد البشرية.

ي نظام معلومات املوارد البشرية أمهية بالغة بالنسبة للمنظمة نظرا ملا يوفره من يكتس -
تسهيالت يف إعداد اخلطط التنبؤية باالعتماد على احلاسوب والربامج اليت حيتويها خاصة اإلحصائية 

  .SPSSمثل برنامج 

اختيار وانتقاء وتوظيف األفراد فنظم املعلومات  ةيف حتسني وتطوير عملييساهم كثريا  -
بشكل منتظم وباحترام معايري التوظيف مسحت مبعاجلة طلبات التوظيف اهلائلة  ةاحملوسب

املوضوعية،فهناك اآلن تطبيقات كثرية وعديدة يف جمال اختيار األفراد وانتقاء أحسن الكفاءات 
مات هذا يف القضاء على الطرق الذاتية يف املتقدمة لطلب منصب معني.كما ساهم نظام املعلو

التوظيف مثل احملاباة والتمييز العنصري بني املترشحني مما يعطي لعملية التوظيف كثري من املوضوعية 
  واملصداقية.

يساهم نظام معلومات املوارد البشرية يف تطوير الكفاءات داخل املنظمات وذلك من  -
، وخاصة يف ظل التطورات احلاصلة يف جمال املعلوماتيةخالل توفري خدمات التكوين والتدريب 

فهناك الكثري من التطبيقات والربامج املتوفرة اليوم واليت تفيد كثريا يف تنمية وتطوير قدرات ومعارف 
حتديد األهداف وإدارة الوقت وخمتلف برامج املوارد البشرية واالتصال و، برامج القيادةالعاملني مثل 

  امليادين.ويف مجيع 
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كما سامهت شبكات االتصال املعلوماتية يف تلقي برامج تكوينية وبرامج حتسني  -
املستوى، واالستفادة من جتارب وخربات اآلخرين وذلك عن بعد عن طريق ما أصبح يطلق عليه 

  التعليم عن بعد والتكوين عن بعد متخطيا عقبات املكان والزمان.

العاملني بطريقة رية مبتابعة املسارات املهنية لألفراد مسحت نظم معلومات املوارد البش -
سهلة وأكيدة وشفافة وبدون تكاليف عن طريق الولوج الكترونيا وانطالقا من احلاسوب إىل قاعدة 

العاملني معرفة مؤهالت وكفاءات أي عامل ما يسمح ويساعد األفراد البيانات املتاحة عن األفراد 
اخلبرية يف جمال  Miram ناك على سبيل املثال ال احلصر برامج وأنظمةعلى حتسني وتطوير أدائهم. فه

  .11لتسيري حتركات وتنقالت العمال خالل مسارهم املهين Adequatتدقيق املوارد البشرية.ونظام 

وتقييم أداء سامهت نظم معلومات املوارد البشرية كثريا يف إعداد أنظمة أجور ومكافآت  -
  ، وخاصة بالنسبة للمنظمات الكربى.فائقةبسرعة وحساا العمال 

داخل لقد ساعدت تكنولوجيا املعلومات يف سرعة اتصال وتفاعل األفراد فيما بينهم 
التنظيمات وخارجها دون احلاجة إىل التنقل حىت مكان عمل الشخص اآلخر، ومعرفة أي شيء 

ويق أو املدير التجاري واحلصول على أي معلومة من مكان العمل أو مكان التواجد، فمدير التس
مثال ميكنه احلصول على أي معلومة عن املخزون أو اإلنتاج من حاسوبه الشخصي عن طريق 

كما أمكن العمال التحاور  التراسل االلكتروين من خالل خدمات الشبكات وباألخص االنترنت.
عززت ويف الوقت املناسب، كما مع رؤسائهم أو مرؤوسيهم وعقد اجتماعات كل يف مكانه 

العالقات العمالية من خالل العمل اجلماعي باالتصال يف أي حلظة، باإلضافة إىل هذا عززت هذه 
  ية وديناميكية اجلماعات.مساألنظمة التنظيمات عري الر

  يا نظام معلومات املوارد البشرية:مزا

  تقليص اآلجال والوقت.
  التحكم يف التكاليف.

  جودة القرارات.
  العمل اجلماعي.
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  رأس املال البشري. تثمني
  تدفق العمل.

  :اآلثار املترتبة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال

هو أن تعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املنظمات  مما ال شك فيه اآلثار االقتصادية:
يعود عليها بالفوائد والعوائد االقتصادية الكثرية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ختفيض عدد 

اإلدارية من مديرين وعمال حيث أخذت تكنولوجيا املعلومات تلعب أدوارهم أعضاء القيادة 
  12وتعوض وجودهم املادي واإلجرائي.

كما سامهت تكنولوجيا املعلومات يف تقليص تكاليف املعامالت (الصفقات) وذلك من 
خالل كوا كما سبق الذكر حلت حمل بعض األفراد باإلضافة إىل هذا قلصت من مراحل العمليات 

كما ساهم استخدام تكنولوجيا املعلومات  واخلطوات اليت كانت تتطلب وقتا وجهدا وتكاليف.
      ستعانة بشبكات احلاسوب املتطورة يف تقليص تكلفة املنتجات وبالتايل خفض السعر.  وخاصة بعد اال

الكبرية اليت كانت تعاين من ضخامة استطاعت املنظمات  اآلثار التنظيمية والسلوكية: 
حجمها وتعدد مستوياا اإلدارية وبعد إدخال احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات أن تطور من 

وتقلص من مستوياا اإلدارية وإلغاء بعض الوظائف وتسريح بعض العمال وإعادة النظر يف عملياا 
مبا يتيح هلا حتقيق كفاءة يف العمل ومرونة يف أدائها  تسطحت مستوياته تنظيمها وهيكلها التنظيمي

  .بشكل متجانس مع رشاقة عملها يف السوق وخوضها غمار املنافسة الشرسة

وذلك لوك التنظيمي لألفراد العاملني يف الساملعلومات واضحة وجيا وقد ظهرت آثار تكنول
، كما انعكس هذه اآلثار بشكل واضح حيتاجونه من البيانات واملعلوماتمن خالل ضمان تدفق ما 

على نطاق اإلشراف حيث مسحت للرئيس من اإلداري باإلشراف على أكرب عدد من العاملني بعد 
الالزمة حلسم املواقف اليت تواجههم دون الرجوع إىل الرئيس  أن مت ختويل بعضهم الصالحيات

األعلى، حيث أخذ استخدام تكنولوجيا املعلومات يدفع مبواقع اختاذ القرار إىل األدىن يف املنظمة 
الواحدة كون موظفي املستويات الدنيا أصبحوا حيصلون على املعلومات اليت حيتاجوا الختاذ 
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املسئول األول كما مكنت هذا األخري من استالم املعلومات الكافية  القرارات دون الرجوع إىل
  13والدقيقة يف الوقت نفسه لسري األعمال يف املستويات اإلدارية األخرى.

مما الشك فيه هو أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال قد أصبحت حتمية ال مفر منها  :خامتة
، فلم يعد البقاء خلف الركب وزيادة التأخر تأخرا أكربوإما  ،إما التحكم فيها وتعميم استخدامهاف

وال احمليط اليوم االستغناء عن هذه الوسائل والتكنولوجيا باألمر املمكن فال احمليط الدويل العاملي 
فاملواطن البسيط حمدود ، احمللي وال حىت أفراد اتمع يسمحون بتجاهل استعماهلا وال التغاضي عنها

 - على بساطتها-تعامالته اليومية معظم واملستوى املعيشي أصبح يستعملها يف املستوى التعليمي 
ويسعى ويتطلع إىل األفضل واألحسن ملا توفره له من مزايا وفوائد شىت ال من حيث الوقت وسرعة 

وال سيما إدارة املوارد  ،ترحبه من مصاريف وتكاليف وال من حيث ما ،خدماا و نوعية عملياا
اليت أضحت مهددة أكثر من أي وقت مضى ذه الثورة، لكون معظم وظائفها ومهامها البشرية 
إلكترونية فالتوظيف اإللكتروين التعليم والتكوين اإللكتروين وحىت تسيري وتطوير املسارات  أصبحت

 مل يعد يف املقدور إبقائها على شكلها التقليدي،املهنية أصبح إلكترونيا وغريها من األنشطة اليت 
وعلى هذا األساس كان لزاما على إدارة املوارد البشرية يف أي مؤسسة التكيف مع هذا التغري 

 إعادة توزيعوالتحول التنظيمي ومسايرته أحسن مسايرة عن طريق امتالك دور حموري ورئيسي يف 
ك أدوار ومهام جديدة للموارد البشرية وتكوينها أحسن تكوين حىت تؤمن حتوال سلسا ومرنا وامتال

    تخفيف حدة املقاومة وتضمن توافق العمليات اجلديدة.بثقافة تنظيمية جديدة كفيلة  

  :اهلوامش
، 2008،دار املناهج، للنشر والتوزيع، عمان األردن دارية وتكنولوجيا املعلوماتأساسيات نظم املعلومات اإل :سعد غالب ياسني .1

  .18ص
 .18: املرجع السابق  ص ياسنيسعد غالب  .2
 .19: نفس املرجع   ص غالب ياسنيسعد  .3
 .151ص بدون سنة، ،شرا، بدون نالكبسي: نظم املعلومات اإلداريةحمسن علي   .4
الرياض ، معهد اإلدارة العامة ،ى فاعلية إدارة األفراد باململكةاملعلومات وأثرها عل : استخدام نظمبدر سامل جابر وكمال املفيت .5

 .36ص 1997
6. Pertti.J .M .(2001), « E-RH et renouvellement des pratiques managériales » 
humaines et management ,n°2  p16 . 
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7. Stéphane  BARTHE, (2001) l’impact des technologies du web sur la gestion des 
ressources humaines : Emergence de l’e-RH France ,p16 

 . 70ص 2008مؤسسة حورس للنشر والتوزيع اإلسكندرية،مصر، اإللكترونية للموارد البشريةحممد الصرييف، اإلدارة    .8
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 . 35ص  2002املنصورة،مصر،املكتبة العصرية ،عبد احلميد املغريب،  .10
 .47ص ، 2007،دار الراية للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة الثانية ، MISالنجار فايز مجعة، نظم املعلومات اإلدارية  .11
، 2008وتكنولوجيا املعلومات، إثراء للنشر والتوزيع، عمان األردن،  مزهر شعبان العاين وشوقي ناجي جواد: العملية اإلدارية .12
 . 39ص 
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  تيارت ، جامعةموهوب مرادأ. 

  ة:قدمم

شهد القرن التاسع عشر حتوالت عميقة يف النسق املعريف الغريب، وكامتداد للثورة الصناعية 
والثورة العلمية  ويف هذا السياق نشأ حقل معريف خيتص بدراسة وتفسري الظواهر االجتماعية، 

علم االجتماع، وانطالقا من اآلباء املؤسسني واملدارس التقليدية تسميته فيما بعد ب اصطلح على
قدية الوضعية واملاركسية، مرورا مبدرسة الفعل االجتماعي والبنائية الوظيفية وصوال إىل التيارات الن

 –اع وكغريه من احلقول املعرفية احلديثة النشأة شهد علم االجتم والبدائل النظرية املعاصرة،
املعرفية واملنهجية، وملا كان من املسلمات  العديد من النقاشات واملطارحات - والزال

االبستيمولوجية أن العلم مبوضوعه ومنهجه فقد تطلب تأسيس علم االجتماع توجيه النقاش حول 
  مسألتني أساسيتني مها: املوضوع واملنهج.

بحث االجتماعي بني التماثل يف هذا البحث سنحاول تناول املبحث التايل: موضوع ال
والتميز، واملقصود ذا العنوان أن املقاربات النظرية والتعريفات املختلفة ملوضوع البحث االجتماعي 

مماثل للظاهرة االجتماعية بالظواهر الطبيعية باعتبار اتمع ينتمي إىل نفس مملكيت  أرجحت بني ت
ومن بعدها املدرسة الوضعية، وبني مميز للموضوع  احليوان والنبات كما أسست لذلك فلسفة األنوار

االجتماعي عن موضوعات العلم األخرى باعتباره ظاهرة إنسانية معيارية. وقد اختلفت هذه 
  التحديدات كما سنرى حسب اخلصوصية التارخيية واملنطلقات املعرفية لكل مدرسة.

  لظاهرة االجتماعية من منظور وضعيأوال: ا

لدراسات االجتماعية، على مبادئ الفلسفة الوضعية اليت صاغها أوجست تقوم الوضعية يف ا
أن نفرض «ويقصد باملقاربة الوضعية للظاهرة االجتماعية )، م19كونت خالل القرن التاسع عشر(

ويلزم علماء االجتماع أن يكشفوا عن منط العلوم الطبيعية نفسها... عليها أن تكون موضوعية على
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استحسان أو استهجان للظواهر السياسية، وأن يروا فيها بصفة أساسية، طريق مالحظة حرة دون 
وهو ما ميكن توضيحه من خالل  .1»كما هو يف العلوم األخرى جمرد موضوع قابل للمالحظة

  املثالني التاليني:

فكريا مركزه قضيتان  أوجيست كونت: تشكل املقاربة الوضعية عند كونت نسقا - 1
  .2أساسيتان:

  .: ومتثل حالة التفكري الوضعي آخرهااحلاالت الثالثاألوىل: قانون 

  الذي مؤداه أن العلوم تنتظم يف نسق تسلسلي يشغل علم االجتماع قمته. الثانية: نسق العلوم:

وأعين بالفيزياء االجتماعية ذلك « وعلم االجتماع من منظور وضعي عرب عنه كونت بقوله:   
العلم الذي يتخذ من الظواهر االجتماعية موضوعا لدراسته باعتبار هذه الظواهر من نفس روح 

هذا األساس سعى " أوجست كونت إىل وضع علم  وعلى 3  .»الطبيعية الثابتةوالظواهر الفلكية 
ثلما هي احلال يف العامل جديد للمجتمع لتفسري القوانني اليت تنظم حياة العامل االجتماعي م

    4".الطبيعي

كل ضرب من «الذي هو الظاهرة االجتماعية هو  موضوع علم االجتماع  إميل دوركامي:  
عث نوعا من القهر اخلارجي على األفراد، أو هي كل السلوك ثابتا كان أم غري ثابت، ميكن أن يب

الصور اليت تتشكل يف احلاالت  سلوك يهم اتمع بأسره وكان ذا وجود خاص مستقل عن
  5.»الفردية

وحيددان خصائص  من الظاهرة االجتماعية وهناك قاعدتان أساسيتان يصوران موقف دوركامي  
  : 6هذه األخرية

الظواهر االجتماعية جتسد طرق الفعل والتصرف والتفكري أو الشعور اليت  األوىل:القاعدة 
  تقع خارج األفراد وتتمتع بوجودها الواقعي خارج حياة األفراد ومداركهم.
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)، قهرا خارجيا(األفراد  رغامية علىإسلطة إن الظواهر االجتماعية متارس  القاعدة الثانية:
 .االجتماعية الذي تنطوي عليه احلقائق اإلرغامكون طابع يف أغلب األحيان ال يدر دغري أن األفرا

  لزام يف االستجابات اجلمعية للمواقف.ونكتشف معىن القهر أو اإل

ومن هذا املنطلق ميكن استنتاج عدة مسلمات أساسية تقوم عليها املقاربة الوضعية للظواهر 
  االجتماعية وهي:

هي السبيل الوحيد إىل حتصيل املعرفة العلمية املوضوعية حول اتمع يقول  التجربة احلسية: -1
  .7»أ لدراسته...إن العلم ال يستطيع أن ينهج منهجا آخر غري اعتبار اإلحساس نقطة بد«دوركامي: 

ومعىن أن نعترب الظواهر االجتماعية أشياء هو «يقول دوركامي:   :شيئية الظواهر االجتماعية -2
كل فكرة مسبقة حول هذه  نس الطريقة اليت تدرس ا الظواهر الطبيعية، وأن نتحرر مدراستها بنف

الظواهر، وأن تأيت معرفتنا ا من اخلارج عن طريق املالحظة واملشاهدة، وليس من الداخل عن 
مث عند  . فوحدة املوضوع أو الوجود كما سادت عند التنويريني8»طريق التأمل واالستبطان...

 ت القول بوحدة املنهج عند دوركامي.كونت اقتض

هو العالقات القائمة بني الظواهر، واليت هلا ميزة اخلارجية، وال يكون البحث  موضوع العلم: -3
 يف جوهر األشياء واألبنية اخلفية.

تعرب عن حاالت االنتظام املميز لظواهر اتمع. فاتمع كما يقرر كونت  القوانني االجتماعية: -4
حلي يف خاصية واحدة وهي أن فهم الكل ميكن التوصل إليه بطريقة أفضل من يشبه الكائن ا

   9األجزاء.

اعتبار القدرة على التوقع أو الفائدة العملية للمعرفة معيارا آخرا لقيمتها   إمكانية التوقع: -5
  العلمية. 

التصور الوضعي  علمية حسبألن تكون  االجتماعي تسعىفإن أي مقاربة للموضوع  لذلك  
  جيب أن تقوم على أساس الفصل الضروري بني جمالني للمعرفة:

ه حسية وهو اال الذي ميكن ضمنحقائق  يتمثل يف إصدار أحكام متعلقة بوقائع أو األول:  
وهو ما  أحكام قيمةيتمثل يف صياغة  الثاين: حتقيق املوضوعية ألنه مفتوح للمالحظة واإلثبات.

  واملوضوعية. يتعارض مع العلم 
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ومن منطلق هذه املقاربة فإن البحث االجتماعي يكون علميا وموضوعيا فقط  من خالل التزام   
  الباحث مبايلي: 

 للوصول إىل تفسري موضوعي للظواهر املبحوثة. صارمةقواعد منهجية  .1

  التخلي عن االلتزام بأية أفكار أو توجيهات قيمة مسبقة . .2
ون إضفاء معىن عليه أي تناول الظواهر االجتماعية كما لو حماولة الكشف عن ما هو قائم د .3

 كانت أشياء أو باعتبارها مماثلة للظواهر الطبيعية والفيزيائية.

االجتماعية بأسباب من  التزام الباحث بتفسري االجتماعي باالجتماعي، أي تفسري الظواهر .4
 نفس جنسها، كما حيدث يف العلم الطبيعي.

ية اجلديدة بتحقيق هذه الشروط اليت جترد املنهج العلمي من كل وقد تفاءل أصحاب الوضع  
العوالق، لذلك انصبت جهودهم على تطوير مناهج البحث االجتماعي وأدوات املالحظة, وأساليب 

  .مجع البيانات، وابتكار املقاييس املقننة واستخدام األساليب اإلحصائية و الرياضية

األساسية، خالل تطوراته الالحقة، لكن ما يعاب  اتههذا املوقف الوضعي بقي وفيا ملنطلق  
  على هذه الرؤية ميكن تلخيصه يف النقطتني التاليتني:

 التأسيس لنظرة اختزالية للحقيقة االجتماعية باعتبارها تتعلق باملعطيات اخلارجية احملسوسة، 
  وواعيا. وبالتايل إغفال جانب جوهري يف السلوك اإلنساين باعتباره سلوك إراديا 

 كما يظهر يف  - مل يستطع الوضعيني االلتزام بشروط املوضوعية كما حددوها حيث أنطلق كلهم
 وإيديولوجية معلنة يف أغلب األحيان. قيمةمن مواقف  –كتابام خمتلفة 

  الظاهرة االجتماعية موضوع عالئقياملوقف املاركسي: ثانيا: 

املادية التارخيية األساس النظري واملنهجي عند ماركس، فاملادة هي اليت توجد فقط،  تشكل
أو العالئقي قعي الوع االجتماالمعرفي لعلم الموقف يستند او أما "الوعي أو الشعور" فظاهرة الحقة.

 .التارخيي للتغريلجدلي ا التفسريعلى القائمتان  املاديةكس رفلسفة ماو املثالية،هيجل لى فلسفة إ
يبحث فيما هو نما وإ األشياء مظاهرفي يبحث كس ال رمايسميه كما اتمع علم ن بالتالي فإو

ف لعلم سو:  اسكرما . يقولللوقائع االجتماعية العالئقي التفسريل قع فعال من خالأو واحاصل 
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وم تصور يقو  10.متطابقنيكانا  هرهاجوو  لألشياءجي رلخاا املظهرأن لو وى   جددون من يصبح 
  .  11ماركس للمجتمع على مسلمتني أساسيتني:

نه ويف كل مرحلة تارخيية أ واملقصود ا احلتمية، االقتصاديةلنزعة أو ا املادية التارخييةاألوىل: 
البنية املادية التحتية يتشكل اتمع من بنيتني: بنية حتثيه مادية، وبنية فوقية ال مادية، وتكون فيها 

د الرئيسي لشكل التطور االجتماعي لمحدااملنتجة للبناء الفوقي، و تارخيية هي  وخالل كل مرحلة
  :لـ يكونبالتالي و ،رهتطوو

 .اجتماعيةسة ركمما العمل -1
 .إنتاج الثروة املادية -2
 بناء الطبقات االجتماعية. -3
 شكل توزيع الثروة يف اتمع. -4

يدرسه عامل االجتماع وليس  أن، وما جيب الفعلي أساسية للوجود االجتماعيكلها عناصر 
  .اخلارجية للظواهر االجتماعية املظاهر

  نقيض القضية/ املركب./القضية الثانية: املادية اجلدلية: أو الدياليكتيك أو آليات التغري الثالث:

ونعين ا أنه يف كل مرحلة تارخيية حيدث التغري االجتماعي والتطور التارخيي نتيجة لوجود 
يكون فيها ظهور مرحلة جديدة  أيالصراع بني النقيضني مما يؤدي إىل ظهور مركب اجلدل، 

، فالتناقضات وتضارب املصاحل املادية بني الطبقة الطبقة االجتماعية دورا أساسياللصراع الطبقي و
الرأمسايل يؤدي بالضرورة إىل  اتمعالربجوازية املالكة لوسائل اإلنتاج والطبقة الربوليتارية يف ظل 

  ظهور اتمع االشتراكي (مركب اجلدل).تعميق الوعي الطبقي الذي يفضي إىل الثورة، ومن مت 

الكل عملية التطور باستمرار يف ضوء تناقضات داخلية، فال يعرف عليه خيضع اتمع لو
   .12ن ألنه يعيش دائما يف حالة من التوتر بني اجلزاء والكل(اتمع) السكون أبدا
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ب لمجتمع على حساا جنتاإ ةإعاد وتفسري فهم االجتماعيةت لعالقاا أمهيةز تبرهنا  من
لى إ وليسلى عالقة إ تشريمثال ل لمارأس ا. فمقولة ينيلوضعاعند ل لحاا هوكما  جيةرلخاا هرلمظاا

لإليديولوجيا، ج نتاإبمثابة  حتليل املظاهرعلى ر القتصاا يكونوملموسة أو منفصلة د مجر أشياءجمرد 
إىل جمرد وصف  الربجوازيةلمصالح ا تأثريعي تحت االجتماللباحث  النقدية  املهمةتنحسر  حيث

  . 13املظاهر اخلارجية للظواهر االجتماعية

علم موضوع  -برودون وماركسمن خالل دراسته لتراث -وقد حدد جورج غريفيتش
أبدى ارتيابه من الدراسات و ،بتحليل الكلياتوبتحليل اتمعات الكلية،  :نه يعىن بـبأ االجتماع

الطبقات  وية للعالقات االجتماعية كالصراعوهنا تكون األول ازأة غري املرتبطة بتفكري مشويل.
  ر أو األفعال الفردية.إخل، وليس للمظاه...واالستغالل االستالب ،االجتماعية

ل التزام لمجتمع من خالاسة رالموضوعي لدب األسلوا هولعالئقي ا التحليلن بالتالي فإو
  : 14بـ الباحثني

اإلنسانية والتارخيية للوجود  ويقصد به التأكيد على الطبيعة: الجتماعيع الموضوييز اتم .1
 .طبيعويةأو  نفسية  أي خاصيةفض ين ورإلنساااالجتماعي والسلوك 

ت عالقا  أن، واعتبار االجتماعية للظواهرالعالئقي لجانب اعلى  التأكيد: العالئقية خاصية .2
 . األشياءد لتي تحدا هيج إلنتاا

، اخلفية األولياتل لثاني من خال ا يتناوللعلمي ا التحديدأن  حيثر: هلجواومظهر لا التمييز بني .3
 . االجتماعء على علما يديولوجيااإل تأثريبسبب  معكوسة.  بطريقة نفسه يقدمقع الون األ

 جهةلنقد من اسة رمما، وجهةمن  التارخيية يةدلمااهج نميكن حتقيقه من خالل  وهو ما    
ء خطاأفي ا قعووفقد ، لوضعيالموقف وز التجايني كسرلماالة وغم محاى. لكن املالحظ ورخرأ

لك تابع للعامل ذكل ر أن باعتبا، لثقافةوا والتاريخدي للمجتمع ألحاا التفسري:  لمن خال متشاة
  ل.  مختزوقاصر ر تصو وهودي، القتصاا

  الفهمع جتمااعلم ر منظو موضوع البحث االجتماعي منثالثا: 
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ن نظرية الفعل االجتماعي ترى ظهور كتابات ماكس فيرب فإالوضعية ومنذ  ةعكس املقارب
عليها الفعل االجتماعي والتفاعل،  استيعاب املعاين اليت ينطوي«  :دور علم االجتماع يربز يف بأن 

  .»15 ...ال تفسري طبيعة القوى اخلارجية اليت تدفع الناس إىل منط معني من األفعال

علم ضوع موبيعي ولطام لعلع اموضوين بري لجدف اختالإلاتأكيد لموقف من ا ينطلق هذا
لعلم الك ذ": هو عامتالجن علم  اأ، حيث يعترب اهجالتا اذهمؤسس  فيربماكس  ع، ويعتربالجتماا
اه سببي لمجر تفسري تقدميمن  يتمكنلكي  االجتماعيللفعل  تفسريي فهملى ل إلوصوا حياولي لذا
االجتماعيني   اعلنيلفا يعطيهي لذاتي الذالمعنى ء افي ضو اينإلنسك السلوا تفسريأي ، 16"...نتائجهو

  تية:آلاألسس اعلى يقوم ي لذامنهج الفهم ل من خال ألفعاهلم 

 :لفعل فيل امن خال د يف مقابل الكيانات االجتماعيةرلفا وهي :حتليللة احدو

د مجر هوي لذك السلوا بني، ومعىنذي نساني ك إسلو هوي لذالفعل ا التمييز بني :ط الفعلنماأ  .1
 .املعىنمن  خاليةل فعا، أو ردود أتحركا

 هو مباشر لكل مالا الفهم إىل: يلولتأا وينقسم، للباحث كغايةهج وليس : كمنالفهم التأويلي .2
ل فعاأ هورلتي تسبب ظافع والدا ىلعف بالتعر، والفهم التفسريي: ةلمالحظا يقعن طردراك قابل لإل

 . معينة
من ر متحرع جتمااعلم  تأسيسلى ة إعو: وهي دقيمةلم احكاوأقع الوم احكال أمجا التمييز بني .3

 القيم حيث ميز فيرب بني نوعني من األحكام:
   .جيب أن يكونلمتعلقة بما م األحكاا: ومتثل قيمةلم احكاأ -
  .17كائنمبا هو لمتعلقة ا الواقع: وهي األحكام أحكام-

  تناوله للموضوع االجتماعي وهي:يعتمد على مسلمة أساسية يف ومن هنا جند أن فيرب    
والالحقة  لمسبقةالتامة ا بعيد واحليادية و منأ قريبح من صالة إعن كل فكرع إلقالاضرورة 
  . 18للباحث

الرتعة  يعارض فيربأن وهي نقطة تقاطع واتفاق مهمة مع املقاربة الوضعية، فعلى الرغم من     
التناول العلمي للموضوع االجتماعي إال  ، فهو ال يتصورةاحلسية ومماثلة الظواهر االجتماعية بالطبيعي

        .خالل منهج الفهم التأويلي ، ونل الفصل بني جمايل العلم والقيممن خال
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  : املوقف من فكرة التماثلرابعا

خالل العرض السابق ألهم املواقف املعرفية يف علم االجتماع، ورغم االختالفات  من  
متاثل جزئي بني مربرات هذه املماثلة تعرب عن  الباحثني يرون بأناملوجودة، فهناك الكثري من 

إمنا هو متاثل بار الظواهر االجتماعية أشياء، و، وذلك ال يعين اعتاملوضوعني الطبيعي واالجتماعي
  جود متاثل بينهما من أجل الدراسة.لغرض املنهجية، أي افتراض و

السلبيات خالل التطورات الالحقة  مهما يكن من مربرات فقد نتج عن هذا املوقف العديد منو
  ميكن إبرازها كاآليت:

الوضعية بشكل منهجي كل ما  تطرح:  نبها العضوي الفيزيقياختزال الطبيعة اإلنسانية يف جا
ترفض قبول كل نظام خاص باحلياة الداخلية جمرد من تربيراته العقلية، و خارق وفوق طبيعي وهو 

العلم الذي يفسر امللكات العقلية قياسا على خصائص اجلمجمة اخلارجية « ذهب كونت إىل أن:
  19.»يت تظهر عل السلوك اإلنساينال االختالفاتميكن أن يفسر بكفاءة 

: حينما تتعرض الوضعية لدراسة الظواهر اختزال الظواهر االجتماعية يف جانبها الواقعي      .1
االجتماعية غري املادية تعطيها دالالت واقعية وتستبعد عنها كل العناصر الغيبية اليت تكون جزءا 

ال سبيل إىل و -حسب الوضعيني - تماعية موجودةجوهريا يف حقيقتها. فالدين كظاهرة اج
لكن ال سبيل إىل االعتراف بدين خارج حدود اتمع.  فكونت كما أشار رميون آرون، كارها، وإن

 .20»جيب أن يكون من وحي وضعي....الدين يف عصرنا يستطيع و: «يعتقد بأن

سري العلمي لة للتفانطلق يف دراسة الظاهرة الدينية كظاهرة اجتماعية قاب، وبعد ذلك جاء دوركامي .2
من مت اعتقد األولية عند الشعوب البدائية، و بالتعرف على أشكاهلا«ذلك: دون أي فكرة مسبقة، و

" لدى العشائر األسترالية هو رمز للنظام الديين يف عبادة " التومتدوركامي أن وجود الصورة األوىل 
تومت فهي تتجه يف الواقع عن طريقه إىل تتخذه اجلماعة لنفسها، فحينما تتجه العشرية بالعبادة حنو ال

   .21»بادة نفسها، فاتمع هو املعبودالعشرية نفسها، أي ع
ع، نقف على حقيقة تمزقات املنهجية والنظرية: خالل دراستنا ملسار تطور علم االجتماال  -2

ربات إىل وتنوعها/ االختالف الكبري بني هذه املقا كثرة املقاربات النظرية واملنهجية :خميفة تتمثل يف
من نظرية ومنهجية إىل  -يف بعض األحيان –حتول هذه املقاربات درجة التناقض، والتشرذم/
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رار اإلص«إىل أن  بوزينوجيوفاين عامل االجتماع االيطايل  ويذهب  توجهات إيديولوجية ومذهبية.
عقل البارد يف اليف مكان امليتافيزياء والدين، و علم االجتماعالرغبة بوضع على تقليد العلوم الطبيعية و

التعارض بني العامل املوضوعي، والعامل احلسي للمشاعر، إن كل هذا جعلنا نغوص مكان األهواء....و
  22.»التمزقات احلاليةالركود ويف 
ل والذاتية، الرتعة اآللية والرتعة الغائية، الضرورة البنيوية والفع إن املوضوعانية: «بيار بورديو  

يقة اإلنسانية للممارسة وهي مجيعها تساهم يف تعتيم احلقالفردي ليست سوى تعارضات زائفة...
   23.»البشرية

  خامتة:  
سرد املواقف السابقة نستنتج بأن علم االجتماع حيتاج إىل مقاربة وتناول أكثر مشولية  من خالل  

للظاهرة االجتماعية باعتبارها موضوعا للدراسة، وهي مقاربة جيب أن تتجاوز الرؤية األحادية 
االختزالية للموضوع االجتماعي،  وتبتعد عن التصنيفات املذهبية واملنهجية، من أجل التأسيس 
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  تتيار ، جامعةياقة الصديقتأ.
  مقدمة:

تستحق  اجتماعيةتعترب ظاهرة االستيطان البشري بالصحراء، أو ما يعرف بالتحضر ظاهرة 
 األسباب األساسية املؤدية هلا، ذلك أن احلضارات القدمية والتجمعات البشرية اكتشافلدراسة بغية ا

 كذلك التجمعات.(احلضارات املائية)، كانت تقام بالقرب من املنابع املائية كاآلبار والودياناألوىل
ل من اجلذر املتناثرة يف املتناثرة هنا وهناك، الشبيهة باألرخبيو ،توات إقليميف  البشرية والعمرانية
ر" ال تشذ عن هذه القاعدة العلمية، فقد أقيمت يف ذلك الوسط القصو"ـالبحر واملعروفة ب

، بالقرب من املنابع املائية كالوديان واآلبار، وبعد جفافها أجنزت الفقارة االيكولوجي اجلاف أوالً
  .واالستقرارلتأمني ضرورة املاء من أجل البقاء 

البشري،  االستقراراحلياة وسامهت يف  تفقارة يف صحراء توات القاحلة أمنوإذا كانت ال
اجلاف، فأا مل تتوقف عن ذالك بل سامهت يف رسم معامل البناء  االيكولوجييف ذلك الوسط 

حناول  .ومتليك املاء "اخلراسة"االجتماعي التراتيب القائم على النسب واللون، وذلك من خالل نظام 
لة توضيحه  وذالك من خالل التركيز على حمورين أساسيني مها: دور الفقارة يف يف هذه املداخ

توات، وثانيا كيف ان املاء(الفقارة) أرست، وسامهت يف وهيكلة البنية  إقليماالستيطان البشري يف 
االجتماعية يف القصر. ذلك  أن جمتمع توات، هو اتمع الوحيد يف العامل، وبعض جمتمعات صحراء 

رب العريب من بني اتمعات الواحية اليت تعرف نظام هريولروجي (مائي) املتمظهر يف نظام املغ
يران إالسقي التقليدي عن طريق الفقارة، وان وجد ما يشاه يف مناطق الصحراء، مثل جنوب 

ات واليمن وبعض واحات العامل العريب، فليس هو بالكيفية املنظمة والتأثري الذي هو عليه بأقليم تو
منه(املاء) أساسا للبقاء وبعث احلياة  أكثر "القصور"من حيث هيكلة التجمعات البشرية املعروفة ب

وكافة البىن  االجتماعييف الصحراء مثلما ما هو يف بعض املناطق اجلافة ليس إال، وصياغة النظام 
مسالية اإلنتاجية كونه السياسية منها، واالقتصادية، ألنه يدخل ضمن امللكية اخلاصة والرأ االجتماعية

 "الفقارة"جيب علينا القيام بتعريف  ية يف ذلك اتمع. لكن قبل البدءثرة حيوية ذات قيمة عال
  "القصر".و
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من الوجهة اجليولوجية هي جمموعة من اآلبار املتقاربة واملتصلة مع بعضها البعض تعريف الفقارة: * 
ة تزيد أحيانا عن مخسة كيلومترات، عن طريق خندق أرضي، متتد خارج القصر على مساف

وبالتدريج خيرج املاء على سطح األرض ليمر يف الساقية بالقصر ألغراض وظيفية واجتماعية، مث  
، حسب درجة كل مالك، وهي يستمر إىل الواحة، اليت يوزع فيها عن طريق تنظيم حمكم ودقيق

اجلنوب الغريب اجلزائري وباخلصوص  ستخراج واستغالل املياه الباطنية، تنفرد به منطقةمنوذج ال
     منطقة توات.

  القصر يف اجلنوب الغريب اجلزائري:  *
تالت) سكنية متراصة، ومتالمحة فيما بينها. جمموعة كتل( تك ىهو قرية حمصنة أو باألحر

يقطنها جمموعة افرد أو جمموعة عائالت موسعة، كثري ما تنتمي إىل أصول عرقية واحدة وطبقـات  
نية (يف الزوايا)، ة مشتركة، وقد تكون خمتلفة. حييط ذه التكتالت  سور مدعم بأبراج ركاجتماعي

، وقد ختلوا القصور من ذلك ليعوض عنه جبدران البيوت اخلارجية لتشكل يف النهاية وتتخلله مزاغل
  ما يشبه السور حييط بكل إرجاءها.

I-  ايل واالستيطان البشريبإقليم تواتاألودية: هيكلة التنظيم ا.  
I-1 - إقليم توات: جماري من الوديان ...أرخبيل من القصور.  

من خالل موقع أقليم توات جنوب غرب الصحراء اجلزائرية اليت هي جزأ من الصحراء 
كلم، حيتوي هذا أإلقليم على 1500األفريقية، تبعد أقرب نقط منه إىل العاصمة اجلزائرية حبوايل

واحة متناثرة هنا وهناك على رمال  350ملدن والقصور، تزيد عن أعداد هائلة من الواحات وا
درجة مشاال، وبني  03و  62بني دائريت عرض  اإلقليمالصحراء، أشبه باألرخبيل يف البحر، ويقع 

طبيعي ملنخفض تانزروفت حنو الشمال. واإلقليم  امتدادشرقا، وهذا املوقع  01اىل 4خطي طول 
 ونمتيمي وبذلك يضم جزء من قصور وجزء من والية متنراست. درارأإقليم والية  حاليا يقع ضمن

ويقسم اىل ثالث مناطق، تعرف املنطقة األوىل  باسم منطقة قورارة(  شرقا. عني صاحل حىت ،غربا
تعرف باسم منطقة توات الوسطى، والثالثة باسم منطقة و ،(أدرار)تيميمون) والثانية

  جمتمعة ب" إقليم توات". تيدكلت(أولف)، وتعرف املناطق الثالثة
متتد مدن وقصور أإلقليم يف سهول رملية جنوب العرق الغريب الكبري، وحول هضبة  

تادمايت من جهاته الثالثة الشمالية والغربية واجلنوبية، وينتهي باإلقليم ثالثة أودية تصب مياهها فيه 
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 "من الصحراء، وهذه األودية هي واد اجلزءبعثت احلياة يف هذا  باملياه اليت واآلبارلتغذي الفقاقري 
" الذي ينبع من املنيعة ويتجه سفورلواد"  امتدادالذي هو و ،تيدكلت" الذي ينتهي مبنطقة أمقيدن

حيث يستمر يف سريه  شيدون"غربا حىت تتالشى معامله بعض الشيء مث يظهر من جديد باسم واد " 
لواد الثاين ا، أما القورارة"باسم سبخة " غربا إىل أن ينتهي يف منطقة قورارة مكونا سبخة تعرف

، مث فقيق"" عند منطقة " زوسفانة"مع وادي"جري" فيتكون من احتاد وادي "وادي مسعودوهو" 
" يغري كرزاز"، وعندما يصل اىل منطقة " الساورةيتجه حنو اجلنوب وهنا يطلق عليه اسم واد "

وعندما  مسعود"جلنوب وهنا يطلق عليه اسم واد" اجتاهه حنو الغرب مث يستعيد اجتاهه مرة ثانية حنو ا
يكون سبخة هناك، وبعد اختراقه هلا يتجه حنو مقاطعة رقان، حيث  تسفاوت"يصل إىل مقاطعة "

" من الشمال الشرقي ملنطقة قاريت. أما الواد الثالث وهو واد "1يضيع جنوا يف صحراء ترتروفت"
  يته بوادي مسعود ويصبح رافدا له.تيديكلت، ويتجه جنوب غرا حىت يصل يف ا

نسانية، فنشأة الظاهرة يعد الثورة األكرب يف احلياة اإل إن وجود املاء واكتشاف الزراعة
احلضرية قدميا كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بنشأة وتطور اتمعات الزراعية، ذالك أن حضارات املاء 

نات، وريها، احملاصيل ومحايتها من الفيضا وما صاحبه من تطور لألنشطة الزراعية مثل، أعمال مجع
جتماعي واقتصادي جديد (تقسيم العمل مثال) كما "أن تقسيم احملاصيل يؤدي أدى إىل بروز تنظيم ا

  2.بدوره إىل تطور علم احلساب ونسخ هذه األخرية إىل على ألواح من الطني يعين ابتكار الكتابة"
ثورات التقنية اليت عرفها اإلنسان خالل أشواط إن تاريخ االستيطان البشري كله مرتبط بال

حياته االجتماعية االقتصادية املتعاقبة منذ العصر احلجري األخري إىل يومنا هذا، كل ثورة كان هلا أثر 
نتاجه وبنائه االجتماعي وتنظيمه السياسي، كل ثورة أدت إىل ظاهرة إعلى إيقاع حياته اليومية ومنط 

وثيقا  ارتباطارتبطت ك يف ميزة واحدة وهي أن كل ثورة الكنها تشتر حضرية خمتلفة عن األوىل،
لذلك اتمع وكيفية استغالل موارده احمللية يف مسريته الطويلة حنو التمدن، وعليه  اإلنتاجبنمط 
يكله العمراين وتنظيمه االجتماعي ليس هو سوى العنصر املعرب  -الذي أوجد بسبب املاء -فالقصر

، لوظيفي اجلديد الذي أنتجته اجلماعة البشرية. إن كل استيطان بشري مبنطقة تواتعن الترتيب ا
  ".KSAR قصراً " يشكل ما يسمى

  أشكال ومراحل االستيطان البشري األوىل بإقليم توات:   -2
     مرحلة االستيطان اجليتويل:  - 2-1



282 
 

يخ احملدد باختراع الكتابة، التار ليعود تاريخ االستيطان البشري بإقليم توات إىل فترة ما قب  
الذي انتهى ذا احلدث وكان أول  ذلك يف بالد الرافدين وبالد النيل حوايل األلف الثالث قبل 

التاريخ، لعدم  لامليالد، وقد دلت معيشة بعض الشعوب على ذلك إذ أا الزالت تعيش مرحلة ما قب
. وان الشعوب اليت 3ش يف األدغال األفريقية"توفقها للتعبري عن أفكارها بالكتابة خاصة تلك اليت تعي

ستوطنتها يف تلك الفترة هي قبائل اجليتول، قبل مرحلة اليبوسة للصحراء. ذلك أن العينات املختربة ا
أثبتت تواجد وتعايش اإلنسان يف هذه املنطقة قبل التاريخ مثل الكهف املوجود مشال شرق مدينة 

عن اليت اكتشفت يف التاسيلي واهلقار، وقد اكتشف  فتل" من رسومات ال ختأمقيدن"ـتيميمون، ب
فيه عظاما مسقولة تستعمل للقنص وقضاء مآرب اإلنسان القدمي، ومن ناحية أخرى دلت 

السكنات وعلى إثر عدة أجناس تعاقبت على املنطقة بدليل شكل  طاالختالفات الشكلية على من
ملعدة لإليواء عرب الزمن. كما أن هناك العديد من ومضمون وفعالية وكذالك وظيفة األحياء املبنية وا

اآلثار البحرية بني "تيمادنني" و"بودة" كاحملارات وبعض آثار األشجار، مما يدل على أن املياه 
إن هذه املراحل ألشكال االستيطان مع العلم  .باملنطقة كانت كثرية واألودية جتري ا طوال السنة

اها، وإمنا استغرقت كل مرحلة قرون عدة. ورغم تباعد املراحل اإلنساين مل حتدث بني عشية وضح
قرب منابع املياه، فقد  تالزمنية فان هناك عامل أساسي واحد تعلقت به وهو وجود تلك التجمعا

الساورة) دورا أساسيا يف احلفاظ على حضارة توات القدمية السيما تلك اليت تركت "(قريلعب ر" 
نثروبولوجية اليت قام ري األحباث األثرية والدراسات األكما تش انات املتحجرة.لنا أثارا تتمثل يف احليو

م، وقد توصل هذا العامل إىل إن هذه 1955" سنة تيدكلتمبنطقة" أولف" نواحي"  Higo إجيو ا 
  . 3املنطقة قد عرفت حضارة احلصى والصناعات احلجرية"

أن توات قد استوطنها شعوبا من أصل  GSELلكما يعتقد الباحث األنثروبولوجي جسا      
لتزامن الفترة  اجليتول"م وال شك انه يقصد " ق.6ن حوض البحر املتوسط يف القرن بيض، م

، وفضال عن هذا، إن الرومان قد استعملوا 4"اجليتول"التارخيية، مسيت القبائل الضاربة هناك ب
  فترة.طريق توات أثناء مرورهم إىل فغيغ وبالد السودان يف تلك ال

   ستيطان الزنايت:مرحلة اال -2- 2 
توالت اهلجرات الناتية بنهاية القرن األول وبداية القرن الثاين امليالديني للمناطق التواتية 

، "قريتوطنوا ا، فخطوا القصور والفقاقري، وقد كان  قدومهم واستيطام على حافة واد "يسل
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ىل توات على ثالثة عشرة مرحلة من سلجماسة إ ويشري بعض املؤرخني احملليني "إن زناتة قدموا
" قري "، ويف املرحلة األخرية وجدوا واد"بودةلالستيالء على قصور توات كان أول معسكر هلم يف "

والد براهيم"، أبودة"، "تيطاف"، "تسابيت"، "قد جف فسكنوا على حوافه مث نزلوا بقصور: "
(تيميمون) فقد نزلوا ا  ورارين"، "قورارة""تينكأما ، من قصور توات"تسفاوت"، "تيليالن" 

". " قصر قدور "تنركوك". "أوالد عيسى"، "اوالد سعيد" مثل: ر تيميمون،وستقروا بقصوا
وغريهم من قصور هذه الناحية ومن الناحية الشرقية فقد نزلوا بالطريق اجلنويب إىل عني  "أغزر"،

ط بعض القصور يف األماكن اليت مل تندثر ا وقد متكنوا من خ .5أقبلي وتيط"، بقصر أولفو صاحل
كراوي لغتهم بعد، خاصة تيميمون تيطاف وبودة إال مؤخرا. ذلك ما يؤكده حممد بن عبد الكرمي الب

ان زناتة فروا إىل توات بعد ايار دولتهم يف القرن الرابع اهلجري العاشر يف خمطوطه، درة األقالم :"
أن نزلوا  إىلة بعد أن قطعوا ثالثة عشرة رحلة من سلجماسة ميالدي، وإم توجهوا صوب القبل

ستقروا هناك وحفروا اآلبار واستعملوا واد مسعود مرعاً ملواشيهم، فوجدوا إن املكان بأرض بودة وا
  .  6"آمن يصلح السكن فسكنوا وتوطنوا توات

يف ري استنادا لبعض املؤرخني و يف مقدمتهم ابن خلدون حني يتكلم عن العمران البش
كورارين تنتهي إىل ثالمثائة أو أكثر يف نوإىل ما يلي اجلوف قصور، تياملغرب العريب ومنه الصحراء. "

واد واحد ينحدر من املغرب إىل املشرق وفيها أمم من زناتة. ومن حيث املوضع كذالك هلذه 
حممده بن عمر القصور الذي كان على حافة الوديان اجلارية اليت نزل حبافتها زناتة، حيث يقول 

"...قلت وتوات هذه هي قصور وافر عديدها على حافة واد كبري ينحدر من ناحية  :البداوي
وينبع من دون: ". نفس الشيء يقوله ابن خلملوية. وهنا يقصد واد 7املغرب و عليه قصور توات"

على مسته إىل أن هذا النهر فوهة ر ا كبريا ينحدر ذاهبا يف القبلة مشرقا بعض الشيء ويقطع الشرق 
وعليها قصورها مث مير إىل أن يصب  "قري"ينتهي إىل بودة مث بعدها إىل متنطيط ويسمى إىل هذا العهد 

يف القفار ويغوص يف رماهلا وعلى موضع مغاصه قصور ذات خنيل تسمى رقان ويف شرق بودة مما 
ي اجلوف قصور وراء العرق قصور تسابيت من قصور الصحراء. ويف شرق تسابيت إىل ما يل

  .8تنتهي إىل ثالمثائة أو أكثر يف واد وتنتهي من املغرب إىل املشرق وفيها أمم من زناتة" نتينكوراري
فالرببر الزناتة هم السكان األوائل الذين نزلوا باإلقليم واختاروا موضع تلك القصور اليت        

ائل يف االستقرار باملنطقة أسسوا كانت يف معظمها على حافة الوديان، حسب ابن خلدون، فهم األو
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تلك القصور ومنذ ذلك التاريخ بدأت مسات التحضر ا، خالفا للعرب الذين جاؤوا فيما بعد و 
ابن خلدون: "أما درعة فهي من بالد القبلة موضعة جداًً يضيف ظلوا يف حيات الظعن والترحال. و

اد أم الربيع ويتساهل اىل البسط والتالل، يف الواد األعظم املنحدر من جبل درن من فوهة خيرج من و
ن يصب يف الرمل ببالد السوس وعليه قصور الدرعة وواد د درعة ينحدر إىل القبلة مغرباً إىل أووا

ل جنوب تينكورارين ويف ان يصب يف الرمببعض الشيء إىل أآخر كبري ينحدر إىل القبلة مشرقاُ 
  9...."، وعليه من جهة الغرب قصور تواتقبلته

وهكذا استمرت هجرة القبائل الزناتية إىل الصحراء واالستيطان فيها بالقرب من منابع املياه 
وعلى حواشي الوديان، وحبثا عن األمن و األمان نظرا لبعد اإلقليم عن مركز العمران ووقوعه يف 

بعد قلب الصحراء فقد بقي مبنأى عن مسرح الرتعات واحلروب اليت شهدها املغرب العريب، وخاصة 
اختذه كثري من األهايل ملجأ هلم فرارا من وجه أعدائهم أو هربا لعدم لذلك رحيل الفاطميني عنه. 

رضاهم عن األوضاع السياسية عندهم وفضلوا سكن صحراء على اخلضوع حلكامهم، عند منتصف 
فرع القرن الثاين عشر ميالدي. وبعد قيام دولة املوحدين وما نتج عن ذلك من تعقب للموحدين لل

الزنايت من القبائل الرببرية دفع بأعداد كبرية من قبيليت "مغراوة، وبين يفرن" بعد قتل أمريهم مسعود 
  باإلقليم التوايت. 10بن وانة املغراوي إىل اهلجرة للصحراء حيث نزلوا بناحية القورارة، ووادي احلنة"

  هجرات القبائل العربية: -2-3
قة توات واليت هي جزء من صحراء املغرب العريب، على جتمع الدراسات التارخيية حول منط  

أن سكاا هم برابرة لكنهم شهدوا هجرات عربية متتالية مع الفتح اإلسالمي لبالد املغرب، وقد 
شهدت بالد املغرب موجات هجرات القبائل اهلاللية اليت عربت سكانه عرب التاريخ نتيجة استيطاا 

  بإقليم توات. 
د املغرب ن خلدون قبيلة معقل وهى إحدى القبائل العربية املهاجرة لصحراء بالو يذكر اب      

"وكذالك تعود عرب عبيد اهللا للقيام برحلة الشتاء  الترحال يف إقليم توات:انتجاعها حلياة الظعن و
وبلدة "متنطيط" بالصحراء ورمبا شاركهم يف بعض األوقات عرب بين  تىل قصور تواإ مبنا جعته
(قورارة) ال يزيدون، وبلغت نتيكوراريتنفون من التوغل يف الصحراء عند زغبة الذين يكعامر بن 

ماشيتهم،  ىلمن األمصار والتلول أن يرافقوهم إرحلتهم هذه من الشهرة حىت يعود التجار الوافدين 
 بالد السودان". فالقبائل العربية املكونة للمجتمع القصوري قد تسربت عرب طريق مث يزيدون إىل
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ابن هذا ما يذكره التجارة صوب اجلنوب، عرب واحات الصحراء إىل املدن الكربى يف الصحراء، 
ن (ملتونة ومصوفة وأصبحت القبائل العربية من املعقل تنتجع الرمال إىل مواطن امللثمني م"خلدون: 

خصوصا " من جماالم ادوغشنت"" وادرار"و" اوليلكدالة) إىل ر السنغال، وهكذا كانت مدن "و
  .11"وأا األبواب املباشرة على  جتارة السودان

  عوامل ظهور القصور(االستيطان البشري): -3
عربية) السابقة الذكر سبب رئيسي يف تكوين املدن اهلجرة(زناتية،ميكن اعتبار عامل    

 ن تقيم هنا وهناك يف مناطق معينة، أو تؤسس يف خطتلك القبائل أ  الصحراوية لكن ما لذي وجه
بعثرة هنا وهناك أشبه باألرخبيل يف البحر، هذا التبعثر هنا وهناك، أو هذا التجمع يف أو مواحد، 

، مما يطرح تساؤالت أمام عامل األخرى دون غريه من اجلهات الصحراوية(توات) إقليم معني 
ن توفر ، سيما واحول األسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وعامل االجتماع على حد سواء اجلغرافية

هلم. بالطبع هو املاء  ومنابعه املتمثلة يف اآلبار  جاذبةأكثر منها  باإلقليماألسباب الطاردة للسكان 
  وجماري الوديان.  

  الوديان وأثرها على التوزيع اايل القصور توات: -3-1
ن املاء أساس التحضر، فقد كان واد النيل سببا مباشر يف قيام احلضارات الفرعونية، كما أ

ري دجلة والفرات أنتجت حضارة بابل على ضفتيها، يف حني لعب سد أرب دور تارخييا يف أنتاج 
  حضارة اليمن القدمية.

 اإلفريقيةقليم توات طابع احلمادة والرمال، كونه يقع ضمن الصحراء طبوغرافيا يغلب على إ
لكن تتخلله وديان هي حيمل كل خصائص األقاليم الصحراوية،  وبذلكوامتداد للصحراء العربية 

وعلى حافة هذه الوديان متوضعت القصور: يقول عنها  ""مسعودووارد  "مقيدنأالساورة وواد " ادو
:" ومدن وأقاليم هذا اإلقليم متتد يف سهول رملية، جنوب العرق الغريب الكبري وحول أبن خلدون

جرة تدعى عند العرب إقليم توات يف قبلة املغرب األوسط هناك أرض حممن " تادمايت" هضبة 
إىل بالد ريغ واردة يف جهة اجلنوب بعض بالد اجلريد ذات خنل وأار معدودة يف مجلة  "احلمادة"ب

يف قبلة املغرب األقصى وتتكوراين يف قبلة املغرب  "متنطيط"و "بودة"بالد املغرب مثل بالد 
  12.األوسط"



286 
 

قصور وافر عديدة على حافة  ويذكر حممد بن عمر البداوي يف خمطوطه "وتوات هذه هي  
" ويقول عنه ملويةواد كبري ينحدر من ناحية املغرب وعليه قصورها" أي قصور توات وهو واد " 

ابن خلدون: "وينبع من هذا النهر فوهة ر كبري ينحدر ذاهبا إىل القلبة مشرقا بعض الشيء ويقطع 
" وعليه "قري" ويسمى هلذا العهد متنطيطالشرق على مسته إىل أن ينتهي إىل بودة". مث بعدها "

قصورها إىل أن يصب يف القفار ويغوص يف رماهلا، وعلى موضع مغاصها قصور ذات خنل تسمى 
ويف شرق بودة مما وراءها قصور تسابيت من قصور الصحراء، ويف شرق تسابيت إىل ما يلي  رقان""

د ينحدر من الغرب إىل الشرق " تنتهي إىل مئة قصرا أو أكثر يف واتنكوراريناجلوف إىل قصور "
بالد القبلة موضوعة يف الواد األعظم املنحدر  وواد درعة فه أما وفيه أمم من زناتة ويستطرد قائال "

تلول ينحدر إىل القبلة مشرقا بعض الالبسط و يفومن فوهته خيرج أم الربيع يسري  نمن جبل در
الدرعة وواد آخر ينحدر إىل القبلة  الشيء إىل أن يصب يف الرمل يف بالد السوس وعليه قصور

، واحلركة التجارية وحماورها الكربى (املاء). فبفضل هذا العامل الطبيعي13مشرقا يصب يف الرمل"
  قصر وسط الصحراء.  300اليت حتكمت فيها الوديان ومنابع املياه، انتشر ما يزيد عن 

  احلركة التجارية: -3-2
خيضع حلركة النقل التجاري، "املسماة بالنقل  إن جتمع السكان بالصحراء قدميا كان

الترحال ن هذا أ الإفريقيا عامة حماور لنفوذه، إمنطقة السودان ومشال  اجتاهالصحراوي، الذي أخذ 
جماري أو عيون مائية أو آبار مشكال ملتقى هلذه القوافل التجارية الذي كان يستقر به احلال قرب 

  .14بالقصور"أصبح فيما بعد جتمعا سكانيا يعرف 
فإن املاء كان املوجه األساسي لطرق تلك التجارة  ،فإذا كان القصر وليد احلركة التجارية  

ار اليت كانت أقطاا منابع املياه. كما أن التجار حيط م الرحال لالستراحة والتموين قرب آب
" واليت تعين البئر، رقان"ذا أن جند بعض التجمعات تأخذ اسم البئر مثل واملنابع املائية، فال غرابة إ

": هي لفظ متنطيط" اليت تعين بئر امللتقى أي البئر الذي كانت تلتقي عنده القوافل، مثل " أوقروت"
" وتعين العني عني(مصدر) املاء " وأخذت تيط" وتعين حجب و"متامركب من أمسني بربريني مها "

افل التجارية تترد على ذلك املنبع املائي، مل ن كانت القوالوظيفي هلا، فبعد أالبلدة التسمية من االسم 
ن القصر حجبها، أي أسس عليها (قصر عنه قيل هلم أ اجيدوه أثناء أحدى رحالم، وملا سألو

يف حالة جرياا، ويف  الوديانناهيك عن إن القوافل التجارية كانت تسلك على حواف  ")،متنطيط"
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ك الوسط الصحراوي الذي يصعب فيه يف ذل وسطها يف حالت جفافها حىت ال تضل ا السبل
ن القيمة السلعية آنذاك وهي "امللح" وللبحث عن منامجها اليت كانت توجد يف ألو .دراك املكانإ

ذات هذه األخرية اليت كانت  ،املنتجة ملادة امللحالذي يكون سبخة يف مصبه.  ،اية جمرى كل واد
  قيمة كبرية يف األزمنة الغابرة.

 إلقليماملكون  روإن جماري تلك الوديان هي اليت حتكمت يف التنظيم اايل والعمراين للقص  
  قليم، السيما واد مسعود.يف االستيطان البشري بذلك اإلوكان هلا القرار النهائي  توات

ورغم متوضع هذه التجمعات البشرية وتوزعها خيضع للعامل الطبيعي فإن وجودها يتعدى 
إىل أمهية العوامل الدفاعية واملناخية فإن  باإلضافةب أخرى"اقتصادية ودفاعية وحضارية ذلك إىل أسبا

العامل االقتصادي هو احلاسم، فالقصور كانت حمطات توقف وراحة وخمازن للغالل يف أحيان كثرية 
ياه وأمهية هذا الدور تتمثل يف حركة املوالني يف عموم الصحاري يف التوجه مشاال بعد أن تسمن الش

ويتم احلصاد إىل مدن الساحل حيث املناخ اللطيف، فهم يبيعون لكي يشترون ما هو ضروري هلم 
لتبدأ رحلة العودة حنو الصحراء جنوبا مع مطلع فصل الصيف، حيث تتوفر مساحات الرعي واملناخ 

  .15الدافئ"
لبيع  إن هذه املسرية الطويلة تتجاوز مئات الكيلومترات تستدعي بال شك حمطات توقف

جزء أو كل السلع املتوفرة وخلزن احلبوب ملواسم أخرى كأيام احلر. ان هذه احملطات حتتاج بال شك 
إىل فضاء حضاري مستقر والذي هو القصر واالستقرار يستلزم الزراعة واملياه لتأمني الغذاء، كما أن 

لواحات واألماكن رب من اقت القصور بالرالرحيل والتنقل كان وراء البحث عن الغذاء لذلك ظه
  الغنية باملياه.
املنتجعة يف إقليم الصحراء ومنه إقليم توات بالتأكيد كانت شديدة التبعية  العربية القبائلإن 

يف البحث  مثل يف الرعي، وحركتهاتلرمحة الطبيعة من ماء وكالء الذي ينظم اقتصادها املومسي امل
  .لألمطار رهينة الدورة اهليدرولوجيةكانت  سواء يف حالة إقامتها أو ظعنها، ألوالك عن العشب

II -  يف القصر: االجتماعيالنظام اهليدرولوجي وأثره على البناء  
سبب وجودها هو املاء، وهذه  أناتمع القصوري أو القصور بصفة عامة مدن مائية، أي 

لتلقائية انه ال مسة جمتمعات الصحاري املستقرة، أي والعمران البشري يف املناطق اجلافة، ذلك من ا
 االجتماعييوجد جتمعات عمرانية بدون واحة، ان كل عمران بالصحراء البد ان خيضع يف تنظيمه 
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والسياسي للنظرة املتعلق باملاء من طرف هذا اتمع، فاتمعات الواحية هي جمتمعات هيدرولوجية 
  .بامتياز
  : اكتسابأنظمة الري التقليدية وطرق  1- 

يتم اكتساب املاء يف الفقارة يف اتمعات الواحية يف جنوب اجلزائر على مليك: طريقة الت -1-1
طريقتني مها طريقة العمل وبالتايل التمليك، يعين احلصول عليها عن طريق العمل، والطريقة الثانية 

اف باتا يف أعر، وال وجود لعملية بيع املاء أو شراءه، فهي عملية ممنوعة منعا "اخلراصة"هي طريقة 
ذا كانت الثروة تكتسب بالعمل على حد تعبري كارل ماركس، ومن ال يعمل ال اتمع القصوي. وإ

حلصص  اكتساامما حييل دون  اجتماعيةثروة له، فان العمل يف الفقارة ليس يف صاحل كل فرد أو فئة 
  جياا من املاء.قصد تلبية حا اخلراصةمائية يف الفقارة وبالتايل تشكيل ثروة. وال سبيل هلا غري 

نكسار وتفكك نظام التقنني العريف املتعلق باملاء(اخلراصة) يف اتمع اعوامل  قبل ظهور
 –القصوري مع دخول االستعمار كان بيع املاء واألرض مينع منعا باتاً وهذا راجع لألسباب التالية: 

، أي االجتماعيراك احل انغالقأي غريب يف امللكية،  إدخالنسجام العرش وعدم احلفاظ على ا
غياب مؤثر خارجي، كما ان يعترب ملكية املاء أساس السيادة يف اتمع. لذا حاول املالك صياغة 

ملكية الوسيلة ن "أ الفقهاء) بيع املاء. ذلك باجتهادن التحرمي جاء (حىت إ نظام قانوين وعريف حيرم
ىل مصلحة معترف ا من  حق، أي إحلفاظ عليها حتويلها إىلمصلحة بتعبري رجال القانون يتطلب ا

ن الذي حلمايتها. وطبيعة أ طرف اآلخرين ويستوجب ذلك صياغة قواعد أخالقية وعرفية وقانونية
ميلك الوسيلة ميلك القدرة على تفصيل القواعد اليت جتعل مصلحته حقا. بعد ذلك تنشأ لديه 

عن رضى، تتأكد تبعيتهم بالقدر  فيكون متبوعا ويكون املعدومون تابعني على مضض أو استقاللية
ن طبعت عالقته م بالعنف احاجيام مرتبط بالوسائل اليت لدى متبوعهم، و إشباعالذي يكون به 

   ". اخلراصة، لذا كان اللجوء إىل عرف "16واالستغالل"
  نظام اخلراصة: -1-2

 ذمة اخلراص ختريصه)، يقع بنين عقد اجتماعي يتضمن كراء املاء(تعرف على أا عبارة ع 
خراريب، حصص) املاء اجلاري يف الفقارة، ختريص(كراء) كمية من حبات املاء(واملخرص له، ألجل 

ميلك حصص يف الفقارة من أجل سقي أرضه، مقابل  كمية من املاء ملن ال رواستأجايعين كراء 
كون مترا أو قمحا احلصول على كمية من احملصول الزراعي اية املوسم الزراعي بعد جين املنتوج، ي
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حسب ما هو متفق عليه بينهما كما ونوعا، وهو عبارة عن عرف اجتماعي هيدرولوجي، ساد منذ 
نسجامه وكيانه مع أحداث بعض التغريات يف كيفيات وأساليب يزال حيافظ على ا نشأة الفقارة و ال

أفراد اتمع يف أطار تربط  اجتماعيةاهليدرولوجي جمموعة عالقات  ، ويعترب هذا النظام17تواجده"
  .18عريف"

املاء بصفته العامل االقتصادي األكثر حيوية عامل حمدد لألشكال  البناء االجتماعي للفقارة: -2
مل أساسي حمدد ألشكال للمجتمعات الواحية، وعا االجتماعيةاالجتماعية اليت تظهر عليها اخلارطة 

  جتماعية.بنياا اال
مهنية بعماهلا العاملني فيها فإا مؤسسة شبه خاصة  سوسيو إذا سلمنا بأن الفقارة مؤسسة

أو خاصة. ذلك أن معظم عماهلا ليست لديهم ملكية فيها، أما الذين هلم ملكيات فيها، فتتباين 
حصصهم املرخص هلم بامتالكها عن طريق ساعات العمل املسموح هلم ا يف األسبوع أو اليوم، 

ل الذين أجنزوها وعليه فهي مؤسسة مرتبطة بعائلة أو جمموعة وذلك يرجع تبعا للمؤسسني األوائ
عائالت، وما توسيعها إال نتيجة توسع تلك العائالت من اجليل األول والثاين والثالث وحىت اجليل 
الرابع وتشكل عوائل جديدة. لذالك توجد غالبا يف كل قصر أكثر من فقارة، كل فقارة خاصة 

شك، تكون حصصهم خمتلفة  ة عائالت تربطها عالقة دموية. بالجبماعة قرابية مشكلة من جمموع
ليست باالختالف الكبري إال حسب درجة القرابة للمالك الرئيسي للفقارة واملؤسس األول هلا سواء 

تكون ملكيتها اكرب وذلك لتعدد أسرها النووية وكثرة رجاهلا  كان شخصا أو عائلة واليت غالبا ما
  ين يعول عليهم يف تنمية امللكية.القادرين على العمل والذ

إما األسر اجلديدة الداخلة للقصر للسكن أو طلبا للجوء واحلماية، تبقى تعمل كأجرية يف      
الفقارة لصاحل العائالت املالكة واليت غالبا ما تبقى حتت محايتها ووالئها، وتعمل يف بساتينها عن 

وان حدث أن ملكت خراريب (حصص) يف  طريق عقد "اخلماسة"، من أجل كسب قوا اليومي،
الفقارة وقامت باستغالل أرض زراعية هلا عن طريق األحياء فأن ملكيتها تبقى حمدودة من ماء 

  وأرض.
على هذا األساس تبدو الفقارة مؤسسة خاصة أو شبه خاصة ذات أسهم، تعكس البنية   

جتماعية واالقتصادية وحىت العرقية، االالواحي الالمتجانس من الناحية القرابية واهلرمية يف اتمع 
لكن مع ازدياد اهلجرات البشرية لقصور توات ونشاط وحركة جتارة العبيد، وبالتايل أزدياد النسبة 
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إن عملت  دجتماعية يف القصر بعية تقريبا، بدأت تتغري البنية االالدميغرافية يف كل القصور التوات
ات لدى العائالت الكبرية واملالكة للحصص الكبرية يف العائالت الداخلة للقصر أفرادا و جمموع

  الفقارة، مقابل قوت يومي، أو حمصول زراعي قبل إن يعرف القصر نظام النقد.
حىت األحرار، والرببر، واألحرار ن العبيد الوبني من أفريقيا وكان معظم هذه الفئات م

جتماعية الغنية، واملتأصلة يف القصر من اال ة اجتماعية نتيجة زواج الفئاتالثانويني الذين ظهروا كفئ
فئات العبيد أو اختاذهم أماء. ومع توسع العائالت الكبرية وملكياا، تقاعست عن العمل لصاحل 
الفئات الغري املالكة ومن مثة أصبحت الفئة املهنية يف الفقارة تتكون من العمال فقط دون املالك 

كنت الفقارة مؤسسة خاصة أو شبه خاص تعكس البنية بعدما كان يتكون من الفئتني، وبعدما 
القرابية العائلية وحتفظ على وحدا العصبوية القاعدية الغري القابلة لالنقسام، حتولت إىل مؤسسة 

، وبعد إن كان اتمع ذو بنية عائلية معززة بامللكية يف الفقارة، أصبح ذو بناء طبقي مشكل ةريعي
بورجوازية مالكة حلصص مائية كبرية يف الفقارة، وطبقة بروليتارية من طبقتني أساسيتني، طبقة 

  متلك سوى اجلهد العضلي. عاملة ال
وبعد إن كانت امللكية والثروة تظهر على مستوى العائلة أصبحت تظهر على مستوى 

 وعائالت كبرية،  إىلالعائالت املالكة  تلكجمموعات اجتماعية ذات قاعدة عريضة، نتيجة توسع 
ذلك إن بعض العائالت  .نسبهاب هاح هلا وعي طبقي بذاا وشعورها بوحدة انتماءها واعتزازأصب

أدعاء نسب شريف أو مرابطي، واالنتماء جلد  إىلاليت حققت لنفسها ثروة معتربة نسبيا سعت 
مشترك عن طريق اصطناع شجرة نسب موحدة، وعززت روابطها االجتماعية عن طريق الزواج 

كشكل خطايب، وتشكيل ذاكرة مجاعية واحدة يعاد تنشيطها باحلفل  الداخلي بينها
  السنوي(الزيارة).

  ملكية املاء وأثرها على التركيبة السوسيولوجية: -3
  التراتب االجتماعي: -3-1

يقوم اتمع التوايت كلية على ترابية هرمية مؤسسة على النسب واللون، الذي يتحكم أفقيا   
ة االجتماعية اليت تظهر عليها اتمعات الواحية، ورغم اسـتفحال ظـاهرة   يف املنظر العام للخريط

النسب يف هذه اتمعات اليت تعترب يف آن واحد تشخيصا لالنقسام االقتصادي واالجتماعي، ومطية 
 -سابقا -لالرتقاء االجتماعي والسياسي ومها معا سببا ونتيجة للثروة ملادية. إال أن النسب مع ذلك
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الفروق املادية احلاصلة بني كل فئة نسبية حىت الداخل بالنسبة لألفراد املنتمني لنسب شريف  ال متكنه
ـ 19"يأو مرابطي يف اتمع الواح  ي. لذا "يتعذر فهم التراتب االجتماعي يف اتمع اجلزائري الو اح

النفوذ  على أساس النسب وحده، لوجود أسباب أخرى مرتبطة بالنفوذ االقتصادي والسياسي وهذا
الذي مساه ابن خلدون بـ"اجلاه"، واالقتصادي السياسي"املعاش" فالوظيفة السياسية تؤثر على الثروة 

  ىل.. وهذا ما أدى إ20االقتصادية وكليهما يؤثران على الواقع االجتماعي"
  
  تكوين ثروتا املاء واألرض:  - 1- 3-1

 على نشاطهم الطابع الزراعي ذ يغلبصحراوية زراعية بالدرجة األوىل، إإن اتمعات ال
ن يكون مريب مواشي، أو حرفيني أو جتار أو أصحاب نشاط بصورة طاغية، فهم فالحون قبل أ

آخر. لذلك كانت األرض واملاء ذات أمهية أكرب بصفتها املورد الغذائي ومصدر الثروة  اقتصادي
تهما ببيع أو قسمة، الوحيد، لذا أحيطت مبجموعة من األعراف والطقوس اليت حتيل دون تفتي

ونقلهما إىل الغرباء عن العائلة أو األنساب البعيدين، بل أن املاء واألرض كانا املوجهني للعالقات 
   ذاا، كشكل العائلة وممارسة الزواج الداخلي، وممارسة السلطة السياسية. االجتماعية

بازدياد حصص هذه العائلة  فعالقة املاء باألرض عالقة طردية، فكلما كرب حجم امللكية املائية
مؤجرين، أزداد معهـا  أو تلك، بازدياد األيدي العاملة من أبنائها، أو خدامها األتباع من مخاسني و

رض املزروعة. فليست لألرض قيمة بدون ماء، وحتدد كمية األرض املغروسة بكمية مـا  مساحة األ
    السلطة أو القوة). ←األرض ←اءتربز العالقة التالية: (امل وبالتايل ا من "حبات املاء".

لذلك فقد مثلث األرض واملاء مصدرا الثروة الوحيدين، وقاعدة أساسية للملكية بقـرون    
عدة يف ذاك اتمع، إذ اقتصرت على فئة الشرفاء واملرابطني وبعض األحرار، لذا كرسـت نظامـا   

بنظام اقتصادي وأسلوب إنتـاجي  اجتماعيا طبقيا تلعب فيه امللكية إىل جانب النسب دورا طبقيا، 
فجاء تصنيف الفئات االجتماعية بالنسبة  متميز لعبت فيه اخلماسة واخلراسة أحدى معامله الواضحة.

  جلميع القصور يف اجلنوب الغريب اجلزائري على الشكل التايل:
   الشرفاء، واملرابطون. -
 العامة، وتضم األحرار واألحرار الثانويني(احلراثني) -

  اء النسب الشريف:يدعأ -3-1-2
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حقيقـا   -صريح نسب ةلقد سعت كثريا من األسر إىل انتحاله واالدعاء بامتالكها لشجر
الذي يصلها بإحدى األجداد الشرفاء املشهورين وجند هذا اإلحلاح عندما ترتقي اسر  -ومهيا أمكان 

األرض واملاء) يف هذا مل تكن معروفة بشرف انتمائها، إىل مستوى مادي حمترم حسب نسبية الثروة(
 اتمع املتسم باقتصاد عيش الكفاف.

ذا يعتمد ذلك التصنيف على االنتماء الساليل ليكرسه الوضع املادي فيما بعد، وإن كـان  إ  
، الشرفاء واملرابطون الذين حيتلون نظريا قمة اهلرم نسباملركز االجتماعي حمسوما مسبقا عن طريق ال

وضع مادي متميز داخل القصر بالنسبة للفئات األخرى، كما أم ليسو مجيعا يف  ااالجتماعي ليسو
حيسدون عليه، الن ملكية املاء مل تكن بوسع كل فرد حىت وان كان ذو  اقتصاديمجيعهم يف وضع 

نسب شريف أو مرابطي حسب ما يدعي. وهذا ما جيعل حقيقة الفرز االجتماعي كثرية التعقيـد،  
عرف يرسم معامل الطبقية يف ذلك اتمع، ويضع احلدود بني من ميلك كما أن نظام اخلراصة نفسه، 

حييل من امتالك الفئات االجتماعية أألخـرى مـن    اقتصاديومن ال ميلك، وبصفته عرف سوسيو 
العامة والسيما فئة ما يسمون بـ"احلراثني" واليت تكون أسفل اهلرم االجتماعي حصص(خراريب) 

ذا مل إايل تكوين ثروة. فهو نظام أستاليب أكثر من نظام اخلماسة، السـيما  من املاء يف الفقارة، وبالت
أذاً أنكسار اخلراصة"، يستطع املخرص له اإليفاء بالعقد املربم بينه وبني املخرص وهو ما يسمى ب"

  .   ماذا يقصد بانكسار خلراسة
كان  عة وهو تقدمي ماوهي أن املخرص مل يستطع إن يويف ببنود العقد الذي التزم به إمام اجلما

متفق عليه يف عقد اخلراسة من حمصوالت إنتاجية للمخرص بغض النظر عن األسباب املؤدية لذلك، 
كإتالف املنتوج بعوامل طبيعية، كاجلفاف أو الزوابع الرملية، أو آفة اجلراد، أو سقوط الفقارة أو 

بعد إن جيرد من بستانه. هذا  صر، فيتعرض للنفي من الق21ختلي املخرص له عن العمل يف البستان"
التقليد العريف مل يعمل إال تكريس صراع طبقي بني فئتني اجتماعيتني فئة متلك حصص مائية يف 
الفقارة والثانية ال متلك سوى اجلهد العضلي، كما إن هذا اتمع حاول صياغة نظام عريف حييل 

و السماح هلا بالعمل يف الفقارة، مما جيعلها دون متليك الفئات األخرى للماء عن طريق بيعه (املاء) أ
  دائما رهينة الفئات االجتماعية املالكة عن طريق العمل لديها. 

  اخلامتة:



293 
 

تلكم هي مسة اتمع الواحي اجلزائري، الذي يشبه يف تنظيمه وعالقته مبوارده جمتمعات 
وسلجماسة، وتافياللت، منذ ، ونفس املدة الزمنية، مثل قرى فجيج ةواحية أخرى تقامسه نفس البيئ

الذي أحدث هزات  1900استيطان القبائل الرببرية، حىت وصول االستعمار للصحراء سنة 
وانكسارات يف هذا التنظيم اهليدرولوجي مبشاركته هو يف الفقارة(رزق البايلك)، وإحداث نظام 

  األجر لعماله فيها.
نتاجية داخلها، كان بيعه الدورة اإلاألرض والواحة، ويضمن  املاء هو مصدر حياة أنومبا   

والتفكيك مع دخول االستعمار، حيث  لالنكسارخيضع لنظام التقنني العريف يف اتمع قبل تعرضه 
  كان بيع املاء واألرض مينعان. 

اجلاف، كان املاء  اإليكولوجيوألن قساوة املعطى الطبيعي مع شح السماء يف ذلك الوسط 
يف القصر، فلم  االجتماعيتمع، ذو أمهية إىل درجة القداسة. أثر على البناء يف ذلك ا اقتصاديةثروة 

 كان له يلوبالتا االجتماعيالبشري فحسب، بل ساهم يف رسم معامل البناء  االستيطانيساعد على 
ملن ليس "اخلراسة"، من خالل أنظمة الري املستعملة وأمهها نظام  االجتماعيةتأثري على العالقات 

  لكية خراريب(حصص) يف الفقارة.بوسعه م
ان طبيعة امللكية وعالقات اإلنتاج يف اتمع القصوري، وكما أثرا على البناء االجتماعي  

احملددان األساسيان ملكانة الفرد واألسرة ضمن السلم االجتماعي الترايب والقيمي  إمايف القصر، 
فريد يف العامل الذي يعرف هذا التنظيم للفرد، إذ ميكن اجلزم بأن هذا اتمع هو اتمع ال

  والتوزيع. االكتساباهليدرولوجي للماء من حيث طرق 
ولكن ال جيب ان ننسى بان املاء ليس هو وحده العنصر الوحيد واملباشر يف العمران 

ىل عوامل أخرى ما ورائية مقدسة، مثلما يقول البشري بالصحراء يرجع إ فاالستيطانالبشري، 
جلنوب الغريب روبولوجي:عبد الرمحان موساوي يف كتابه حول ظاهرة املدن والقصور باالباحث األنث

، اإلنسانيةعلى عكس النظرة املنتشرة بني مؤرخي املنشآت ضاء واملقدس": "الفاجلزائري، بعنوان "
ين ا نتاج معتقدات ومواقف روحانية، أهي غالب وإمنان املدن ليست دائما نتاج املنطق الفيزيائي، إ

حضورا يف التنظيم اايل. كقيم سيميولوجية ومعطيات أسطورية،  أألكثراملعطى األنثروبولوجي 
وهذا ما ينطبق على السكن يف الوسط القصوري"، حيث أن كثريا من هذه التجمعات السكنية 

يا وظاهرة املرابطة، والطرق الصوفية اليت نشرت اإلسالم يف املنطقة، سيما وان اكانت بسبب الزو
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(أسست من طرف قبائل عربية) حتمل لفظ زاوية يف أوهلا مثل زاوية حينون زاوية  بعض القصور
ن بعض القصور (أسست من طرف قبائل زناتية) حتمل أسم بئر قاين...اخل، يف مقابل أبالل، زاية الر

ولكن ليس هناك قصر بدون فقارة فهي وريد أساسي له، مبثابة النخاع الشوكي  .كما أشرنا
ستكشاف قاربة األنثروبولوجية إال دعوة السان وهو مرتبط ارتباطا وثيقا ا. وليست هذه امللإلن

عن أية دراسة هذا احلقل السوسيولوجي اخلصب لتحديده وفهمه، الذي مازال جمتمع بكر، مبنأى 
 ثنينا مقاربيت األستاذ نذير معروف حول الفقارة، واألستاذ عبد الرمحانتسسوسيولوجية إذا ما ا

  موساوي، ويبقى لكل جمتهد مصاب كما يقال. 
  اهلوامش:

، ورقة مقدمة 20، حىت اية القرن العشرين19مقدم مربوك ، تغري البنيات الزراعية يف اتمع التوايت من بداية القرن التاسع عشر .1
  .01مل ينشر بعد، ص، 2000للملتقى الدويل حول سوسيولوجة اتمعات الواحية (إشكالية التحول واالستقرار)، سنة

، دار 03روبريت جويل، الظاهرة العمرانية من العصر احلجري إىل يومنا هذا، جملة معامل، املدينة وتنظيمها احلضري، العدد رقم  .2
  .16، ص1998النشر مارينور، اجلزائر، سنة

  .14، ص1980براهيم امليلي اجلزائر يف ضوء التاريخ ، دار البعث ، قسنطينة ،حممد إ .3
  .13ربوك، نفس املرجع السابق، صمقدم م .4
فة لوالية )، دار الثقا م 20م ـ 17هـ .( ق  14هـ إىل ق  11حاج امحد الصديق، التاريخ الثقايف إلقليم توات من ق  .5

  .24،ص2003أدرار،سنة
  .14مقدم مربوك، ص .6
  .05حممد بن عبد الكرمي البكراوي، درة األقالم، ورقة .7
ن املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم ومن جاورهم من ذوي السلطان األعظم، املعروف ابن خلدون عبد الرمحان، العرب وديوا .8

  .119ص ، 2باملقدمة، اجلزء السادس، دار الكتاب اللبناين، ط
  .120نفسه، ص .9

  .121نفسه، ص .10
  وادي احلنة، تضم حاليا بلدييت زاوية كنتة، وأجنزمري جنوب والية أدرار.  .11
  .121، صبن خلدون نفس املرجع السابقا .12
  .120،121نفسه، ص .13
  .121، املرجع السابق، ص 6ابن خلدون عبد الرمحان، ج .14
الدباغ جاسم، اال والسكان، مداخالت امللتقى الوطين حول اال والسكان، دار الغرب للنشر والتوزيع،  .15

  .73،ص2002وهران،
  .74نفسه، ص .16
زائري التقليدي، دفاتر جملة أنسانيات، مركز البحث يف محداوي حممد، وضعية املرأة والعنف داخل األسرة يف اتمع اجل .17

  .85. ص2004، سنة01، وهران، عدد crascاألنثروبولوجية االجتماعية والثقافية
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  .06مقدم مربوك، املرجع السابق، ص .18
االتفاق على يوم  يقوم اخلراص باالجتاه حنو مالك املاء طلبا منه ختريص كمية من املاء لبستانه أي االستفادة من ملكيته، ليتم .19

حمدد ومكان حمدد وحبضور مجاعة القصر، وألمهية هذا العقد يف اتمع القصوري، كان البد أن جيري يف زمان حمدد وهو بعد صالة 
العصر أو عند الظهرية، أما الفضاء الذي يتم فيه هذا العقد فهو جملس اجلماعة الذي يدعى  ب"الدكانة" وهو املكان املخصص بصفته 

لس اإلداري جلماعة القصر والواقع عند مدخل القصر او القصبة، وهناك من يسميه بفضاء "اجلماعة" ويعرف يف املناطق اليت تنطق ا
جتماعاا ومناقشة القضايا العامة من عقود بيع أو زواج وطالق وغريها. للمزيد من رببرية ب"تامجاعت" واملخصص لعقد ابال

  مربوك، املرجع املذكور سابقا.التوضيح، أرجع لألستاذ مقدم 
. منشورات كلية 1903-4845ع عشراملغريب خالل القرن التاس يمحد مزيان"فجيج". مسامهة يف دراسة اتمع الواحأ .20
   .127، 1989داب، الرباط،اآل

وهران  تياقة الصديق. توقه ناجم، من القصر إىل املدينة، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس يف علم االجتماع، جامعة .21
 .63. ص2003سنة
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  تيارت ، جامعة ياسني سعادة
 ملخص:

إنّ التحليل السوسيولوجي لتاريخ اجلزائر كمطلب علمي حبثي فرض نفسه يف الواقع األكادميي، 
 قل الثقايف اجلزائري، فيشتغل بهعد إىل املستوى الذي جيعله يسود احللكنه من حيث الكم مل يصل ب

، من جهة ألنّ أنه طرح نظري غري مكتمل البناء ضف إىل ذلك كل من يهتم بالكتابة التارخيية.
أغلب الفاعلني فيه هم من غري اجلزائريني خيذهلم ضعف مرجعيام التارخيية احمللية، أو حتيزهم للطرح 

 من جهة ثانية لقلّة اهتمامنا حنن األكادمييون بأطروحاتألغراض أيديولوجية أو أخرى. و يباألورو
  مواطنينا اجلزائريني.

من وجهة  طبعاشات الدائرة حول تاريخ اجلزائر (يهدف املقال إىل إلقاء الضوء على أهم النقاو
يف هذا املقام، ميكننا ال. وإسهامام يف هذا اني وعلى أطروحات اجلزائرينظر علماء االجتماع)، و

التأكيد على أنّ أغلب الكتاب اجلزائريني اتفقوا على عدم إمكانية إسقاط البناءات النظرية اليت 
انتجت يف أوروبا على اتمع اجلزائري، فهذا عدي اهلواري حيذّر من األيديولوجية الكولونيالية اليت 

كأنهما حقيقتان دثوا عن الدوار والقوريب وحت الكتاب اجلزائريني الذين  على بعضأثّرت حىت
ذي تعرض له اتمع تارخييتان متيز ما اتمع اجلزائري يف حني أنهما نتيجة اهلدم االجتماعي ال

  اجلزائري. 
التحكّم يف العقار اجلزائري أدى إىل ، ويؤكّد على أنّ فرض امللكية الفردية وهذا احممد بوخبزة

هو ما أدى حسب حمفوظ بنون إىل سادت يف اجلزائر لعديد القرون، وقتصادية اليت ايار احللقة اال
اخللدوين فقد أكّد أنّ القوالب النظرية لغين مغريب حبكم ختصصه يف الطرح التفسخ الثقايف. أما عبد ا

وصفه على الواقع الذي درسه ابن خلدون واليت أنتجت يف اتمعات األوروبية ال ميكنها أن تطبق 
 بد القادر جغلول أكثر اجلزائرينياحللقية اليت مل يفهمها الغربيون. يف حني يبقى عباحلركية و

يف قضية أن  املذكورين هنا حرصا على الطرح املاركسي، لكنه يتفق اتفاقا شبه تام مع مواطنيه
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عات األوروبية، ختتلف عن ات التشكيلة االجتماعية اجلزائرية هلا خصوصياتاتمع اجلزائري و
 بالتايل وجب أخذ احلذر عند حماولة إسقاط هذه القوالب النظرية األوروبية على الواقع اجلزائري.و

 علم اجتماع التاريخ، ماهية االقتراب النظري :تقدمي
منط اإلنتاج السائد و قبل احلديث عن التشكيلة االجتماعية جلزائر ما قبل االحتالل الفرنسي،       

ألنّ ذلك ليس من  .علم التاريخب ما يسمى جب التذكري هنا إىل أنّ ذلك لن يتم يف إطاروآنذاك، 
من ، وكتابات غريهم ممن يشتغلون بالكتابة التارخييةابات املؤرخني ومثة فرق بني كتو اختصاصنا،

مل عا. ويكمن الفرق بني املؤرخ وكتابات علماء اجتماع التاريخ الذين ننتمي إىل مدرستهم بينهم
أن يكتب التاريخ يف إطار  ، أين يتجاوز املفارقة الزمنيةأاالجتماع إىل أنّ هذا األخري حياول 

أو بعبارة أبسط ، جتعله يوظّف املتأخر الزمين ليفسر به املتقدم الزمين، صريورة تارخيية غري متوقّفة
ملؤرخ الذي ال ميكنه أن هو عكس ما يرمي إليه او ،املاضييفهم جتعله يعتمد على احلاضر ليفسر و

. ضف إىل ذلك يف هذا اإلطار يتجاوز املفارقة الزمنية بالضبط ألنه مؤرخ يهتم كثريا بالتحديد الزمين
نظريات يفسر ا ن قيود الزمن ليصل إىل تنظريات وأنّ عامل االجتماع دائما ما حياول أن يتحرر م

  .أو نظرية اإلقطاع ،الدولةواحلقبات التارخيية الكربى مثل نظرية العصبية 
اليت ، وإنّ احلديث عن النظريات جيرنا للحديث عن املقاربات النظرية للمادة التارخيية

يخ املتأثّر هذه املقاربات هي تلك اليت جاءت منتقدة للتار يوظّفها عادة علماء اجتماع التاريخ.
د من املؤرخني الوضعيني من أمثال هو التاريخ الذي وضع تصوراته األساسية عدبالفلسفة الوضعية، و

(أستاذ  Fustel De Coulangesنجفوستال دو كولو، وLangloisالنقلوا ، Seignobosسينوبوس 
ميشلي جول  الرومانسي األخالقي الذي انتهجه الذي كان نفسه منتقدا للتاريخ إميل دوركهامي)

Jules Micheletاملقاربة ، وتشمل1ة البنائية"الرؤيـ"تنتمي هذه املقاربات إىل ما يسمى ب. و :
 طويال اباع Claude Lévi-Straussاليت كان لكلود ليفي ستروس  approche structuralist البنيوية 

 approcheتسمى أيضا املقاربة اجلدلية و approche constructiviste يف بلورا، املقاربة البنائية 

dialectiqueوأخريا املقاربة الفهمية ، approche compréhensive اليت تسمى أيضا املقاربة التأويلية 

approche herméneutique.  
ذين كانوا يعتقدون أنّ التخمني جاء هذا التيار ليعارض املؤرخني ال البنيوية:املقاربة  -1

التبحر العلمي يشكالن الطريق امللكي حنو معرفة موضوعية. معتمدين عادة على تاريخ أحداثي و
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قطع من األحداث، تائهني يف فترات ضيقة ليهربوا من الظريف، لقد رفض هؤالء  مكفّن حتت
اليت ال تصل و، التحولقيقة االجتماعية بطيئة التغير واملؤرخون أن يصعدوا إىل مستويات من احل

الف للتاريخ السياسي األحداثي، بأخذ الطريق املخ غريهم.ا مباشرة إىل وعي املؤرخني وتعديال
قام املؤرخون  التاريخ العميق للذهنيات اجلماعيةو االقتصادية،توجه حنو احلقائق االجتماعية ولباو

بإعطاء أنفسهم اإلمكانات للوصول إىل البىن اليت ، «Annales » 2املشتغلون حول جملّة "حوليات"
الط وكان نسق حتوجه يف طرحه حن، البعيدا موضوعا على املدى املتوسو علم أي موضوعا يت

  االجتماع.
، التاريخ حسب هذه املقاربة ليس بالضرورة خاصا باكتشاف التشابكات املفردة لألسباب     

ي تسمح لنا ببلورة نظريات لكن واسعة بالقدر الذو، فموضوعه هو البىن التارخيية املفردة صحيح
موعة من الظواهر اليت لكن و، مكانية-موجهة ال لظاهرة معينة زمانوتارخيية موضوعة، و-سوسيو

العصبية باملفهوم ، هلا نفس السمات البنيوية األساسية مثل اإلقطاع، اتمعات بدولة أو بدوا
امليوالت، ، اللتزاماتا الوظيفية،على هذه القاعدة ميكننا التساؤل عن القوانني ...اخل. اخللدوين

تارخيية -واعي باحلدود السوسيو اليت تشغل هذه البنية، أي العمل كعامل اجتماع تالتناقضاو
  لتقاريره.

هذا ما يعين أنّ االقتراحات األكثر عمومية الجتماع هي بوجه كبري تارخيية، ومادة عامل ا
يف كثري من األحيان القوانني تفسريية فيما خيص ظاهرة مفردة، وهي أيضا األضعف من الناحية ال

تارخيية -ن غري قصد احلدود السوسيواألكثر جتردا يف علم االجتماع جتهل عن قصد أو ع
التاريخ هو مسألة درجة ال طبيعة. كل واحد منهما ا. التعارض بني علم االجتماع ولصالحيا

  يضمحل موضوعه و ينهار إذا ارتكز فقط على واحد من الثنني: املظاهر العامة أو املظاهر املفردة.
ي، تنتج الظواهر اإلنسانية من بنائني اثنني: يف املنطق البنائ املقاربة اجلدلية أو البنائية: -2

ة ال يف العالقات االجتماعية ليست مسجلا. و الثاين خيتص بتمثّال، األول يعود إىل والدا أو نشأا
 ال يف حميط ميلي علينا أمالكنا، ما هو صحيح بالنسبة لبناء العالقات االجتماعيةالعالقات الوراثية، و

تعلّق بتمثالا. هذه األخرية متضامنة مع كل صريورة ثقافية، أو تطورية لغوية هو صحيح أيضا فيما 
  أو ذكائية.
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-لدى فإنّ من بني مهام املشتغل يف البحث السوسيو موضوع هو حمدد تارخييا،-التفاعل فكرة     
- السوسيو املتعلّقة مبختلف البىن l’élaboration symbolique ثقايف هو حتديد طرق البلورة الرمزية

 مزج بعضها،هو يف نفس الوقت اختيار عناصر و علمي، فكل ابتكار ثقايف فكري وتارخيية اخلاصة
دون معىن بالنسبة  اهتمامنا على مظاهريل أن نكرس طاقتنا ومثلما نص عليه ماكس فيرب فإنه يستحو

  3 كل أعماقها.يستحيل أيضا التمكّن من ما ال اية مظاهر الظاهرة املأخوذة يفللفاعلني، و
النظرة املشكّلة نتقائي، أين تظهر فوائد الفكرة واألخذ اال إنّ بلورة متثّلٍ تفرض بالضرورة

. املوضوع غري معطى، احلدث ال يكون حدثا إال نتيجة نظرة تأخذ العناصر الدالة للفكرة، مثال هلا
يه للفكرة الربولتارية هو أمر إنّ تبين كارل ماركس لواحدة من وجهات نظر الربولتاريا، بل إنّ تبن

ألنّ دراسة مرحلة ، االنتهاء منهتأيت فكرة استحالة غلق التاريخ ومن هنا  مشكِّلٌ لنظريته التارخيية.
أسئلة جديدة خاصة باملرحلة الالحقة، مثال: إنّ تقسيم فوائد و، تارخيية غالبا ما تذوب يف رؤى
خاصة التقسيمات األكادميية ل نفس اتمع، و، ووجهات النظر حوالعمل يدخل العديد من الرؤى

  اليت تكبح بل متنع رؤى خصبة قد تلد نتيجة تطاحن احلدود الطبيعية.
صيات علوم الفكر. يتعلّق األمر ينتهي االقتراب إىل التفكري حول خصو املقاربة الفهمية:-3

اك حدود للفهم الذي لكن هنتتأسس على معقّدات من احلوافز والرغبات. وعادة إحياء نشاطات بإ
يعيد تأسيس السري الداخلي باالعتماد على مظاهر خارجية. كلّما ركّزنا على اخلصوصية الوجودية 

يهم  لف بالقدر الذيال يهم إعادة هذه احلدود إىل اخلنتهاء، وكلّما أسرعت حدود التواصل باال
ة، ألنّ النظرة املطورة هنا موجودة البىن االجتماعيقات الواعية يف بناء اجلماعات ومنطق العال تقييم 

يف درجة أقل من اخلصوصية، يف درجة يكون فيها األفراد االجتماعيون موجودين عرب سلوكات 
بداعام أن حندد العالقات بني الناس، وإ يبقى اخل.نتاجات ثقافية...إلغة،  اجتماعيه، مؤسسات،

كأنها ت والبىن على الوقت، كلّما ظهرت و، كلّما نشرت والدة اجلماعااالجتماعية. بصورة أعم
واعية ب أن نضع مكانا كبريا لإلنتاجات الالالفعل املقصود للفاعلني. جيإلدراك الواعي، وبعيدة عن ا

  للتاريخ أين ختون النتائج مقاصد األفراد.
ىل يف اية هذه الرحلة، نعتقد أنّ املقاربة املنهجية يف التاريخ قد فرضت نفسها لتصل بنا إ

لغري منتهي ه يف الثراء ان ختون خصوصية املوضوع، وتتيصياغة أحكام ميكنها أن تكون عاملية دون أ
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ه يف اخلصوصيات الغري منتهية بتجنب التعميمات لألطروحات املمكنة، ووجهات النظر، أو أن تتي
  الغري واعية للحدود السوسيوتارخيية خلصوصياا.

I- اجلزائرلتاريخ  التحليل السوسيولوجي:  
سواء من الغربيني  ،لقد عرفت بالد املغرب على اإلمجال الكثري من الكتابات حول تارخيها
ني أحداثيني بالنسبة أو من املغاربة أنفسهم. لكن املالحظ على هذه الكتابات أنّ غالبيتها  ملؤرخ

يني بالنسبة للكتابة يديولوجيني مكابرين بالنسبة للغربيني الذين هم يف غالبيتهم فرنسللمغاربة، وإ
، بالد املغرب مثلما نراها حنن علماء االجتماعقاربات النظرية لتاريخ اجلزائر وأما امل حول اجلزائر.

لسوسيولوجي لتاريخ بالد املغرب وهي: فإنها مل تعدو أن تكون ضمن ما يسمى مدارس التحليل ا
 نقسامية، املدرسة التجزيئية أو االلضرورةبا املدرسة الكولونيالية (أو االستعمارية) وهي أيديولوجية

اركسية اليت تعد أكثرهم املدرسة املأي أنها شكلية وصفية، و، وهي تنتمي إىل جمال األنثروبولوجيا
  أقرم إىل املقاربة النظرية باملفهوم السوسيولوجي للكلمة.علمية و

ت اليت تناولت اتمعات االنقسامية من أهم املقارباتعترب املدرستان الكولونيالية و    
كونتا رصيدا معرفيا ال بأس به كما و يف و ا لفترة طويلة من الزمنتاملغاربية بالدراسة، كوما ساد

االستعمار من أهم ايف احلاصل نتيجة نكسة التخلّف ولقد كان الفراغ الثقو بعض األحيان كيفًا.
التقارير العسكرية املصاحبة حلركة التوغّل أسباب ولوج هاتني املدرستني، حيث انطلقتا من كتابة 

نهما لنفسه منظومة من لقد كون كل م .واألطروحات العسكري وصوال إىل الدراسات املختصة
نا إىل التمييز حنن مدعوون ه، و4مرجعيااميزت حتليلها فأنتجت أعالمها و املقوالت اليتاملفاهيم و

إىل احلديث عن املدرسة املاركسية اليت تعد أكثر  لكتارخييا، مث نتطرق بعد ذبينهما منهجيا و
  اجلزائري خاصة.تناوال للمجتمع املغاريب عامة و املدارس

لقد كانت جل الكتابات االجتماعية حول املنطقة يف املرحلة املدرسة الكولونيالية:  -أ
الت الدارسني لياالستعمارية متأثّرا بالسوسيولوجيا الفرنسية اليت كانت بدورها يمن على حت

عادوا صياغة هذه املدرسة جمال االثنولوجيا، وأ. لقد درس رؤوس نشاطاممبختلف وظائفهم و
دراسام على حيث ركّزوا يف ، التاريخ االجتماعي دف إثبات شرعية الوجود الفرنسي يف املنطقة

ين القدمي يف اجلزائر واتمع مع الروماحاولوا إثبات أنّ مثة تشاات كبرية بني اتالفترة الرومانية و
دون أدىن شرط أو قيد  حيث أنّ فرنسا كانت ترى نفسها الوريثة الشرعية لروما)الكولونيايل (
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، Gabriel Camps، غابريال كامبس Jean Lassusسوسمن بني هؤالء الكتاب جون المنهجي، و
أنظر وغريهم كثري ( Eric Felix Gautier، إيريك فليكس غوتيي Stephan Gsell ستيفان غزال

  .)« décoloniser l’histoire »كتاب حمند شريف ساحلي 
إنما هي رؤى للتحليل تشمل كل ما يالية هذه ليست اختصاصا ضيقا، واملقاربة الكولونو

سنة  125يف مقالته املشهورة " Jacques Berqueتلك الرؤى اليت ذكرها جاك بريك  تعلّق باتمع،
اليت حتدث فيها ، وans de sociologie nord-africaine 5 125 لشمال إفريقي"من علم االجتماع ا

، Jacques Sabatierجاك ساباتيي و، Robert Maunierوبار مونيي عمال اليت قام ا  رعن األ
على  .السوسيولوجيا األهلية"والثاين يف كتابه "، برنامج لسوسيولوجيا جزائرية"األول يف كتابه "

ف الثاين من القرن املناطق يف النصمونوغرافيات حول بعض التجمعات، ومهية إنتاج الرغم من أ
أغلب نقاد هذه املدرسة مبا يف ذلك النقد النصف األول من القرن العشرين، فإنّ التاسع عشر، و

 يتها عند حتليل الواقع االجتماعيعيبون عليها عدم موضوعيالداخلي الذي قام به جاك بريكي 
  6يضاف إىل هذه النقطة جهل الباحثني الفرنسني بتاريخ املنطقة.، والثقايفو ،الديينو

لقد متّ التركيز يف أعمال املدرسة االستعمارية هذه يف البداية على موضوع السكان 
أرستيد ، وAdolphe Hanoteau هانوتو أدولف :(أعمال املستقرين من ذوي األصول الرببرية

عوض ). وEmile Masqueray إميل ماسكراي ،Aristide Horace Letourneuxلوتورنو هوراس
 ,William Mac Guckinعلى يد  وليام دو سالن أن تكون ترمجة مقدمة ابن خلدون يف الثالثينيات

baron de Slane اك أخذوا تعميق املرجعيات، فإنّ أغلب الكتاب آنذاملسارات، و فرصة لتصحيح
البدو لتعارض بني السكان املستقرين، واصة يف إظهار اخ، وأطروحاممنها ما يناسب فرضيام و

  ).la dualité :nomade/sedentaireالرحل (
هذا ما ل تريد إثبات الركود االجتماعي واالنقسام السياسي، ولقد كانت أغلب األعما

هذه يف اجلزائر. و Campsكامبس، وGsellحاولت إثباته دراسات روبار مونتانيي يف املغرب، قزال 
  عض خصائص هذه املدرسة:ب

لدراسة، فقد املدرسة الكولونيالية هي من أهم املدارس اليت تناولت اتمعات املغاربية با -
  كونت رصيدا دراسيا ال يستهان به.سادت لفترة طويلة، و
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السائد يف لقد تكون الرصيد املعريف للمدرسة الكولونيالية نتيجة الفراغ السوسيولوجي  -
هذا ما يعين أنّ املدرسة الكولونيالية جبملتها ليست مدرسة سوسيولوجية مبا ملغرب (ومنطقة بالد ا

  هذا ما يناقض التوجه العلمي).، أي أنها أيديولوجية، وأي استعماريةأنها كولونيالية 
  الرسائل.وصوال إىل األطروحات و، انطلقت هذه املدرسة من كتابة التقارير -
هذه املدرسة ال يدخلون ضرورة ضمن التخصص على الرغم من أنّ أعالم  -

سيولوجي هو الغالب على أتباعها يعتربون أنّ التخصص السو السوسيولوجي، إالّ أنّ أغلب الدارسني
القرايب، التنظيم إىل الكالم عن القبيلة والعرش، وأي أنّ كتابات أصحاب هذا التخصص متيل (

  ).امالنسق االجتماعي العوالتنظيم االقتصادي، و
أعادوا صياغة هذه املدرسة جمال اإلثنولوجيا (علم األعراق واألجناس)، و لقد تناول رواد -

  مقاربة منهجية مغلوطة).خبلفيات أيديولوجية جلية، و –التاريخ االجتماعي 
إنما هي رؤى للتحليل ختترق مجيع ولونيالية ليست اختصاصا ضيقان واملقاربة الك -

  باتمع.األعمال اليت تعلّقت 
ين يف تفسري الواقع يعاب على املدرسة الكولونيالية حتيزها للطرح األيديولوجي للمعمر -

ما يعاب على دارسي هذا االجتاه ضعف مرجعيام حول تاريخ كالثقايف. و، الدييناالجتماعي، و
  بالد املغرب.

وي رين من ذركّزت املدرسة الكولونيالية يف بداياا على موضوع السكان املستق -
  امليزاب.و، األوراساألصول "الرببرية" مثل "القبائل" و

لقد انطلقت دراسات املدرسة الكولونيالية من فرضيات متطابقة مع السياسة االستعمارية  -
  اليت كانت تعترب أنّ السكان املستقرين سيكونون أقل رفضا للتدخل االستعماري.

االنقسام كرة إثبات الركود االجتماعي، وف لقد كانت أغلب الدراسات تنطوي على -
هي الفكرة اليت تأثّر ا عن غري قصد العديد من اجلزائريني ملّا كتبوا مثال عن تاريخ و، السياسي

  اجلزائر يف فترة ما قبل االحتالل.
قة ذه املدرسة مرتبطة مبهام ووظائف أيديولوجية، لقد كانت سياقات البحث املتعلّ -

دور املكاتب العربية يف هذه النقطة ال اقبة املناطق، وإدارا أو تكوين املوظفّني. ووسياسية مثل مر
  يستهان به.
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 مونيي، قزال، ساباتيي، ماسكراي، من أهم أعالم هذه املدرسة: هانوتو، لو تورنو، -
  جاك بريك....اخل.أوغسطني بريك، و، روبار أجرون ،شارل أندري جوليان غوتيي، كامبس،

ون منذ الستينيات من القرن املاضني حاول سوسيولوجي ة االنقسامية:املدرس - ب
يف بعض األحيان جغرافيون دراسة اتمعات املغاربية من خالل وأنثروبولوجيون، وكذا مؤرخون، و

اعتمد و مناذج نظرية متّ إعدادها يف إطار جمتمعات أخرى تشترك معها يف بعض مساا األساسية.
إلنتاج من جهة مفهوم منط اعلى مفاهيم االنقسامية من جهة، ودرجة األوىل هؤالء الباحثون بال

لقد أثار وبية ألواخر القرن التاسع عشر. وكلّها مفاهيم منبثقة عن السوسيولوجيا األورثانية. و
استعمال هذه املفاهيم جدال ضخما مل يفرز بعد للعديد من األسباب عن نظرية متكاملة جتسد 

هذه ية متكاملة جتسد نظر مع أنّ هذا اجلدل مل يستطع إفراز.ومعات املغاربيةديناميكية ات
اليت يستعصي معها دمج اتمع املغاريب يف إطار تصنيفات  الديناميكية إالّ أنه أبرز جوانب التعقيد

  السوسيولوجية األوروبية.
ذلك و تطورها،و م االنقسامية لدراسة اتمعاتلقد كان دوركهامي أول من استعمل مفهو

تتمحور هذه األطروحة حول فكرة أساسية مفادها أنّ االجتماعي". و يف أطروحته "تقسيم العمل
إىل أشكال "التضامن  اتمعات تنتقل تدرجييا، عرب التطور التارخيي من أشكال "التضامن اآليل"

، إىل تضامن يفرضه تمع، أي من تضامن يؤسسه التشابه بني العناصر املكونة للمجالعضوي"
إنّ أشكال "التضامن  التكامل اللذان يؤدي إليهما تقسيم العمل املالزم للنمو الدميوغرايف.االختالف و

ي يتم الذ-التضامن اآليل" فإنّ منوذجها ، أما جمتمعات "العضوي" هي اليت تسود يف أوروبا املعاصرة
هي عبارة عن "جمموعة اجتماعية أو تكتالت ، ومتثله العشرية البدائية -تركيبه على املستوى النظري

هنا مبجتمع ذي  يتعلّق األمرسيطة تتفرع مباشرة إىل أفراد، وال حتتوي على وحدات أبسط منها. ب
  .7"القسمة الواحدة"

حيث أشار إىل اتمع  عات املغاربية باجتاه جديد للبحث،لقد أوحى دوركهامي حمللّلي اتم
ك مباشرة بعد أن أصدر هانوطو  ولوتورنو ذلو تمع االنقسامي العشائري،موذج للمجالقبايلي كن

"نشأة احلواضر  ن أصدر ماسكراي دراسته:"، وبعد أ1872"القبايل واألعراف القبايلية  :كتاما
يف  -". إالّ أنّ هذه اإلشارة مل حتظ بأي نوع من االهتمام1886لدى السكان املستقرين باجلزائر 

السوسيولوجيني املنتمني إىل ما مسي فيما وبولوجيني، ومن طرف األنثر - لى األقلاملدى القريب ع
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جملة "احلولية  الذين سامهوا بنوع من االنتظام يفدرسة الفرنسية لعلم االجتماع، وبعد بامل
ال من يب يف دراسته للمجتمع التونسي، ومل تعتمد فرضية دوركهامي ال من لدن لعالسوسيولوجية"، و

  ي يف أحباثه العديدة حول اتمع اجلزائري.لدن موني
لقد وجدت هذه املقاربة صدى هلا يف التقاليد األنغلوسكسونية حيث اعترب جلنر أنّ العثور 

اتمع االنقسامي عنده هو اتمع الذي تتحكّم فيه املبادئ جمتمع انقسامي صايف صعب جدا، و على
 يف البداية أنّ وجود اتمع االنقسامي يقتضي ان تكون مع أنّ جلنر قد اعتربو .8االنقسامية وحدها
االنقسام عن فإنه مل ينف صبغة  املتحكّمة يف التنظيم االجتماعي، وحدها هي املبادئ االنقسامية

رغم ، واحلركية االجتماعيةه يف نطاقها من سريورات اهلجرة وجمتمعات مشال إفريقيا رغم ما الحظ
احلواجز اطع الروابط الدينية مع احلدود وتقراد واجلماعات، وأوضاع األف ما عثر عليه من فوارق بني

ملغاربية ال تشكل أطرا القبلية، إالّ أنه عمد إىل حتديد النظام الغالب عليها، استنادا إىل كون القبائل ا
 أنها ، فاعترب تبعا لذلكثقافيا حبضارة أوسعبقدر ما هي مرتبطة دينيا و على ذاا منغلقةمنعزلة، و

اهلامشية، ال حيصل تناقض بني االنقسامية و حىتو هامشي يف نفس الوقت.ذات طابع انقسامي، و
الثقايف دون السياسي حبكم خرية عند حدود االني الديين واأل حرص جلنر على حصر هذه اخلاصية

از احلكومي فوق أنّ القبائل املغاربية عموما مل تكن يف نظره تعترف مبشروعية وجود ممثلني عن اجله
  .9تراا

تأثري انغلوسكسوين أن تتخطى الرتعة الكولونيالية من استطاعت االنقسامية إذا حبافز و
. كما متيزت خالل توسيعها جمال البحث امليداين، حماولة االبتعاد عن التنظريات األيديولوجية املباشرة

ية متميزة بالنسبة إىل ما كان يطغى أدوات مفاهيمقدرا على صياغة مناذج نظرية، وب االنقسامية
مركزية يالية من نزعة اختبارية ضيقة، وتركيز على مجع املعطيات، وعلى السوسيولوجيا الكولون

  .10استشراقية أوروبية
لت الوظيفي فحاومية بني خصائص التحليل البنيوي ولقد مجعت االنثروبولوجيا االنقسا

اعتماد عات، مع اجتاه حنو فرز الظواهر واألحداث، وللمجتم الظاهريةحتليل امليكانزمات الداخلية و
استخدام و قسامي حبيويته يف تبسيط املعطيات،يتميز التحليل االن. والتصنيف الذي يبلغ حد اجلمالية

بغض فضال عن استعمال اإلحصاءات واملقارنات. و األشكال التخطيطية،ة والرموز، والرسوم البياني
حول قبيلة "النوير"  Evan Evans-Pritchard م الذي اجنزه إيفانس بريتشاردالنظر عن العمل القي
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 جنوب السودان، ألنّ ذلك ميثل جماال مغايرا، فإنّ بريتشارد ميثل أول املطبقني الفعليني هلذه املدرسة.
مثلة من أول من عاين من خالل البحث امليداين ا-مساعد راد كليف براون –فقد كان بريتشارد 

سني.تمعات االنقسامية، والذلك اعترب من املؤس  
فالقبائل  اعترب االنقساميون أنّ للقبائل العربية اخلصائص ذاا اليت متيز اتمعات االنقسامية.

هي تنظيمات تشخص يف دوائر متفاوتة على هرمية متدرجة حبسب احلجم والقوة، و تنطوي
قسامي على م التوازن االجتماعي يف اتمع االنيقوو االحجام أو يف أشجار متكاثرة الفروع.

ة، تظهر األوىل يف حاالت االنشطار، حيث يكونان حالتني من حياة اجلماعمبدأي: االنصهار، و
 تظهر الثانية يف حاالتد ملواجهة التهديدات اخلارجية. والتوحاخلطر وفقدان األمن فيسود التضامن و

لتفسري هذه . و11القسمات املتجاورةني الفروع القبلية ودب الصراع باهلدوء حينما يالسلم و
"أنا ضد أخي، أنا وأخي ضد أبناء عمي، أنا وأخي  الوضعيات يستدل االنقساميون باملثل العريب:

لقد تنبه غيلنر إىل خصوصية اتمع االنقسامي اإلسالمي، الذي خيتلف  .أبناء عمي ضد الغريب"و
  :12مليزات التاليةعن النموذج االنقسامي احملض با

(العرب  يف اتمعات اإلسالمية هي نسبية ألنها سياسية أكثر منها ثقافية اهلامشية: -أ
، على رغم ذلك فإنّ اهلامشية الرببر يف بالد املغرب مثال ينتمون إىل نفس العشرية اإلسالمية)و

االنقساميني ميثل كيانا  كخاصية متكررة متثّل انقسامية من نوع آخر، ألنّ اتمع اهلامشي عند
  موازيا أو مواجها للمجتمع املركزي.

  :موعة من اخلصائص ميكن إجيازها يفوهي تقوم على جماالنقسامية:  - ب
)، sociétés patriarcales يمنة النسب األبوي على اتمع (جمتمعات بطريقيةه -1
  جدها.بيلة موطنها وجلغرايف ألنّ لكل قالعالقات القرابية يف مستوى اال ا وتنعكس

  .االنشطارمبدأي االنصهار و -2
  .غياب التراتب االجتماعي الدائم -3
حتقيق التوازنات، مثل "الصلحاء" بروز بعض الفاعلني بشكل استثنائي، و قيامهم بدور  -4

ة يف جمال أما النقد الذي ميكن توجيهه هلذه املدرس لعب دور ضمان أمن احلدود.و ،"األعيان"و
  : االنثروبولوجي لبالد املغرب فنخلّصه يف نقطتنييل السوسيولوجي والتحل
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جهل أصحاب مفهوم القبيلة يف بالد املغرب، وتتعلّق بعدم متكّن هذه املقاربة من  األوىل:
السلف املوحد نظرا ايف وهذا التيار خبصوصيات القبيلة املغاربية كوا تتجاوز مستوى اال اجلغر

فهي ما ذكره عبد اهللا العروي يف أنّ االنقسامية مل تستطع املسامهة  أما الثانية: مرة.لدينامكيتها املست
يكمن ضعفها يف نظره يف أنها تفرط يف الشكالنية إىل فهم أفضل للمجتمعات املغاربية، ويف إبداع 

م بالتايل تعريفا حقيقيا للقبيلة، أو تنحصرتفقد معه القدرة على التفسري، و حديف جمال خاص  ال تقد
  .13إىل حد التناقض مع نفسها

انبثقت املدرسة املاركسية من الفكر االجتماعي األورويب يف النصف املدرسة املاركسية:-ج
خاصة اجلزائر جماال النطالق بل و كانت جمتمعات املغرب العريب،ر. والثاين من القرن التاسع عش

رجاع بداية اهتمام هذه املدرسة باملنطقة منذ أن ميكن إ اختبار األطروحات املاركسية الكالسيكية.و
لألرض: حول "امللكية اجلماعية  كتب ماركس هوامشه على كتاب العامل الروسي كوفاليفسكي

جلماعية كان ماركس آنذاك يهتم بأشكال امللكية ا). و1879(نتائجه"أسباب احنالهلا، تارخيه و
قد أشار إىل بعض تب حول اجلزائر، ومن خالل ما كُهي ظاهرة استرعت اهتمامه لألرض، و

 قد عبرو منها تاريخ الرببر البن خلدون.ئر اختارها من كتاب كوفالفسكي، واملراجع حول اجلزا
بأهم آثار الشكل القدمي  -بعد اهلند -اجلزائر هي اليت حتتفظماركس عن هذا االهتمام بقوله ك"

. فامللكية 14ئلية املشتركة الشكل األكثر شيوعا..."العافقد كانت امللكية القبلية و للملكية العقارية.
كما اعتربها شكال مجاعيا يالئم طبيعة  ها ماركس ظاهرة جلبها العرب معهم،اجلماعية لألرض يعترب

  اتمع القبلي.
لقد كانت اخللفيات الفكرية ملختلف القراءات األوروبية تمعات بالد املغرب واحدة 

. حتليالت كثريا ما كانت تشوه الواقعوالديين بأفكار و ييب الكالسيكأساسها االستشراق األورو
املُستعمرة، فقد تحريرية يف البلدان املستعمرة وانتشار األفكار الومع ظهور حركات التحرر، و

حول   Rosa Luxembourg تغيرت حتليالت املدرسة املاركسية مع إشارات روزا لوكسومبورغ
مواقف األحزاب الشيوعية األوروبية اليت ربطت ليالت املاركسية اجلديدة، ومع حت، مث بالد املغرب

 التحرير الوطين داخل املستعمرات بالتحرير االجتماعي للطبقات العمالية يف بلدان املغرب العريب.
املاركسية  إثر االستقالل كانت مرحلة البناء الوطين مصحوبة لدى املثقفني بإعجاب باألفكارو

نها بقايا التحليل االستعماري، ولذلك ملدافعة إىل التخلّص من بقاياه، واستعمار، والرافضة لال
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وأنطونيو  ،Georges Lucacsجورج لوكاتش ، Louis Althusser ألتوسري انتشرت أفكار لويس
: منط اإلنتاج اآلسيوي، ، ولقيت مفاهيمغريهم من املفكرين، وAntonio Gramsciغرامشي

ات متنوعة متراوحة بني الصراع الطبقي...اخل جماال الستخداماالجتماعية، ووالتشكيلة ، الطبقةو
من بني الذين تناولوا هذه اتمعات من منظور ماركسي املرونة والتشدد حبسب مواقع الدارسني، و

ماكسيم ، Georges Dhoquoisجورج دوكوا  ،Yves Lacosteن نذكر إيف الكوست أ ميكن
 René روين غاليسو ،Augustin Berque، أوغسطني بريك Maxime Rodinsonرودينسون 

Galissotهؤالء مفهوم"منط اإلنتاج استخدامات من بني املفاهيم اليت راجت يف و غريهم كثري.، و
  كنموذج نظري يالئم املنطقة العربية اإلسالمية. أجنلزالذي طرحه ماركس و اآلسيوي"

الدارس من مرونة  يف ما جيده، ت امليدانيةعلى رغم نقص التحليال املاركسييتجلى التعمق 
 مثال ركّز على الصراعات يف الريف،لدي بعض أتباع هذه املدرسة يف التعامل مع املفاهيم. فغاليسو 

طرق انفراز التكتالت فضل استعمال مفهوم الصراع و االجتماعيبعد معاينة أشكال احلراك و
تتميز هذه املدرسة برفضها فكرة ألرياف املغاربية. وع الطبقي يف ااالجتماعي بدال من مفهوم الصرا

ير الرببرية" اليت صاغها دارسو احلقبة االستعمارية، فاعتربها غاليسو خرافة استعمارية لترب الدميقراطية"
ذه القراءات أكثر تارخيية، وأكثر علمية من غريها. ولقد و لذلك اعتربت ه، دخول فرنسا إىل املنطقة

كانت فترة ما قبل ساس النظرة املاركسية للتاريخ، وحوارات عدة على أاشات وعرفت اجلزائر نق
هلذا ارتأينا يف التارخيية تناوال من الباحثني واملفكرين املاركسيني، و االحتالل الفرنسي أكثر الفترات

التحليل املاركسي سيا عن مثل هذه النقاشات موضوعه "اية هذا العرض أن نقدم أمنوذجا درا
  إىل أين وصلت النقاشات؟". :اجلزائراريخ لت

II -:ماذا عن التشكيلة االجتماعية اجلزائرية فترة ما القراءات املاركسية لتاريخ اجلزائر
  قبل االحتالل؟

II -1 - :إىل أين وصلت النقاشات حول التشكيلة االجتماعية  أطروحات الغربيني
علماء واالقتصاديني، و، من املؤرخني يستعيد عدد اجلزائرية فترة ما قبل االحتالل الفرنسي؟

إلجياد مصدر أو االجتماع هذا املاضي (أي فترة ما قبل االحتالل من تاريخ اجلزائر) للبحث أو 
مر غري منطقي، ألنّ املقصود بالتخلّف مثال هو وهو يف نظرنا أ كذلك االحتالل.تفسري للتخلّف، و

هي االستثناء يف تاريخ  هذه النهضة األوروبية إذا كانتو التخلّف عن مواكبة النهضة األوروبية.
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ليس من املنطقي دراسة هذه النهضة اليت شكّلت االستثناء، يف مقابل فاإلنسانية يف ذلك الوقت، أ
أهم تطرق هنا إىل ال يتم سوف تاريخ اجلزائر يف تلك الفترة الذي كان كغريه من تواريخ األمم؟

  فهم التشكيلة االجتماعية اجلزائرية قبل االحتالل:املقاربات الغربية لتفسري، و
حسب لوسات :  mode de production archaïqueنظرية منط اإلنتاج التقليدي  -أ
ا عرقية تعيش كانت اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي مشكّلة من خالي Lucette Valensiفالونسي 

تضيف -. بطبيعة احلال 15نفس البنية قبائل مرابطية تعرفوعرب، قبائل خمزن و على ذاا. بربر
لكن هذه االختالفات ال خرية كانت معفية من الضرائب، وهلا فضائل أخرى، وهذه األ -فالونسي

يف األساس توجد  تغير شيئا من جممل اجلسد االجتماعي املكون من خاليا عرقية تعيش على ذاا.
  :ش بواسطة شبكة تبادالتالقبيلة أو الدوار)، هذه البىن تعيجتمعات عرقية (

  يف الوسط احمللّي: هذه الشبكة عبارة عن سلوكات مجاعية ( معونة، تويزة...اخل) -1
قات ثابتة بني يف الوسط اجلهوي: إنّ تكامل االقتصادات جيعل من الضروري قيان عال -2

ي، اخالف اقتصاد يعتمد على زراعة األشجار، اقتصاد يعتمد على تربية املواشخمتلف اجلماعات (
اهليمنة ال تكون من سيد إىل ، لكن هنا ).التمور، األشجار املثمرة...اخل، الزيتون( األنواع الزراعية

بل تكون من مجاعة إىل مجاعة أخرى. فوق  مجاعة قروية مثلما هو احلال يف النظام اإلقطاعي الغريب،
أعواا الذين ال يشكّلون طبقة ركزية، وتتموضع احلكومة امل هذه البنية اخللوية العرقية املهملة تقريبا،

وظيفتهم ال تكون وراثية، مثّ إنّ ممارستهم احلكومة املركزية أو اجلهوية، و فهم يعينون من اجتماعية.
  16للسلطة ال تتم إالّ عرب قادة حمليني.

يف  مثل هذا مل يكن له أن يكون إالّ ألنّ تطور قوى اإلنتاج ضعيف. ااجتماعي انظامإن 
على النمط القدمي أو الكولونيايل) من املستحيل أن ستوى تقين ضعيف، ويف غياب العبودية (م

الفوائض ممكن أن  تتراكم فوائض االنتاج على الفالحني. أشكال امللكية اليت بإمكاا إرجاع مجع
  لكن أشكال النشاط اجلماعية حتول دون ذلك.تكون موجودة، و

 Le Feodalisme et les Rapports قات االستغالل.عالنظرية اإلقطاع: االقطاع و - ب

d’exploitations  تمع اجلزائري حسب روين غاليسوا René Galissot  جمتمع وجب تسميته
باتمع االقطاعي رغم أنّ احلركية التارخيية فيه مقلوبة باملقارنة مع اإلقطاع األورويب. اتمع 
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جمتمع طبقي، يتميز بنوع خاص من اإلقطاع، لكن هو على اجلزائري يف فترة ما قبل االحتالل هو 
  17أية حال إقطاع.

يف جزائر ما قبل االحتالل، التنظيم اجلمعي جمزأ خبطوط أخرى من األحداث االجتماعية 
اليت متثّل العالقات و ،تغالل األرض، ومن توزع املنتوجاليت تنتج عن العالقات النامجة من اس

   االجتماعية لإلنتاج.
هذا اجلمعية تنشئ داخلها تناقضات، و عالقات اإلنتاج اليت تربط الرجال داخل األشكال

ق العام لالستغالل، ويبلور على صعيد أكرب، االستغالل الداخلي للجماعات يعاد تشكيله داخل النس
  ينشئ بذلك شبكة العالقات إىل طبقات اجتماعية.و

لكن يبقى فقط حتديد طبيعتها. ، ت اجتماعيةثورات الفالحني تشهد على االنقسام إىل طبقا
طبقة الفالحني هذه ال تشكّل طبقة اجتماعية إالّ يف حالة الِسلب من حيث املكانة املشتركة هلا يف و

االجتماعية الفالحية الغري رمسية صعدت قوى اجلماعات  على هذه القاعدةو، أنهم اناس مستغلّون
يف مستوى آخر، كان عدد و عناصر الطبقة االجتماعية. االجتماعية اليت شكّلت على األقل بعض

األمر هنا ال يتعلّق و ،كبري من أرباب العائالت يتمتع بتفوق سياسي نظرا لقاعدته االقتصادية
يرجع التعقيد إىل املصدر املزدوج حلقوق . وإنما بكل بساطة بطابق من التناوببأرستقراطية حملية، و

دة العسكريني "اجلواد" ضوعفت يف اية القرن الثامن عشر بأرستقراطية أرستقراطية القا القيادة.
   امتالك األوقاف.القيادة الطرقية، و، دينية للعائالت اليت جتمع يف قوا بني السمعة الدينية

ه "اخلارجية" أو على املستوى األعلى، اجلزء اآلخر من األرستقراطية حافظ على خصوصيت
املدنية على السواء. بأرستقراطية الوظيفة السياسية واالقتصادية، العسكرية و مريتعلّق األ"الغريبة". و

املوظّفني ازات هو جمموعة نبالء اآليالة، والعنصر األساسي هلذه األرستقراطية الوظيفية ذات االمتي
لعامة ذا التواجد املسبق هلذه الطبقة العسكرية ذات الوظيفة ا املباشرين للجهاز احلكومي التركي.

سبب هذا يب للبنية االجتماعية لآليالة. وتظهر أخريا االختالفات حسب غاليسو مع اإلقطاع األورو
  التميز هو وجود قطاع عام هام جدا استطاعت اآليالة التركية احلفاظ عليه.

لوسات و، André Nouschiقد عرفت آراء غاليسو نقدا صرحيا من أندري نوشي هذا و
جيد آثارا حقيقية لإلقطاع يف اجلزائر، حيث يشك يف تبعية الريف إىل املدن، فالونسي. فنوشي ال 

التحكّم احلضري يف القوى االجتماعية ال يتعدى احمليط بة السكان احلضريني ضعيفة جدا، وألنّ نس
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يف اجلزائر، ال املساكن، وال اآلثاث  أما فالونسي فذكرت أنه على عكس اتمع االقطاعي املباشر.
ال البدالت، و ال تعبريات األناقة األخرى جتعلك متيز بني خمتلف أعضاء اجلماعات. أما رتيل، وامل

بالنسبة الستغالل العامة من السكان من طرف القادة فتستشهد فالونسي بشهادات املالحظني 
لتركية، وفسروه باحلتمي الدينية، وطغيان احلكومة االفرنسيني األوائل الذين وصفوا الفقر العام، 

العامة من الناس. و تضيف دا عن استغالل القادة للرعية، ومل يتحدثوا أبولكنهم مل يذكروا أبدا، و
ال نرى صراعات  لكن تشمل كل اجلماعة،صراعات ال تعين أعضاء اجلماعة، وفالونسي أنّ ال

بل الصراعات  ملالك:اجتماعية بني طبقات اجتماعية فيما بينها، الفقراء ضد األغنياء، اخلماسني ضد ا
  هي قضية كل اجلماعة.

يرى إيف الكوست أنه بنظرة تارخيية حنن دميقراطية عسكرية مع التجارة الواسعة: -ج
بالتايل، ميكن استعمال مصطلح غري طبقي، وأول جمتمع طبقي. و أمام مفترق تارخيي بني آخر جمتمع

، داللة على عالقة اإلنتاج اجلد معقّدة هذهالدميوقراطية العسكرية، أو شبه دميوقراطية عسكرية لل
يرجع الكوست استعماله مصطلح الدميوقراطية العسكرية و 18اليت يضاف إليها التجارة الواسعة.و

يعيش حتت بالتايل يف اجلزائر. اجلزء األكرب من السكان و املغرب،نظرا لدميومة التنظيم القبلي يف بالد 
يرجع الكوست األسباب اليت جعلت  البىن قرن التاسع عشر. وإطار البنية القبلية، وهذا حىت ال

  القبلية مقاومة ما يلي:
  .حجم استمرار البىن العتيقة أقل من الشرق األوسط -1
توسع االمرباطورية العربية يف املناطق اليت استعادت فيها البىن القبلية املهدمة من  -2

  .يتها خالل قرون االستقالل احلقيقاملستعمر تشكيل
  العادات و املقدورات احلربية اليت ميزت غالبية سكان مشال إفريقيا ملدة عديد القرون. -3
أمهية الفائدة اليت ميكن االستفادة منها من جتارة القوافل مل تسمح لقادة القبائل بتحطيم  -4

  التنظيمات القبلية المتالك وسائل اإلنتاج.
هذه  ما مستقرة مهيمنون من أقلية من احملظوظني. السكان املهيكلون يف مجاعات قبلية نوعا

ال نبالة على شاكلة نبالة اإلقطاع الغريب. التجار املتعلّقون بالتجارة ألقلية ال تشكّل ال برجوازية، وا
بني األرستقراطية و، الواسعة يشكّلون نوعا من األرستقراطية التجارية اليت تكون الروابط  بينها

  القبلية وثيقة.
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 Georgeبالنسبة جلورج دوكوا  دميقراطية عسكرية مع خصوصيات آسيوية: -د

Dhoquois  ه، دون منط إنتاج مسيطر، -كانت تشكيلة اقتصادية 1830فإنّ جزائراجتماعية معقد
على اجلماعات العتيقة جد مدرجة، و عددا منو، أين جند عددا من الدميقراطيات العسكرية

نوعا ما من البىن السابقة هلا، لة حتمل خصوصيات آسيوية حولت مستويات خمتلفة مغطّاة من دو
مل حيدث إطالقا يف تاريخ اجلزائر  اليت حتولت أيضا حتت الضغط األورويب قبل االحتالل مبدة طويلة.و

احلالة هذه مل تتغير إلّا بنسبة لتقليدية ذات الطبيعة القبلية. وأن وجدت دولة قضت على اجلماعات ا
  وجود الدولة التركية.د القرن السادس عشر مع إنشاء إيالة اجلزائر،         ومن ضئيلة

II -2 - :أطروحة اجلزائريني  
من جزائر ما قبل االحتالل إىل قد عدي اهلواري يف كتابه القيم "انت عدي اهلواري: -أ

ت اليت تناولت األطروحا « de l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale »  اجلزائر احملتلة"
أين ملَراد بودية عبد حيث تسائل مثال من ، من منطلق ماركسي تاريخ اجلزائر مبخلّفات كولونيالية

يف دراسة هذا األخري عن التشكيلة االجتماعية جلزائر ما قبل االحتالل) أن يضع عنوان احلميد (
يكن من األيديولوجية الكولونيالية "الدوار كوحدة اجتماعية اقتصادية جلزائر ما قبل االحتالل" إن مل 

هي و، دة، بينما هي من إنشاء كولونيايلاليت أرادت أن جتعل من الدوار حقيقة كانت دائما موجو
  XIX .19 املنتوج التارخيي للهدم االجتماعي الذي عرفته اجلزائر خالل القرن

ن التطورات بالنسبة لعدي اهلواري، إنّ ضعف فائض اإلنتاج الزراعي يفسر العديد م
. غياب الدولة باملفهوم احلديثو، سياسية املتعلّقة باالنعدام الشبه تام للطبقات االجتماعية-السوسيو

عي للعمل ال يوجد إالّ رشيمات من الفئات االجتماعية املتواجدة يف املدينة مدجمة يف تقسيم اجتما
اجلزائر الريفية متثّل  ه املؤرخون.هذا ما يشهد علي، إعادة بسيطة لإلنتاجمضبوط برأمسال جتاري، و

ان تثبته األوهام  هي ال تعرف الطبقات االجتماعية مثلما تريدحلقيقة املهيمنة قبل االحتالل، وا
ضد ة الرجعية أن تبنيها ضد املنطق وال دولة جمتمع الطبقات اليت أرادت الوطنيالرومانسية، و

  20التاريخ.

إنتاج اتمع الرأمسايل ختتلف عن عالقات اتمع خاصة عالقات العالقات االجتماعية، و
ال تستورد ألنها مثرة التطور التارخيي لكل  الكولونيايل. العالقات االجتماعية حسب عدي اهلواري

القدمية، دون أن  جمتمع، فتنصيب امللكية الفردية يف الظروف اليت نعرفها هدم العالقات االجتماعية
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يلة االجتماعية حتولت إىل جمتمع كولونيايل تتمفصل فيها بىن اجتماعية يكون البديل أفضل. التشك
  حمددة.ختضع إىل قوانني خاصة وخمتلفة 

خلقت فت بل هدمت الروابط اجلماعية، وإنّ خمتلف القوانني العقارية الكولونيالية أضع
زن اقتصادي حافظ الفرد. التقسيم الفردي يعلن التحول من توا وحدة غري معروفة حىت ذلك الوقت:

ظة على عدم قابلية تقسيم األرض ساعدت على احملاف عليه عدم قابلية التقسيم إىل اقتصاد اجلوع.
كما كانت جتعل املشتل  امتصاص امللكية الفردية الواسعة.و ،التراث العقاري ضد التجزيء املبالغ

 يف ورة السلبية كان جتميع السكاناجلماعي ممكنا اة عشوائية املناخ. النتيجة املنطقية هلذه الث
الرتوح الريفي العشوائي.  تكوين طبقة أقل قيمة من الربولتاريا، إضافة إىل تشجيعو، دواويرال

اخليمة إىل  التحوالت اليت طرأت على منط حياة اجلزائريني ظهرت جليا يف تطور السكن. التحول من
ذهلة كان دليال واضحا على دم االقتصاد القدمي تعمم هذا األخري بطريقة مالكوخ " القوريب"، و

  21الذي يتطلّب منط حياة معين.

لقد كانت اجلزائر داخل االمرباطورية الكولونيالية الفرنسية البلد الذي  حمفوظ بنون: - ب
التنظيم االقتصادي للمنطقة كان مرتكزا  عرف االستعمار األكثر حضورا بالنسبة حملفوظ بنون.

ل ما حيدث يف اتمعات الفالحية قاعدة النشاطات النتاج الزراعي الذي كان يشكل مثأساسا على ا
اليت كل قطيعة هلذه العالقات احليوية اليت تضمن إنتاج احلاجيات املادية للسكان.  املوارد االقتصاديةو

الفالحني خاصة باألرض سوف تؤدي ال حمالة إىل التفسخ توحد جمموع السكان عامة، و
كان النظام العقاري قبل الغزو  .22وسيوثقايف العام، إىل اجتثات شعب بأكمله بتقاليده احلياتية الس

  الفرنسي منظّم كاآليت:
يف  مليون هكتار خاضعة لنظام امللك اخلاص 4.5أراضي امللك: يف اجلزائر كان هناك  -1

يف املناطق اليت تتطلّب فيها . كان هذا النوع من امللكية سائدا 23 1830التل الشمايل للجزائر قبل 
عمال مكثّفا غري منقطع، بينما يف املناطق اليت تتطلّب فيها النشاطات  زراعة بعض احلبوب أو الفواكه

  الزراعات اجلافة، فإنّ هذا النوع يكون نادرا.قتصادية عمال منبسطا مثل الرعي واال
هو نوع من امللكية و مصدر دخل قانوين لرجال الدين، الوقف: ميكن اعتبار الوقف -2

ذا أمهية بالغة نظرا لداللته  -يضيف بنون –هو بالنسبة لنا لصيق جدا بالشريعة اإلسالمية، والعقارية 
يف احلقيقة إنّ هذا املدخول الشرعي الناجم عن الوقف كان له الفضل يف متويل كل  االجتماعية.



314 
 

ية، برامج اإلغاثة يف حاالت الكوارث القطاعات احليوية للمجتمع مثل التربية، املؤسسات اخلري
  .24كما كان الوقف يساهم يف بناء املساجد و املدارس الدينية ،ألوبئة، القحط وااعةالطبيعية، ا
هي حتت رقابة احلكام الذين يستغلون فوائدها يلك هي مبثابة امللكية العامة، وأراضي البا -3

عند وفاة هذا و يف مقابل االعمال اليت كلّفوا ا.املوظّفني السامني  ملصلحةو ملصلحتهم اخلاصة،
املوظّف السامي، أو اية مهامه فإنّ األرض تعود للدولة. بعد الغزو الفرنسني قامت اإلدارة الفرنسية 

  وزعتها بعد ذلك على الكولون.و مبصادرة هذه األراضي،
لفالحني املخلصني أراضي املخزن أو العزل هي ملكيات ممنوحة من طرف احلكام إىل ا -4

  لإلدارة العمومية يف مقابل جبايتهم الضرائب من فالحي املناطق ااورة باسم الدولة.
هي تشمل املراعي ي املشتركة يف أوروبا الغربية، وهي متاثل األراضأراضي العرش، و -5

ر سنة ماليني هكتا 5كانت تبلغ حوايل سعة للمناطق اجلبلية يف اهلضاب واألطلس التلي، والوا
عقود امللكية  بالد العرش. من القوى اليت متلك أراضي مشتركة. كما كان هناك العديد 1830

  كانت باسم القرية بأكملها.
النوع السادس من األراضي املقترح من النظام التشريعي اجلزائري يشمل أراضي املوات  -6

يتعلّق األمر يف خليل)، وردية حسب خليل بن إسحاق اجلنيد (سيدي اليت ليست هلا أي ملكية ف
اليت تكون خمصصة ملناطق الغابية، وأعايل اجلبال...اخل، واواألدوية، و، منطقة التل باملناطق اجلبلية

قيمة  % 2.5يف احلقيقة هي ( %02للرعي. كل هذه األراضي كانت خاضعة جلباية تصل إىل 
  ) من جمموع اإلنتاج العام.الزكاة

توازنا مع البنيات ل الغزو الفرنسي يعرف استقرارا وزائري قبكان هذا النظام العقاري اجل
حرب اإلبادة بعدها اليت ن مع ايار حكومة العثمانيني، ولك السائدة آنذاك.االجتماعية لثقافية وا

وجدت االقتصادية، ومعها البىن الثقافية واالجتماعية. و شنها اجليش الفرنسي دمت هذه املنظومة
مل يعد ا للسلطة العسكرية اجلديدة، واملدنية نفسها خمتلطة احلابل متاما يف مواجهتهالطبقة احلاكمة 

أمام و هلذا ا فيما خيص الفالحني، فالفرار وترك األرض يعد أمرا مستحيال.. أممبقدورها إالّ الفرار
حربا  وف يعرفالتراجع حنو الريف اجلزائري يف ميدان سوخطر اإلبادة ما كان عليهم إالّ التقوقع 

  تكلّف عدة ماليني من الضحايا.سنة، و 55سوف تدوم 
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لقد قامت األمة الفرنسية ذه السفرية الكبرية من البداية إىل ايتها املأساوية مبجهودات 
، أكثر من 1954عند انطالق شرارة الثورة اجلزائرية سنة  كولونيالية كبرية جدا، األكرب يف تارخيها.

  تقلت ملكيتها من اجلزائريني إىل األوروبيني.ثالث ماليني هكتار ان
بالنسبة حملمد بوخبزة فإنّ اجلزائر كانت يف فترة ما قبل االحتالل  احممد بوخبزة: -ج

 رعوي:- مركّبتني متاما يف توازن فالحو اقتصاديتني -تعرف أساسا بوجود جمموعتني كبريتني سوسيو
أن اجلزائر قبيل االحتالل الفرنسي  -ضيف بوخبزةي -.كما ميكننا القول25تربية املواشيالفالحة و

  رعوي: -كانت مشكّلة من ثالث جمموعات مهيكلة يف إطار اقتصادي فالحو
  أين تتم النشاطات احلرفية و التجارية بقيم متفاوتة. املدن: واليت تشكّل أماكن التبادل -أ

  املناطق الفالحية باألساس اليت قد حيوي بعضها مناطق رعوية. - ب
  املناطق الرعوية باألساس اليت قد حيوي بعضها مناطق فالحية. -ج

-مؤسسا على عالقات اجتماعوزائر ما قبل االحتالل متوازيا، وكان النظام االقتصادي جل
  ميكن تفسريها على ضوء النقاط التالية: اقتصادية

  procés de productionعملية اإلنتاج  -1
  procés de circulationعملية التداول -2
    procés de consommationعملية االستهالك  -3

كل عوامل اإلنتاج الضرورية للسري العالقات االجتماعية عرب سري عملية االنتاج:- 1
البالد، إن قلّت أو انعدمت عند الفالحني، أو الفالحني  العادي لعملية اإلنتاج الفالحي يف مشال

أما الرعاة ودة عند رحل اهلضاب العليا و الصحراء.الرعاة ملنطقة التل، فإنها حتما ستكون موج
الرحل فإنهم يستفيدون خالل زيارم ألراضي الشمال الفالحية من عون حيوي هام متمثّل يف 

إضافة  وهي املتروكة للراحة، ،باتات األراضي الغري مزروعة عمدااحلشف (بالعامية نسميه القرط)، ن
  26إىل الغابات التابعة للفالحني.

التجارة اخلاصة جلزائر ما قبل  اقتصادية عرب عملية التداول:-جتماعوالعالقات اال - 2
قوة عملهم، و تعلّقة بالرحل. فالرحل يقدمون سائل نقلهم، واالحتالل هي قبل كل شيء جتارة م

  يبتاعوا مبناسبة انتقال السلع من منطقة إىل أخرى.



316 
 

منتوجات  هم سكان الواحات اجلنوبية)و والقصوريني (سكان القصور،، منح الرعاة -
السكّر، املنتوجات ، الشاي، النسيجى املنتوجات الغري حملية) مثل (باألحرفالحية، وغري فالحية (

  الفضة...اخل).اآلالت، امللح، التوابل، الذهب واجللدية، خمتلف 
األفرشة  لصوف، الزبدة، اجللود،اسكان املدن املنتوجات الرعوية (منح الفالحني و -

  .الصوفية، اللحوم....اخل)واألغطية الوبرية، و
نالحظ إذا أنّ االقتصاد االقتصادية من حيث االستهالك:- العالقات االجتماعية - 3

تربية سا بقطاعني من النشاط: الفالحة واجلزائري يف فترة ما قبل االحتالل الفرنسي يتميز أسا
  سيم عمل مميز يتماشى مع مناطق جغرافية حمددة.املواشي.هذان النوعان من النشاط خاضعان لتق

املعتمدين على النشاط الرعوي،  السكانو ،األمهية املتكافئة للسكان املعتمدين على الفالحة
فترة ما  االندماج احلقيقي للنشاطني يفسر حسب احممد بوخبزة بعض ميزات االقتصاد اجلزائريو

فتهم سيلعبون دورا رائدا يف كل مراحل العملية كثااالحتالل. لكن الرحل حبركيتهم وقبل 
مزايا غري عادية مسحت هلم باهليمنة على البالد، أو ، فهذه احلركية أعطت هلم فوائد واالقتصادية

باألحرى مسحت هلم أن يكون نشاطهم االقتصادي املبين على عدم االستقرار العقاري النواة األوىل 
حتالل. هلذا كان حتكّم الفرنسيني يف العقار اجلزائري سببا يف لالقتصاد اجلزائري فترة ما قبل اال

   حتطيم االقتصاد احمللّي عرب السيطرة على النشاط الرعوي للرحل.
فيما تعلّق بنمط إنتاج اجلزائر فترة ما قبل االحتالل، فإنه حسب  عبد الغين مغريب: -ج

هو ال يدخل يف و من طرف ابن خلدون، عبد الغين مغريب قد درِس بطريقة آلية يف خطوطه العريضة
 ال. فهو ليس "عبودي" و27وروبينيأي من التصنيفات املوضوعة حلد اآلن من الباحثني األ

إذا كانت اهليمنة االقتصادية لبعض اجلماعات على األخرى "إقطاعي"، وال "مجعوي" كامل. و
  .28شبه خمفيو، فإنها تأخذ دائما طابعا متحركا، موجودة فعال

 "البايلك"، تتوافق حسب عبد الغين مغريب البنية العقارية املشكّلة أساسا من األراضي:
قبائل  "العرش" مع تشكيلة اجتماعية قبلية باألساس: الفرقة احلاكمة التركية،و ،"احلبوس" "املخزن"،

التركيز أنّ هذه  القبائل املترحلة. لكن وجبخريا القبائل املسيرة ذاتيا، وأاملخزن، قبائل الرعية، و
من جهة نظرا  السلّمية خالفا ملا هو سائد يف أوروبا تطرأ عليها بصورة دورية حتوالت نوعا ما هامة،

. ومن جهة ثانية ليس من لتزاوج املوقف اهلام نسبيا للفئة التركية مع السكان احمللّيني ( فئة الكالغلة)
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الفرنسية على الشريط  إىل بداية احلملة العبث ان نضيف أنّ االستيطان العثماين بقي عموما
سواءا ، انتعاش البالد اقتصادياهي اليت كانت ساهرة على تطور، وأنّ القبائل احمللية الساحلي، و

االقتطاعات) لصاحل أو عن طريق التنازالت املالية ( ،الفالحي أو الرعوي)مباشرة عن طريق العمل (
  السلطة احلاكمة.

صة هو أنّ امللكية العقارية سواءا تعلّق األمر بالسلطة القائمة، أو إنّ ما جيب حتديده خا
فإنّ هذه امللكية هي غري جتزيئية، أو بعبارة أخرى هي يف نفس  القبائل املستغلّة لألرض أو الزبونة،

يتعلّق األمر بنسق إنتاج  -يضيف مغريب –على العموم  مجاعية على السواء.والوقت ملكية فردية 
دون أن تكون احلصة املمنوحة ن فائض اإلنتاج موزعا بالعدل، ودون أن يكو collectivisteمجعوي 

  لكل مجاعة ثابتة نظرا لتغير عالقات السلطة.
ذكر عبد القادر جغلول أنّ االعمال اليت حقّقها نوشي،  عبد القادر جغلول:-ـه

مسحت بتوضيح لومات، وتت بكمية كبرية من املعغريهم أكوست، دوكوا، غاليسو، فالونسي وال
اجلزائر قبل الغزو االستعماري، وطريقة عملها بعض اجلوانب اخلاصة لطبيعة البىن االجتماعية يف 

تطورها. غري أنّ املعاجلة النظرية هلذه العوامل بعيدة عن االكتمال بل تبدو متوقّفة من بعض و
  29.النواحي

ظة االستيالء الفرنسي" حسب النسق العقاري يف اجلزائر حلماركس "تسمح قراءة نص 
جغلول باحلذر من االستيعاب السريع للتشكيلة االجتماعية اجلزائرية يف منط اإلنتاج اإلقطاعي بصورة 
ال تعتمد اعتمادا كافيا على املعلومات، حيث ال يعرف منط اإلنتاج اإلقطاعي باغتصاب جزء من 

 نوع من غري العاملني، ولكن باستحواذ ية لصاحلالفائض االقتصادي للمشتركات القبلية أو القرو
هذا مل حيدث بصورة تنظيم القبلي أو القروي للعمل. والري امللكية املشتركة، وتدماخلاص لألرض و
حيذّر جغلول من نقل املفاهيم التشرحيية الصاحلة لتحليل اتمعات األوروبية إىل و عامة يف اجلزائر.

هذا النوع من وينطبق هذا على مفهوم اإلقطاع. و .جمتمعات مل تعرف نفس النوع من التطور
دخل يف قالب متّ جتهيزه مسبقا، املمارسة يؤدي إما إىل تعنيف الواقع االجتماعي حتت الدراسة حىت ي

هذا التشويه املزدوج يوجد يف عه توسيعا يشوه معناه األصلي، وإما إىل تعنيف املفهوم نفسه بتوسيو
  .30تفسري غاليسو
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يف التشكيلة االجتماعية احملددة، ولول أنه من الوهم أن حياول املرء أن جيد يف يضيف جغ
لفة تارخيية معينة منطا نقياً لإلنتاج. ففي كل تشكيلة اجتماعية توجد عالقات إنتاج ذات طبيعة خمت

أنّ منط اإلنتاج السائد أي ذلك الذي يرتب عملية اإلنتاج تتمفصل الواحدة يف األخرى. و
ك الذي جتماعي يف جمملها ال يوجد يف الواقع إالّ على احلالة املثالية. فهو يبدو بشكل خاص ذلاال

ل: إىل أي شيء تستند مسألة حتديد منط اإلنتاج ميثّل مرحلة من تطوره. وعلى هذا األساس نتساء
  السائد يف اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي؟

ا السؤال يكون بالرجوع إىل مالحظات يعتقد عبد القادر جغلول أنّ اإلجابة عن هذ
لة الجتاه ممكن ميكنها ان تعطي دال ماركس نفسه، حيث أنّ بدايات نص ماركس املذكور آنفا

حيث حيدد هذا النص خصوصية التشكيلة االجتماعية  هو منط اإلنتاج اآلسيوي.البحث فيه، أال و
صية يف استمرارية العالقات الساللية تكمن هذه اخلصو. واجلزائرية بالنسبة للمجتمعات األوروبية

  العائلي للملكية.عبر عن نفسها يف الشكل القبلي ولإلنتاج، تلك العالقات اليت ت
لكن منط اإلنتاج اآلسيوي مرتبط مبفهوم الري، األمر الذي يوجب بأنه ليس من احلكمة أن 

لكن ذلك ال ميكن أن يشكّل جيري حتليل التشكيلة االجتماعية مبصطلحات النمط اآلسيوي لإلنتاج. 
حيث جيب أالّ يسجل من حتديد ، عائقا إذا أمعن الفهم يف املضمون اجلوهري لنمط اإلنتاج اآلسيوي

ماركس عنه يف األسس: هناك مستوى للقوى اإلنتاجية ما زال  منط اإلنتاج اآلسيوي إالّ ما أعطاه
على هذا األساس يظهر جمتمع و اج.منخفضا، غري أنه ال يسمح مع ذلك بتخليص فائض من اإلنت

األعمال الكربى، اعية، وليست السمات األخرى (طبقي يف إطار أشكال مللكية األرض ما زالت مج
معات آسيوية معينة ال تتعلّق بنمط اإلنتاج نفسه، بل مبجتستبداد) جبوهرية هلذا التحديد، واال الري،

جتماعية اجلزائرية لفترة ما قبل االحتالل حسب تتميز التشكيلة االو اهلند مثال).جيري وصفها (
  :ـجغلول ب

اإلنتاج لى أشكال مجاعية مللكية األرض، وجزئية) مبنية ععالقات إنتاج ساللية ( -1
  الزراعي، و/أو االستحواذ عليها.

لى أشكال للملكية اخلاصة لألرض (الفحص)، ولوسائل عالقات إنتاج طبقية مبنية ع -2
  التجارة).املبادالت (و احلرف)،اإلنتاج (

  خامتة:
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نّ التحليل السوسيولوجي لتاريخ اجلزائر كمطلب علمي حبثي فرض نفسه يف الواقع إ
قل الثقايف اجلزائري، األكادميي، لكنه من حيث الكم مل يصل بعد إىل املستوى الذي جيعله يسود احل

من ، ظري غري مكتمل البناءضف إىل ذلك أنه طرح ن كل من يهتم بالكتابة التارخيية. فيشتغل به
جهة ألنّ أغلب الفاعلني فيه هم من غري اجلزائريني خيذهلم ضعف مرجعيام التارخيية احمللية، أو 

لقلّة اهتمامنا حنن من جهة ثانية و .حتيزهم للطرح األورويب ألغراض أيديولوجية أو أخرى
  بأطروحات مواطنينا اجلزائريني. األكادمييون 

من  طبعاشات الدائرة حول تاريخ اجلزائر (إىل إلقاء الضوء على أهم النقايهدف املقال و
يف هذا املقام، وجهة نظر علماء االجتماع)، وعلى أطروحات اجلزائريني وإسهامام يف هذا اال. و

 ميكننا التأكيد على أنّ أغلب الكتاب اجلزائريني اتفقوا على عدم إمكانية إسقاط البناءات النظرية اليت
   يف أوروبا على اتمع اجلزائري. انتجت

فهذا عدي اهلواري حيذّر من األيديولوجية الكولونيالية اليت أثّرت حىت على بعض  الكتاب 
كأنهما حقيقتان تارخييتان متيز ما اتمع اجلزائري والقوريب الدوار و حتدثوا عن الذين  اجلزائريني

هذا احممد بوخبزة  يؤكّد ذي تعرض له اتمع اجلزائري. وعي اليف حني أنهما نتيجة اهلدم االجتما
التحكّم يف العقار اجلزائري أدى إىل ايار احللقة االقتصادية اليت و، على أنّ فرض امللكية الفردية

  هو ما أدى حسب حمفوظ بنون إىل التفسخ الثقايف. سادت يف اجلزائر لعديد القرون، و
حبكم ختصصه يف الطرح اخللدوين فقد أكّد أنّ القوالب النظرية اليت أما عبد الغين مغريب 

أنتجت يف اتمعات األوروبية ال ميكنها ان تطبق على الواقع الذي درسه ابن خلدون و وصفه 
باحلركية و احللقية اليت مل يفهمها الغربيون. يف حني يبقى عبد القادر جغلول أكثر اجلزائريني  

يف قضية أن  صا على الطرح املاركسي، لكنه يتفق اتفاقا شبه تام مع مواطنيهاملذكورين هنا حر
معات األوروبية، التشكيلة االجتماعية اجلزائرية هلا خصوصيات ختتلف عن اتاتمع اجلزائري و

  بالتايل وجب أخذ احلذر عند حماولة إسقاط هذه القوالب النظرية األوروبية على الواقع اجلزائري.و
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 رتتياجامعة ، فيان ميمونسأ. 

شكاالت اليت تتصل باهلوية عاين املختلفة للثقافة وخمتلف اإلاملقال توضيح امل حياولص: لخم
 ةاهلويقضية املتصارعة حول الرؤى و  االجتاهات رصدإىل كما يرمي  الثقافية يف صورا العامة 

واملقارنة بينها من خالل حتديد وحتليل خمتلف السياقات اليت أنتجتها لفهم الواقع الثقايف اجلزائري 
  لدى عناصر النخبة اجلزائرية. وطريقة التفكري

تعد اهلوية الثقافية مبا يشكلها من عناصر العنوان الذي تعرف من خالله أمة من األمم  :متهيد
العناصر اليت تشكل هذه اهلوية من خالل تبنيها وإدماجها أو من  ودائم حول لذلك فإن الصراع قائم

تشكيله أو املصاحل اليت ميكن أن  خالل استبعادها إذا مل تكن على وفاق مع طبيعة اتمع الذي يراد
جتماعي ة يف اجلزائر إحدى بؤر الصراع االوتعد اهلوية الثقافي، جتنيها النخب الداخلة يف تشكيله

ا آلياا ووسائلها لإلستبعاد واإلقصاء املتبادل ،هذ ي ولد حماوالت عديدة وخمتلفة يفوالثقايف والذ
وكرسته بعد ذلك  اليت أنتجتهن له أصوله اإلجتماعية والثقافية اإلستبعاد مل ينشأ من فراغ ولك

  .جتماعية املختلفةتلقته النخب االبترسيخ طبيعة معينة من القيم كنتيجة لطبيعة التعليم الذي 

عندما نتفحص كلمة ثقافة جند أا تأخذ معاين عديدة وتستخدم للداللة على  :معىن الثقافة
ونشاطاته وإن كان مثة اتفاق مبدئي على اشتماهلا لسلوك وتفكري اإلنسان ، مدلوالت كثرية

، 1"نساين، أوهي أسلوب حياة اتمعجممل التراث اإل، وهي كما يرى األنثروبولوجيون "وإبداعاته
لكن لكل جمتمع تراثه من عرف وقانون وتنظيم ومعامالت وطرق للتعبري عن الفرح والقرح فكان و

أن متايزت اتمعات و أصبح لكل جمتمع ثقافته اليت ال  خترج عن كوا هذه األشكال مجيعا ،فها 
لقي استحسان  لذيوا 1871" عام افة يف كتابه "الثقافة البدائيةهو تايلور يقدم لنا تعريفا جامعا للثق

الثقافة هي هذه اموعة املعقدة اليت تشمل املعارف واملعتقدات والفن والقانون " األنثروبولوجيني
واألخالق والتقاليد وكل القابليات والتطبيقات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف جمتمع 

أجل ذلك بقيت له املكانة ويعد هذا التعريف جامعا وشامال لعناصر الثقافة املختلفة ومن  .2ما"
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الكبرية  بني التعريفات األخرى اليت تتناول الثقافة من زوايا حمددة ،وتنضوي عناصر الثقافة اليت 
  :أساسيني مهاحيددها هذا التعريف ضمن جانبني 

 ...خالق واملعتقدات والقانون والعرف) الذي يضم األاجلانب  غري املادي (املعنوي -أ

  لذي يضم خمتلف اإلبداعات واإلنتاجات امللموسة واملمارسات واألعمال..إخل .اجلانب املادي ا - ب

ستد" يف ستينيات القرن روبريت برييف توضيح هذا املعىن ما أورده " ومن بني التعريفات اليت تزيد
 بعمله أو ، أو نقومنفكر فيه ركب الذي يتألف من كل ماإن الثقافة هي ذلك الكل املالعشرين: "

، ولكن رغم إدماج هذه العناصر بشقيها املادي واملعنوي الروحي ضمن 3"أعضاء يف جمتمعنتملكه ك
مصطلح الثقافة للداللة عليها إال أن فريقا من املختصني راحوا يفرقون بني العناصر املادية والعناصر 

وا العناصر سة األملانية الذين فصلروجند هذا خاصة لدى مفكري املد، مساااملعنوية وجعلوا لكل منها 
ثقافة للعناصر املعنوية فها " بينما أبقوا على اسم قافة وتواضعوا على وصفها بلفظة "حضارةاملادية للث

ينما احلضارة تعين سيادة اآللة "الثقافة متثل النواحي الروحية احلقيقية ب"يعترب أن هو "توماس مان
ود اإلنساين يف سبيل السيطرة على اهاحلضارة أيضا حسب ألفريد فيرب " تعين ، كما4"والتصنيع

حلضارة اوكان لفظا الثقافة و 5"التخطيطعلوم واحلياة العملية وعامل الطبيعة بوسائل عقلية يف ميدان ال
د تقريبا ذلك أما حييالن إىل "خمتلف أبعاد التقدم فكرية كانت أو  واحقد استعمال يف فرنسا مبعىن

  .6"مادية

لذلك قامت ، تعين الثقافة كل إنتاج وإضافة ملا هو خام وطبيعيومن املنظور األنثروبولوجي 
عالقة ربط وطيدة بني الطبيعة كمادة خام وبني الثقافة كشيء مضاف بكيفية مرتبة ترتيبا جيعل كال 

ففي جمال اتمع تكون الثقافة حاصل الفعل البشري الذي ، منهما يتوقف على اآلخر ليتم به معناه
ة الثقافحينما أر تعريف الثقافة بقوله " "، وهو ما وضحه "هرسكوفيتشيئة معينةخيلفه اإلنسان يف ب

ل الطبيعة هنا هو البيئة بينما ما يصنعه اإلنسان و ينتجه ضمن ، فعام7"هي ما يصنعه اإلنسان يف البيئة
ة أي أن الطبيعة هي األساس سلوكات ومعارف وصناعة وإبداع إمنا هو ثقافبيئة من أفعال وهذه ال

لوجود الثقافة على اعتبار أن الثقافة هي الشكل األرقى الذي يتخد من الطبيعة وسيلة للتواجد 
هو املرور من ليس هناك ثقافة إال بعد جتاوز الطبيعة لذلك فاملهم ، يقول ليفي ستروس: "والكينونة

ما ربط بني ونلمس هذا املعىن يف نظرية احلاجات عند مالينوفسكي عند، 8"الطبيعة إىل الثقافة...
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فالطبيعة البيولوجية لإلنسان ، الطبيعة والثقافة ربطا وظيفيا حيث الثقافة هي إجابة دعوات الطبيبعة
عليه كانت الثقافة هي ، وغريهادعي حاجات كثرية يف جمال األكل والشرب واللباس واجلنس وتست

أو لباس واخلوف تقابله  ، فاجلوع مثال يقابله أكل والربد يقابله غطاءكيفية إشباع هذه احلاجات
هي ة تلي احلاجات األساسية األوىل وكما أن مثة حاجات مشتق، غريهاسبل الوقاية من قانون وقوة و

جيد حال للمشاكل نوفسكي ال ميلك اإلنسان إال أن "بدورها تترقب اإلشباع ثقافيا، فحسب مالي
اإلشباع اجلنسي وإىل الوقاية من  ه األساسية كاحلاجة إىل الطعام واحلاجة إىلاليت تنبع من حاجات

يئة هذه الب، وبيئة ثانوية أو صناعية، حل هذه املشاكل ال يتم إال بإنشاء بيئة جديدة، وإخلاخلطر...
  .9"هي الثقافة بعينها ال أكثر وال أقل

ومن املنظور السوسيولوجي يرى دوركامي أن الثقافة كائن مستقل عن األفراد فهي ما 
تفكر وتسلك وتشعر بشكل خيتلف ستمر يف مجاعة  واليت يرى أا "علهم امليتشكل من خالل تفا

هذه اليت  10"الثقافة ، إنه:فالتجمع يؤدي إىل إنتاج كائن جديد، متاما عن أفرادها إذا كانوا منفردين
يف كتاباته بالوعي أو الضمري اجلمعي الذي يعرب عن كل ماينتجه األفراد ليصبح  يدعوها دوركامي

نظام م مجيعا بعد أن يستقل عنهم ويصبح تراثا عاما خيرج يف شكل قانون أو عرف أوملكا هل
  .اجتماعي أو سياسي أو أخالقي...اخل

فقد ، مؤسسة أو والثقافة هي أداة رمزية أساسية للهيمنة وإثبات الذات بالنسبة ألي نظام
عتها وعملها عناصر البنية التحتية تتبع يف طبي» الثقافة«أشاع ماركس وأتباعه أن عناصر البنية الفوقية 

يقول ، " كعنوان رئيس هلذه الكيفيةاالقتصاد" اليت حييا ا الناس حيام أو املتمثلة يف الكيفية
، 11"بل حيدد وجودهم االجتماعي وعيهم ليس وعي الناس هو الذي حيدد وجودهم" ماركس:

هذه األخرية من  ة حيث تنبع سلطةونلمس استخدام الثقافة كأداة لدى ألتوسري يف نظرته للدول
الذي يعتمد على العنف من خالل مؤسسات  القمعي اعتمادها على جهازين اثنني : جهاز الدولة
الذي يعتمد على جمموع  األيديولوجيوجهاز الدولة ، اجليش والشرطة والسجن واحملكمة ...اخل

..، .ئلي والسياسي واإلعالمي والثقايفعاالنظم اليت تسوق املبادئ والقيم كالنظام الديين والتربوي وال
لسيطرة على األجهزة سلطة الدولة ال ميكنها إعادة إنتاج نفسها إذا فقدت ا ويؤكد ألتوسري على أن

اليت متارس نوعا من العنف الرمزي كما يعرب عن ذلك بيري بورديو من خالل إعادة  12"األيديولوجية
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ض السيطرة اإلجتماعية وذلك باستخدام ما توافر من إنتاج نفس الوضع اإلجتماعي والثقايف بغر
  .م كمادة أساسية يف عملية السيطرةخمتلف أنواع الرأمسال وعلى رأسها الرأمسال الثقايف الذي يستخد

الذي يعين التميز فهو يقابل  "هو"يشري مصطلح اهلوية إىل الضمري  :مفهوم اهلوية الثقافية
و بالتايل تكون اهلوية  "هو" ليس "و "أنا "أنا" ليس "هو" ات فـالذي خيتلف عنه يف الذ "أنا"الضمري
وقد حدد ، املعرفية اليت متيز ذاتا حمددة عن أخرىموعة اخلصائص املختلفة النفسية واجلسدية وهي جم

لذلك جند الدكتور أمحد ، مفهوم اهلوية على أساسني اثنني مها األساس الفردي واألساس اجلماعي
  13:سني فيقرر أن اهلوية نوعانهذين األسا بن نعمان مييز بني

يت متيز كل كائن بشري عن : و تعتمد أساسا على املميزات اجلسدية الهوية فردية - 1
  .حتدد أو تثبت هذا االختالف علميامن بني ماليني البشر يف املعمورة كبصمات األصابع اليت اآلخر 

 ثل احلدات الثقافية العامة اليت متهو جمموعة الصفات أو السمهوية وطنية أو قومية: و - 2
زون يتميالذين ينتمون إىل أمة من األمم واليت جتعلهم يعرفون واألدىن املشترك بني مجيع األفراد 

  بصفام تلك عمن سواهم من أفراد األمم األخرى. 

أو طنية الوطنية خيلص الدكتور بن نعمان إىل أن اهلوية الوومن التمييز بني اهلوية الفردية و
تأخذ منها مساا األساسية بينما تشكل اهلوية الفردية خصائص جسدية حمضة القومية تتصل بالثقافة و

فالثقافة الوطنية أو القومية يف ، عن آخر ات األصابع الفردية متيز شخصا مافإذا "كانت بصم
ن هم اجلماعية ععمومياا هي البصمات اخلاصة اليت جتعل كل أفراد هذ األمة أو تلك يتميزون ويت

لذلك كانت اهلوية اجلماعية هوية ثقافية باألساس تتشكل بفعل ،  14"غريهم من الشعوب واألمم...
وهي متثل كما يرى عبد ، العناصر الثقافية املتشاة اليت تسمح بتصنيف اهلويات والتفريق بينها

ا وعن تارخيها بالنسبة جلماعات الصورة املثالية اليت تكوا مجاعة بشرية ما عن نفسه الرزاق الدواي
ختالف والتميز فكرة املقارنة باآلخر وإثبات اال وهذه الصورة تتضمن بالضرورة، بشرية أخرى

   15.عنه

الدالالت اليت يستقي منها الفرد معىن يلة موعة من أنساق العالقات وحص تعد اهلوية"و
ه حبيث تتوفر له من جراء ذلك إمكانية يضع لنفسه يف ضوئها نظاما يشكل يف إطاره هويتو، لقيمته
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تقوم و، 16"ظاما مرجعيا على املستوى السلوكيحتديد ذاته داخل الوسط السوسيوثقايف باعتباره ن
هذه النظرة للهوية على أساس تفاعل الفرد مع حميطه حيث يكسب هذا التفاعل الفرد القدرة الكافية 

لية اليت يؤديها تعزيزها من خالل نفس الوظيفة التفاعا وقافة اجلماعة اليت ينتمي إليهعلى متثل قيم وث
  .ضمن هذه اجلماعة

د ينمو مع تعزيز ثقافة األفراد وتوسيع آفاقهم من الواضح أن اهلوية هي مركب بالغ التعقيو
هذا االنتماء هو و، 17"تهم وانتمائهم إليهااإلنسانية اليت تعزز وعيهم بأمالتارخيية والفكرية والثقافية و

ذي يعطي للهوية معىن التمايز الذي تقوم على أساسه تفاعالت ثقافية أساسية على غرار فكرة ال
علقة جبماعة معينة أو جمتمع التبادل الثقايف اليت ال ميكن هلا أن تتم دون وجود خصوصيات ثقافية مت

  .حمدد

تبادل شرط إجيايب لتحقيق ال" يعترب حممد أرزقي بركان أن اخلصوصية القومية للثقافةو
تسم اإلنتاج الثقايف باملماثلة ومل يعد مثة الفكري يف التعاون البشري ألنه إذا افتقدت اخلصوصية ا

  .18"منطق لفكرة املبادلة

، القومي على أساس تشابه العناصر الثقافية للهوية الواحدة يتشكل اإلنتماء الثقايف الوطين أو
من اهلوية ميثل حسب بعض الباحثني شكال  لكن هذا الشكل، هذه اليت تشكل أركاا األساسية

ة إىل مماثالت أكثر حداثي "اجلماعاتية" غارقا يف القدم على اعتبار أن اهلوية اليوم تتعدى املماثالت
وتسمح ، وهي العوامل اليت تطبع أفرادها خبصائص مشتركة، ..إخل.ترتكز على املهنة واجلنس والسن

اليت هي يف أصلها سلوكات اليت تنتجها هذه الفئات والبدراسة اتمع دراسة علمية من خالل 
صفهما الباحث ومها شكالن حمددان للهوية ي، .إخل..قائمة على مماثالت ثقافية وقيميةهويات 

الشكل األول قدمي يعترب اجلماعة هي ، 19"ية اجلماعاتية واهلوية التطويعيةاهلو بالفرنسي كلود دوبار
هلوية أما الثاين فهو شكل حديث ويعتمد على خمتلف اهليئات اليت اجلوهر الذي تتحدد من خالله ا

مكان حمدد  يتموقع فيها األفراد ويشكلون من خالل هذا التموقع هويام اليت يعرفون ا يف زمان أو
  وليس بشكل مطلق كما هي احلال يف الشكل األول.

ني ميثل كل أساس وجهة طرحت إشكالية اهلوية على أساسني اثن :إشكالية اهلوية الثقافية
نظر بعينها فاألساس األول الذي ارتكزت عليه النظرة للهوية هو أساس ساكن يصور اهلوية الثقافية 
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مسات وخصائص  ما يشكلها منابتة على غرار الثقافة الواحدة ومتجلية يف بعض اخلصائص الث
األفراد من خالل خمتلف صنع فثبات اهلوية هنا هو الذي ي، الدين واالنتساب إىل وطن معنيكاللغة و

ه اليت حتدد بدون فإن الفرد ملزم باالنتماء إىل مجاعت لذا، الوسائل اليت متتلكها اجلماعةاآلليات و
أو ضمنيا مسات اهلوية  معايريها املوجودة يف صورة قائمة أو جرد تبوييب جيمع علناو ،استشارته هويته

أما األساس الثاين الذي احتضن النظرة للهوية فهو أساس ، 20"االثنية والسمات الثقافية املالزمة هلا...
متحرك إذ أن اهلوية ال جيب أن تبقى رهينة موروث ثقايف ثابت يفرض على مجاعة بشرية حبكم 

التعلق مبجموعة تتحول إحساس باالنتماء و" لكنها عبارة عنو التارخيي وانتمائها العرقي أو اجلغرايف أ
أي أن االنتماء الثقايف البد أن يكون متحررا من سلطان  21ر ختيلي"عن طريق التجريد إىل إطا

مجاعات تمي خالهلا األفراد إىل تكتالت واجلماعة العرقية أو التارخيية مما جيعل اهلوية قضية شخصية ين
  خيتاروا.

تتشكل اهلوية استنادا إىل خمتلف التفاعالت القائمة يف اتمع و اليت تشكل النظرة للهوية 
فهوية األمة حسب بعض ، وطبيعتها  دومنا إغفال لطبيعة األيديولوجيا اليت تتحكم يف هذه التفاعالت

املنطلق األيديولوجي ومنط العالقة الرابط بني األفراد " الباحثني تتشكل من عنصرين أساسيني مها:
قات األفراد ، غري أن جعل السيادة للمنطلق اإليديولوجي يف تنميط عال22الذي أنتج ذلك النمط"

لكن الواقع ، تفسري غري كاف لتشكل هوية األمة رغم ما للبنية الفوقية من تأثري يف هذا اال
ا معينا عن الذات يصبح املوضوعي يثبت أن السريورة التارخيية لبعض اتمعات هي اليت تبلور تصور

ميز هلذه اجلماعة ذاا عن مألوفا لدى أفراد اجلماعة حينما يصبح هذا التصور الوصف املمتداوال و
فالسبب الذي جيعل ثقافة جمموعة من اموعات ، مجاعات أخرى ختتلف عنها يف مسريا التارخيية

وهويتها ختتلف عن ثقافتنا وهويتنا راجع حسب ندمي البيطار إىل اختالف التجارب اليت متر ا كل 
وبعد ، أفكارنا ومقاصدنا يف عامل الواقعوحنقق  ،نصنع مبا سبق أن صنعناه" جمموعة فنحن كما يرى

األمة تصنع أنظمتها ، تأخذ أشكاهلا املوضوعية املختلفة فإا حتدد سلوكنا ومشاعرناأن تتبلور و
إن لكل من الواقع العملي  ،23تكون هوية األمة "لكن هذه األنظمة تشكل وو، االجتماعيةالثقافية و

اعة لكن من أثره البارز يف تشكيل اهلوية الثقافية للجم للجماعة واملنطلق األيديولوجي أو التصور
حتوير اهلوية على شكل من خالل أسبقية أحدمها وقدرته على تكييف اآلخر وبالتايل تكييف و

التمييز بني " ويف هذه النقطة يعترب برهان غليون أن فهم أزمة اهلوية تتم فقط من خالل، األشكال



327 
 

فقد أكون عريب ، بني تصور اجلماعة هلذه اهلويةو، ملادي العملياهلوية من حيث هي واقع اجلماعة ا
أو أرى نفسي يف مرآة عقيدية جتعلين  ،األصل واللغة (شخصييت املادية) ولكنن أعترب نفسي غري ذلك

ور مع الواقع تكون قوة بقدر تطابق التصو، أنظر إىل هذه احلقيقة املوضوعية نظرة ذاتية خمتلفة
  .24فاعلة "بل وجودها كمقر إلرادة مستقلة و، تساعهااالشخصية واتزاا و

بالتايل اهلوية تكون بقدر تطابق التصور مع برهان غليون أن قوة الشخصية و حينما يقرو
العنصرين القدرة وحده على خلق وتكوين هوية قوية  الواقع فإنه ينفي أن يكون ألحد هذين

على مجيع األحوال مسألة اعتراف بسيط حتديد اهلوية ليس " ذلك حينما يوضح بأنوواضحة و
ي صياغة فالقضية ه 25"قد الذي نسميه الشخصية التارخييةلكن إعادة تركيب هذا الواقع املعو، بواقع

  .تصور للهوية مبين ومؤسس على هذا الواقع ذاته

رغم و، إن أهم ما مييز اهلوية الثقافية هو احلرية ال اإللزام أي حرية اجلماعة يف اختيار هويتها
حمتوياما إال أن حريتها تبعية اجلماعة ملفرزات التاريخ واجلغرافيا وأن هذه احلرية نسبية نظرا ل

ه يف أصناف العالقة بني هذا ما منيزهويات تفرض عليها بقوة القانون وتتجسد يف استقالهلا عن 
  26ي:اجلنسية لدى أمحد بن نعمان حيث جيعل أصناف العالقة بينهما ثالثة هاهلوية و

  .)ا وخاصة لغويا ملستعمرها السابقوضع بعض البلدان التابعة ثقافياستقالل اجلنسية دون اهلوية ( -

  .وجزء من فلسطني حاليا) 1962ل اهلوية دون اجلنسية (وضع اجلزائر قبل استقال -

ليابان ايف العامل  ويف مقدمتها الصني ووضع كل األمم املعتربة استقالل اهلوية و اجلنسية معا ( -
  .وأملانيا وكوريا والفيتنام..

يبقى أن تبعية اهلوية يف آخر أمره اختيار هلوية جديدة مل تأخذ يف احلسبان الواقع العملي و
  التعاطي معها.عملت على قراءته بكيفية مغايرة وهذا اجتاه آخر لفهم اهلوية وللجماعة أو أا 

إمنا على أشكال خمتلفة على حنو موحد واألخرية ال تفهم  اهلوية إذا من خالل هذه النقطة
ية بنياا الثقافالذي يطبع مجاعة ما يف خصائصها وومتباينة، فإذا كانت اهلوية بدءا هي ذلك التميز 
من جانب آخر تتجاوز هذا املفهوم إىل  -أي اهلوية-من خالل عناصر ثقافية واضحة ومرسومة فإا 
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املكان إىل إلغاء هذه العناصر وموافقتها للزمان وهذه  مفاهيم أخرى تتراوح بني ضرورة تطور
االخنراط يف ية جديدة أو نسيان قضية اهلوية ووالبحث عن عناصر أخرى لتشكيل هو العناصر ذاا

  .بدعوى إنسانية الثقافة "عامل  "الالهوية

ح لقد برزت إشكالية اهلوية يف الوطن العريب مطلع القرن املاضي عندما الحت يف األفق مالم
ذا ضة فكرية خلفت جدال واسعا يف كيفية النهوض من براثن التخلف اليت أصيبت ا ربوع ه

ديثة مالئمة لسمات إعادة قراءة التراث قراءة حالوطن أعن طريق تقليد القدامى؟ أم بالتجديد و
  العصر ومظاهره؟

غيري هو عند اجلابري سؤال إيديولوجي حامل بترف هذا السؤال بالسؤال النهضوي وع
شكال من أشكال التعبري  تنتجه فيمثل بذلكل فهو ال يسبق النهضة بل تسبقه واألوضاع حنو األفض

أن تسري  جيب يرسم الطريق الذيي، ويف الوقت ذاته ينظر للنهضة وعن الوعي ا يعكس هذا الوع
ليت تدفع إىل مبعىن أن الرغبة يف اإلدالء باجلواب هي ا -جوابا– األمر الذي جيعل منه سؤاال، فيه

  . 27طرح السؤال

كذا كانت الرغبة يف اجلواب على سؤال النهضة مرتكزا لتشكل تيارين رئيسيني غمرا ه
ضاري احملافظة على اإلرث احليب إىل اليوم مها تيار التقليد والساحة الفكرية والثقافية يف الوطن العر

  .والتحديث وينعتون باحلداثيني ثيني وتيار التجديدينعتون بالترالألمة العربية اإلسالمية و

لقد حدث هذا االنقسام يف خضم االصطدام احلضاري لألمة العربية اإلسالمية مع الغرب 
الذين ي مغر خاصة بالنسبة للتحديثيني واملتطور الذي فرض جتربته التقنية و القيمية كمثال حضار

اقع الدعوة إىل تطبيقها يف والغربية و الجتاههم حنو التجربة "التغريبيني" وصفو أيضا بناء على هذا بـ
  .اتمعات العربية اإلسالمية

أسسها أو االعتراف ا من عدمه ذا حدث االنقسام يف فهم اهلوية وبناء على هذا االنقسام إ
ما يشكل األمة تارخييا من لغة وعقيدة دينية وتاريخ مشترك  فقد رأى التراثيون أن اهلوية هي، أساسا

غري أن تشكل اهلوية ميكن أن يلغي عنصرا أو عدة عناصر ، من خصوصية الثقافةكل ما يدخل ضو
خذ لذلك مثال أن العقيدة الدينية ال ميكن أن تكون أسا ، أو يضيف إليها حبسب األيديولوجيا املتبعة
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اته هي البديل عن الوطن خصوصييني العرب كما أن الوطن القومي ولتكوين اهلوية لدى القوم
ركز على عوامل  ما بدا واضحا يف آراء رائد القومية العربية ساطع احلصري الذي هذاالقطري و

مل يعر اهتماما كبريا لعوامل اجلنسية أو االنتماء األقوامي اللغة والثقافة والتاريخ بالدرجة األوىل، و
لدينية كما مل يعر اهتماما كبريا للعوامل ا، أو مل جيعل منها شرطا من شروط تكوين األمة، األصلي

يعترب احلصري أن األقطار و ...مشاغل احلركة الوطنية يف املشرق أو الطائفية اليت كانت إحدى
مهما كانت األعالم اليت ترفرف وذلك مهما كان عدد الدول و، العربية تشكل جزءا من أمة واحدة

  .28طارعلى املباين احلكومية و مهما كانت طبيعة احلدود السياسية اليت تفصل بني هذه األق

يف اجلهة األخرى يعترب احلداثيون أن اهلوية جيب أن يعاد تشكيلها بعيدا عما يسميه و 
منها باعتبارها معيقات للتقدم وبناء حياة عصرية  التنصلوذلك إما بإلغائها و "التراثيون  "بالثوابت

طار عرب الدكتور ضمن هذا اإلراءة هذه الثوابت قراءة تتوافق ومتطلبات العصر، وراقية أو بإعادة قو
داعيا إىل قطع  29"أنا أي ما أعيشه اآلن" الطاهر لبيب يف إحدى القنوات الفضائية عن اهلوية بأا

  .ة باملاضي كمحدد للهوية الثقافيةالصل

يرفضون  فاملغالون من التحديثيني"يسلمنا هذا إىل شيء من املغاالة يف فهم مسألة اهلوية 
يف رأيهم  بالدين وما ميثله يف نظرهم من وعي  ا هراء ال معىن له  ترتبطعتربووي وية ذاافكرة اهل

يرفضون العلم واحلضارة  واملغالون من التراثيني، غييب ال عقالين خمالف للقيم احلضارية احلديثة
  .30القومية" الن نفيا للدين وبالتايل  للهويةباعتبارمها يشك

خاصة بني املعتدلني منهم إذ أن الفريقني  يلغي بعض االتفاق بني لكن هذا االختالف ال
الذي يقرأ به هذا التراث كليهما يتوجه إىل التراث مبحاولة إلعادة القراءة مع اختالف يف األساس 

بينما احلداثيون  ، اإلسالمي بروح هذا التراث ذاتهفالتراثيون يقرؤون التراث العريب ،من جديد
وهنا يرى أحد التراثيني أن ، فكرية أفرزا احلضارة الغربيةإىل قراءته من منطلقات منهجية ويتجهون 

"النهضة العلمية الذاتية ميكن أن ترتكز على روح التراث وحوافزه الروحية والفكرية أكثر من 
هذه الروح اليت توجد حماضن صاحلة للتكنولوجية املنقولة عن الغرب  منجزاته العلمية والصناعية،

قد تدفعنا هذه الروح إىل جتاوز و، متفقة مع أهدافناو، مالئمة حلضارتناو ،جتعلها مغروسة يف بيئتنا
  .31"الغربية يف مرحلة تارخيية الحقة احلضارة
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هي من مسات احلضارة احلديثة هناك رهان على أن التكنولوجيا و يف اجلهة املقابلةغري أنه و
إلنسانية فإذا كان حسب معن هي وحدها من يصنع القيم الثقافية اليت تدخل يف صياغة الشخصية ا

: ا الراهن بني الثقافات القومية واخلاصة فهو العامل التكنولوجيمثة عامل يقرب يف عصرن" زيادة
غري ذلك و، تضييقها لرقعة العاملو، التفكريلقها ألمناط متقاربة من السلوك وخو، انتشار التكنولوجيا

  .32"ى العامل بأسرهيد ثقايف على مستوكثري جيعل التكنولوجيا عامل توح

ال شك إذا أن اخلالف يف مسألة اهلوية إمنا هو خالف إيديولوجي يف أساسه إذ ينظر كل 
فبينما ينظر التراثي إىل القيم ، فريق للهوية على أساس طبيعة اتمع الذي يريده خبصوصياته الثقافية

الزمهما من خصائص فيما يكون العربية اإلسالمية كأساس تقوم عليه األمة لتعرف ذه القيم و ما 
ا غري ذلك ممإىل قيم احلداثة من دميقراطية وحرية وعدالة ومساواة و هويتها اخلاصة ينظر احلداثي

ال بديل عنه من أجل تقدم الغرب كأساس أفرزه عصر التنوير األورويب والذي أدى إىل ازدهار و
عدم دين الذي ميثل الغيبيات واألساطري ودون ال عليه فإن اختاذ العقالنية سبيالو، التقدمالنهوض و

هي ما  غريها من القيمكبة التراكمات العلمية احلاصلة ومتجيد اللغة الوطنية غري القادرة على موا
نمط من القيم هوية خاصة تبىن فقط على هذا الجيب أن يعرف به اتمع ويطور لنفسه شخصية و

نظر مسري أمني إىل املأزق الذي تتخبط فيه اهلوية بأنه  من هذا املنظورو، االرتقاءليتسىن له النهوض و
و طاملا مل تفهم ، عدم الوعي بأن مواجهة التحدي تتطلب اخلروج من آفاق امليتافيزيقا" موجود يف

 اهلوية هذه الضرورة سيظل التساؤل عن اهلوية يطرح يف إطار ملتبس ال يؤدي إىل أية نتيجة إذ أن
 الذي يرادف بدوره التحديث تطرح على أا متناقضة متاما معو التراث املزعومة تترادف مع

  .33"التغريب

لدى  "الغرب املستعمر" تتضح أدجلة اهلوية أكثر يف اتصال الذات باآلخر الذي يقصد بهو
الذي ميلك احلضارة لدى احلداثيني حيث يتخذ هذا االتصال شكل عالقة  "الغرب املتطور"التراثيني و

بناء ى اتمعات العربية اإلسالمية ود أصبح الغرب طرفا رئيسيا يف حتديد الذات لدفق، نفور أو تعلق
إنكار هذه احلضارة شرطا و، رفض الذات شرطا لقبول احلضارة أو توطينها على هذه العالقة أصبح

يديولوجية لكن تكريس هوية حباهلا ال يقتصر على الدوافع اإل، لدى أحد االجتاهني ،34لتأكيد الذات
اخلاصة بشعب ما أو ببعض طبقاته فاملصاحل اجلماعية و توجهه مصاحل معينهحدها بل تسوقه أيضا وو
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وبالتايل فإا تغذيه وتعمل ، تستخدم هذا املفهوم حول اهلوية القومية كأداة يف خدمة هذه املصاحل
اهلوية سية إىل السياول نظرة بعض النخب االجتماعية وهذا ما يفسر حتو، 35"على تثقيف جمتمعاا به

يف بلدان املغرب العريب بشكل خاص بعد االستقالل عما كان يعد ثابتا غري يف بعض البلدان العربية و
األيديولوجيا  ذلك حسب صاحل اهلرماسي ألنرار الدين اإلسالمي واللغة العربية ومتغري فيها على غ

استلهمت خمزون اهلوية يف ر والوطنية ذات املضامني العروبية واإلسالمية اليت تصدت لالستعما
 اختذت من املثال ذي املرجعية الغربية مضمونا جديداطين غريت لبوسها بعد االستقالل والكفاح الو

عتها القطرية ينسجم مع طبيقافية  لدولة االستقالل من جهة والثجيسد التبعية السياسية واالقتصادية و
  .36"الضيقة من جهة أخرى

   افية يف اجلزائر: حماولة استبعاد اآلخرحول اهلوية الثق الصراع

إن األمر املميز للثقافة اجلزائرية كما يقر بذلك الكثري من الباحثني هو انسجامها وعدم 
وجود صراعات وصدامات حول اهلوية الثقافية قبل الفترة اليت سبقت جميئ االستعمار الفرنسي 

هذا املستعمر أرض اجلزائر والذي عمل للجزائر، فهذه الصراعات برزت للوجود حينما وطأت قدم 
ثر يف خمتلف الصراعات مبختلف السياسات اليت انتهجها على خلق تضادات واضحة كان هلا بارز األ

 اثنني رغم وجود عرقنيذلك أنه و، السياسية سواء خالل الفترة االستعمارية أو بعدهاالثقافية و
العرق العريب الدخيل إال أن التعايش بينهما ومشكلني للمجتمع اجلزائري: العرق الرببري األصيل 

بت الفتح اإلسالمي هلذه البالد وهذا كان السمة اليت ميزت حياة هذا اتمع على مر القرون اليت أعق
أبناء مازيغ قد مجع بينهم "إن أبناء يعرب و :بن باديس يف مقولته الشهريةما أكده عبد احلميد 

وتؤلف بينهم ، الرخاءالقرون متزج ما بينهم يف الشدة وأبت تلك مث د، اإلسالم منذ بضعة عشر قرنا
الضراء حىت كونت منهم يف أحقاب بعيدة عنصرا مسلما يف العسر واليسر وتوحدهم يف السراء و

  .37"ئريا أمه اجلزائر وأبوه اإلسالمجزا

لى األرض الدول اليت تأسست بعد الفتح اإلسالمي عكل املمالك و" ويرى أمحد منور بأن
تسمت بالطابع اإلسالمي أي طوال أربعة عشر قرنا باستثناء دولة االحتالل الفرنسي ا اجلزائرية
  .38"مائها للحضارة العربية اإلسالميةبانت عرفتاملميز، و
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لقد برزت إشكالية اهلوية يف اجلزائر على يد االستعمار الفرنسي الذي عمل مبختلف 
ألكادميية على تفريق اجلزائريني وإيهامهم أم ال يشكلون أمة األساليب السياسية والعسكرية وا

ملكونني األساسيني لسكان على ذلك من تفريقه بني ا أدلّ وال، واحدة وإمنا هم أعراق متنافرة
جيني الذين يعملون لصاحل اجليش تابات بعض األنثروبولوستناد إىل كاجلزائر: العرب والرببر باال

ومن جهة أخرى عمل االستعمار  ،أن سكان الرببر من أصل أورويب ىلالفرنسي واليت حتيل إ
عية اليت كانت قائمة قبل التقاليد االجتماهدم البنيات الثقافية والروحية واألنظمة و" الفرنسي على

مقوماا من البنيات الثقافية والروحية والتقاليد االجتماعية  إحالل بنيات أخرى حملها تستمدالغزو و
من هذه البنيات اليت سعى االستعمار إىل دميها اللغة العربية فقد أصدر و، 39"املسيحية واألوروبية

قانونا مينع أي معلم عريب ممارسة نشاطه التعليمي دون رخصة متنحها اإلدارة  1904خالل عام 
  40:له من خالل مجلة من الشروط أمههاالفرنسية حتدد 

إىل التحرر عدم التعرض لتفسري اآليات اليت تدعو و، اقتصار التعليم على حفظ القرآن ال غري
احمللي وجغرافية القطر التاريخ دراسة التاريخ العريب اإلسالمي واستبعاد  .من الظلم واالستبداد

يذكر الدكتور أبو و .دراسة األدب العريب جبميع فنونه . استبعادعربية األخرىاألقطار الاجلزائري و
لتعليمية خاصة االبتدائية منها لغة العربية بدأ أوال بإبعادها عن املؤسسات االقاسم سعد اهللا أن إبعاد ال

 "لكن هذا ليس حبا يف العربية لذااو، الثانوية مع االحتفاظ ا على مستوى الدراسات العلياو
فمنع ، 41"جلزائريني قصد التعجيل باالندماجاملترمجني إلدارة اولكن فقط لتحضري بعض اإلداريني و

السماح لبعض اجلزائريني مع االجتاه حنو فرنسة التعليم و س اللغة العربية كان يسري باملوازاةتدري
بدخول املدارس الفرنسية لكن القصد من ذلك كان احتواء هؤالء اجلزائريني وإدماجهم يف الثقافة 

، املستقبلالفرنسية ومن مث استبعادهم عن ثقافتهم وهويتهم اليت ميكن هلا أن تشكل عليه خطرا يف 
ستعمار على استبعاد اإلسالم كرمز من رموز اهلوية الثقافية للمجتمع اجلزائري من كما عمل اال

خالل حتويل املساجد إىل كنائس وحتويل مهمة الزوايا من خالل حصر دورها يف بعض الشعائر 
تعماري كقدر سء والقدر من أجل تربير الوجود االالشركية واإلعتقاد بشكل زائد عن احلد يف القضا

وخالله ، كما استهدف التاريخ الوطين بالتشويه والتشكيك، حل على البالد ال جتب مقاومته
والثقافة يف اجلزائر استهدفت الرموز الوطنية مبا قرر يف الكتب املدرسية اليت كانت تنسج التاريخ 

  .ستعمار ومصاحلهعلى مقاس اال
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بعد دخول االستعمار أن تشكلت خنبتان  لقد نتج عن طبيعة التعليم السائد يف اجلزائر
خنبة ، خمتلفتان بل ومتصارعتان أحيانا نتيجة اإلختالف يف الوسيلة اليت ميكن من خالهلا حترير البالد

وخنبة حديثة ، تقليدية اعتمدت على التكوين األصيل املتمثل يف اللغة العربية ومبادئ الدين اإلسالمي
، ت لغته وثقافته متبنية الدعوة إىل اإلدماج يف اتمع الفرنسيتكونت يف مدارس اإلستعمار واكتسب

بل رأى فيها متكينا ، لكن دعوم هذه مل تلق النجاح ألن االستعمار مل ير يف ذلك مصلحة له
ماي  8األمر الذي دعا إىل عدوهلم عن ذلك خاصة بعد أحداث ، للجزائريني من بعض حقوقهم

بقيت حية لدى هذه النخبة إىل يومنا  من فرنسا الدميقراطية غنموها ولكن األفكار اليت، 1945
وهي متثل إحدى أطراف إشكالية اهلوية الثقافية اليت حيياها اتمع اجلزائري إىل جانب ، هذا

إضافة إىل التيار ، األيديولوجية اإلسالمية اليت تبناها احملافظون يف صورة مجعية العلماء املسلمني
كطرف آخر حياول تكريس رؤيته للشخصية اجلزائرية معتربا أن  1949د عام الرببري الذي ظهر بع

  .يبمن الوطن العر أيتجز إلصرار على اعتبارها جزءا الهلا مميزاا اخلاصة بدل ا

بعد انقضاء الثورة واليت وحدت الرؤى املختلفة بشكل مرحلي عادت حماوالت اإلستبعاد 
، ىن خيار ثقافيا  وسياسيا بعينه من أجل رسم معامل اتمع اجلديدالثقايف بني النخب املختلفة واليت تتب

فهاهو أمحد طالب اإلبراهيمي وهو يدعوا إىل احملافظة على عناصر الثقافة اجلزائرية من لغة ودين 
وتاريخ مشترك يرى أن الواجب هو إعادة إحياء التراث كنقطة انطالق إىل املستقبل مهتديا بقول 

 ،42ن أن تدي به إىل ماضينا البعيدرب طريق إىل املستقبل هو الطريق الذي ميكإن أق إميي سيزير
باالرتكاز  الذي يعترب االجتاه إىل بناء ثقافة وطنيةكما جند هذا أيضا لدى الدكتور أمحد بن نعمان 

إحالل " ما يلحق ا إمنا هو إكمال ملسرية االستعمار الذي كان يهدف إىلعلى اللغة الفرنسية و
اتمع اجلزائري فرنسي اللسان للغة الفرنسية حمل اللغة العربية يف مجيع جماالت احلياة حىت يصبح ا
ويذوب يف ، يفقد مقومات شخصيته الوطنية والقومية تدرجيياو، ينقطع بذلك عن تارخيهو، الثقافةو

جتددها ال يركن التاريخ خري ضمان لتماسك األمة وكما يرى بن نعمان يف  43"بوتقة األمة الفرنسية
الوجود املعنوي اخلالق للشعوب ومبعث العزة " إال إليه إذا آل أمرها إىل ضعف و تضعضع : إنه

الستمرارية الفعالة مصنع هوية الرجال الذين يواصلون عملية املد احلضاري لضمان الديها والفخار و
  .44"هلذا التاريخ
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استعبادهم وإدماجهم قسرا  وهكذا يرى بن نعمان أن مسة الشعب اجلزائري هي رفض
   .ا اللغة العربية والتاريخ الوطينضمن هوية ليست هويتهم واستبعادهم عن هويتهم اليت متثله

لقد مشلت حماولة استبعاد بعض عناصر الثقافة الوطنية اليت تؤسس اهلوية العديد من املفكرين 
ديس اليت تطال هذه وعلى رأسهم مصطفى األشرف الذي يقف على النقيض من حماوالت التق

فنجده يرى يف ، العناصر داعيا إىل النظر إىل ما يقتضيه الواقع وتشكيل هوية ثقافية على هذا األساس
لذلك يفاضل األشرف بني األمة واتمع ، رفض املعاصرة وما تعلق ا تقوقعا وحنينا إىل املاضي

فاللغة عنده ترتبط ، يف مسألة اللغة فريجح كفة اتمع على األمة وجند هذه املفاضلة عنده قائمة
هنا نلمس حماولة األشرف التنظري و، أقوىا و لكن ارتباطها باتمع أشد وباألمة و اتمع كليهم

اللغة -ملرتبطة باألمة لتقبل اللغة الفرنسية يف اجلزائر كلغة فرضها الواقع أي اتمع بينما تبقى اللغة ا
إنه من اخلطأ أن " :ات اإلنسان اجلزائري وتطلعاته حنو الرقي والتقدمقيق متطلببعيدة عن حت -العربية

ن أا معصومة مى من اإلنسان وفيدعي أن اللغة أقو، يصدر املرء يف حكمه عن العاطفة القومية
قادرة على أن حتصل من تلقاء ذاا على التخلف الذي يقع فيه اإلنسان وأا منفصلة عن مصريه و

  .45"العلمي احلديث مجيع أسباب التطور

هذه هي حال رف هي رهينة الواقع أي اتمع وما يسوده من عالقات وإن اللغة لدى األش
التقنية باعتبار أن الواقع لواجب تولية الوجه شطر احلضارة والعربية اليت يستبعدها حينما يكون من ا

هي رب من هذا اتمع وباللغة األقرب إىل هذه احلضارة واألقيقر بتأخرها فيقضي باستبداهلا 
من جهة أخرى يبقى هذا الواقع دوما يالحق العربية إذ أنه السبب يف تأخرها وليس و، الفرنسية

إن الذي أضر بالعربية بعد الغزو االستعماري ليس هو " :فاض مستواها كما يقر بذلك األشرفاخن
نطق الذي بنيت عليه تلك املوالقائمة بني الغالب واملغلوب  اخنفاض املستوى بل هو نوع العالقات

 الحنطاط مما دفعهم إىلهذا الواقع هو الذي أوحى للجزائريني بأن العربية آل أمرها إىل ا 46"العالقات
ا احلل أن الواقع فرض مما سوغ هلم هذو، التفكري حبذر متناقض يف تعليم أبنائهم تعليما فرنسيا"

ما لبث الشعب أن أخذ يعترب و، اللغة القوميةأم على أية حال ما زالوا متمسكني بالفرنسية و
را هذا نظمو الروحي يف اآلخرة وعلى عكس العربية اليت أصبحت لغة الس، الفرنسية لغة الدنيا

أو الضرورة -ويبقى الواقع ، 47"إلضفاء الطابع الديين عليها وترتيهها من احلرام ومن املكروه
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يما يتعلق بتوظيف لغته ليس العكس فنسان وي يفرض نفسه على إرادة اإلهو الذ -االجتماعية
يغوص بالبحث ف ال يقيم وزنا هلذه الشعارات والشعور بالتايل بذاتيته لكن يبدو أن األشرالقومية و

يف امللموس طاحما إىل حتقيق هبة اجتماعية باستخدام األدوات الثقافية للدول املتقدمة مبا يف ذلك دولة 
تيار فرضته الضرورة االجتماعية على رأسها اللغة كاخاحملتل ذاته ورنسي بل أدوات هذا احملتل الف

  .وليس االستعمار

وباإلضافة إىل النظرتني السابقتني واجتاه كل منهما الستبعاد اآلخر من املنطلق الذي يتموقع 
فيه اجته البعض خاصة الذين يتبنون تيار احلداثة إىل اللعب على وتر األمازيغية واستخدامها أداة 
لإلستبعاد الثقايف وتشكيل هوية تتقاطع حسب الداعني إىل احملافظة على العناصر األصيلة للهوية 

 1964بالتحديد عام وقف جلوء فرنسا بعد االستقالل وويدعم هذا امل، الثقافية مع مصاحل االستعمار
يذكر بن و، مةاألكدكمال خطط االستعمار باسم العلم وإىل تدشني األكادميية الرببرية يف باريس إل

بفعل خطة فرنسية بعيدة املدى شرع يف وضعها " نعمان أن احلركة الرببرية ظهرت إىل الوجود
حماولة اجلزائر لتحقيق ليسري نشاطها بالتوازي مع  حكماء صهيون بإتقان على غرار بروتوكوالت

بكيفية طردية مع ختتفي فهي تظهر يف الواقع و، استرجاع السيادة الوطنية بعد االستقاللالتعريب و
التحريري من حماولة الدولة اجلزائرية لتحقيق التعريب يف البالد على طول امتداد سنوات الكفاح 

وقد  2007م ، لقد حدث أن نظمت اجلزائر تظاهرة للثقافة العربية عا48"أجل االستقالل التام
خرج  لتظاهرة بيومنيقبـل انطالق ان جانفي يوما الفتتاح التظاهرة ور ماختارت يوم الثاين عش

هو رأس السنة و يناير طلبة من جامعة جباية منددين باختيارهم هذا اليوم الذي يصادف الفاتح
ا عربا فما الفائدة من إن كنفلما نعرب؟ و، : إن كنا أمازيغازيغية رافعني شعارا لكاتب ياسنياألم

استمرارها يف از البعد العريب والت الدولة إبرميثل هذا املوقف ردا صرحيا على حماوو، 49"تعريبنا
عملية التعريب الذي بدأته خالل السبعينات كما ميثل استنكارا للدولة بلجوئها إىل طمس البعد 

دقيقا ألغراض وم انطالق التظاهرة كان حمسوبا وأن اختيار يزيغي بتغليب البعد العريب عليه واألما
  إيديولوجية.

ثله الرفض املتبادل لظهور اآلخر يف امليدان الثقايف يبدو أن هناك صراعا ثقافيا وسياسيا مي
رفض التعريب من جهة باعتباره موقفا راميا إىل طمس اهلوية الرببرية كما جاء يف أحد منشورات 
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تارة الرببرية مهددة من مجيع النواحي... إن اللغة 25/01/1973األكادميية الرببرية احملررة يف 
وتارة بإمهال الرببر أنفسهم ، ستئصال الرببرية من جذورهابسياسة التعريب اليت دف إىل ا

، ومن جهة أخرى رفض 50"...العروبة مسهاإأن يتحدوا ضد جرمية نكراء  ... جيب على الرببرمللغته
كون سوى التمكني للفرنسية كلغة وثقافة لن ت خفية من يدعموم لتحقيق أغراضالرببرية وممثليها و

لكن يبدو ، الدين اإلسالمي الذي يضعف ويزول بزوال اللغة املعربة عنهآن ووإزالة العربية كلغة للقر
ال ميس الرببرية و أن رفض الرببرية لدى االجتاه الثاين يقتصر على اجلانب السياسي واإليديولوجي فيه

ف التراث اجلزائري ذلك أن هذا الرفض يقتصر على املصادر اليت توظ، كتراث ثقايف جزائري أصيل
األكادميية الرببرية يف  انشقاقات داخل البنية الثقافية واالجتماعية اجلزائرية على غرارترات وخللق تو

اليت تدعمها فرنسا إلبقاء اجلزائر حتت السلطة الثقافية الفرنسية رغم استقالهلا عنها باريس و
ا ما "كيف ميكن ألي عامل أو جهاز علمي (كائن حول هذه النقطة يتساءل بن نعمان:و، عسكريا

 صفاةوحدها  بني من هم من أصل عريب ( ) أن مييز يف هذه املناطق الناطق أهلها باللغة العربيةكان
بعد امتزاج عضوي عن طريق التزاوج املباح  ) أيضا،صفاة العرق( من هم من أصل أمازيغيالعرق) و

ني أفراد هذه األمة حضاري ظل متواصال بأبناء األمة اإلسالمية الواحدة وامتزاج لغوي وثقايف وبني 
  .51؟"! الواحدة على امتداد أربعة عشر قرنا من التاريخ

كانت حماوالت استبعاد عناصر اهلوية الثقافية واضحة خالل حماولة التعريب اليت باشرا  لقد
الدولة اجلزائرية، فحينما أقر مبدأ التعريب كإستراتيجية الستعادة الشخصية الوطنية بفعل استعمال 

ثقايف يغذيه سياسية اليت خلفت جوا من الصراع ال-اإليديو لوطنية اصطدم جبملة من العوائق اللغة ا
لقد كان ملقاومة حركة التعريب ، مراكز النفوذ يف كثري من األحياناخلوف على املصاحل و

ن كانت هنا تتلبس قناعا ثقافيا إجذور يف املصاحل االجتماعية و مجال لعبيدي ومعارضتها حسب
فإن اإلطارات ، إىل أمهية العامل الثقايف بشكل خاص جهاز الدولة ور إىل مكانة اإلطارات يفبالنظو

ديد مباشر ملواقعها املفرنسة قد شعرت بوعي أو بغري وعي بأن سياسة التعريب هي يف احلقيقة 
  .52"االجتماعية

الجتماعية لقد وقفت بعض اإلطارات املفرنسة اليت رأت يف التعريب خطرا على مواقعها ا
لكنها اختذت شكلني  تظهر بشكل علين ألسباب وطنية ولكن هذه املعارضة مل، موقفا معارضا
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ملتويني كما يذكر ذلك األستاذ لعبيدي مها الدعوة إىل االهتمام بالعربية الشعبية يف مقابل العربية 
كان حريا بالدولة  من مثألقرب إىل واقع الشعب اجلزائري واملكتوبة باعتبار اللغة الشعبية هي ا

باعتبار أن اللغة ، عربية -االزدواجية اللغوية: فرنسيةترقيتها إىل لغة وطنية هذا إىل جانب الدفاع عن 
احلضاري الذي طال اتمع العربية  ختلفت عن ركب احلضارة والتقنية بعد اخلراب االجتماعي و

املفرنسني إىل أن بني املعربني والصراع استمرت املفاوضات بل و، اجلزائري خالل الفترة االستعمارية
، اإلبقاء على املواد التقنية باللغة الفرنسيةمثال على تعريب املواد األدبية واستقر األمر يف جمال التعليم 

وهنا يعترف حممد ، األمر الذي جعل حركة التعريب حتيد عما سطر هلا يف خمتلف املواثيق الوطنية
أهم و، هذا لالختالف يف الرتاعات وفق ختطيط ثوري هادف وتسري"حركة التعريب ال  مصايف بأن

هذا االختالف يكمن يف النظر إىل اللغة العربية إذ يتفق اجلميع على أن من حق املدرسة اجلزائرية أن 
تتجه اجتاها علميا ألن هذا االجتاه هو الذي ينقذ بالدنا من حالة التخلف اليت ورثها عن العهد 

إذا كنا نتفق إىل هذا احلد فإننا خنتلف بعد ذلك يف األداة اللغوية اليت ينبغي و، داالستعماري البائ
  .53اعتمادها يف هذا االجتاه..."

إن املناداة باستخدام اللغة الشعبية إمنا هو حماولة للحفاظ على وضع اللغة الفرنسية كلغة 
ف اللغة خبال، بية الشعبيةالعر مسيطرة واحلفاظ بذلك على مصاحل املرتبطني ا عضويا ذلك أن

ا للفرنسية يف احلياة الثقافية واالقتصادية منافس -وال ميكنها أن تكون -العربية احلديثة، ليست
التسوية  كما أن موضوع االزدواجية اللغوية يعمل حسب مجال لعبيدي على 54العلمية والتقنية"و

افتراض شرعية اللغة العربية كلغة وطنية  األمر الذي يتناقض مع، اللغة األجنبيةبني اللغة الوطنية و
كما أنه يتضمن خلق موقف نظري جتريدي يربر عالقات التبعية الثقافية اليت من أهداف التعريب هو 

  .55"للتقدم الثقايف أي، العمل على إزالتها كشرط لتحرير الطاقات الثقافية الوطنية

اليت عملت على جتميع جمموعة دولة وملتكاملة للواحدا من اإليديولوجية ا قد كان التعريبل
الذي كان يهدف إىل حماولة مطابقة الدولة تارخيية لبناء مشروعها السياسي والومن العناصر الوطنية 

ية معربة عن ثقافة وطن باألمة، لقد كان هذا املشروع حسب عمار بلحسن شرطا أساسيا لبناء
 "إثنوسيدية" يالية اليت ظهرت ممارستها كعمليةخصوصياا كنفي للثقافة الكولونالشخصية اجلزائرية و
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عريب أو بربري إىل خارج اللعبة ذلك أن الرابطة الكولونيالية أقصت كل ما هو جزائري ، مدمرة
   .56"للهوية أنكرت هويته أو حاولت تأسيس معارضة بني العناصر املكونةو

ف مع حماولة استبعاد اتضح أن إشكالية اهلوية قائمة على اإلجنذاب إىل طرف من األطرا
لكن هناك خنبة من الكتاب رأوا أن احلل إلشكالية اهلوية هو ، الطرف اآلخر وإلغائه ثقافيا وسياسيا

كما يرى عبد الغين مغريب ، ائتالف مجيع العناصر املكونة هلا والعمل على مجعها يف بوتقة واحدة
د على آخر بل ينبغي إدراك الثقافة دراسة الذات اجلزائرية ترتبط بعدم تغليب بع الذي اقتنع أن

  .57"الطريقة الوحيدة لتجنب اجلهوية والقبليةهي ديناميكية مرتبطة مبشروع شامل و ككلية

: األوىل مصدرها الشرق وقد ميزت صنف الثقافة اجلزائرية إىل صنفنيوكان علي الكرت قد 
اجتهوا للتعليم يف أحضان املدرسة  قد ميزت الذيندرها الغرب وإيديولوجية مجعية العلماء والثانية مص

الفرنسية حيث أدت التفاعالت والسجاالت املتعلقة بالثقافة إىل نوع من التصلب يف االجتاهات 
بل ، الفكرية لكل فريق، مث يأيت الكرت لريفض قيام ثقافة وطنية على أساس من هذه األسس فحسب

ليه ليست بالعقيدة اجلامدة مثلما كانت ع ائريةفالوطنية اجلز، إن الثقافة الوطنية عنده هي هذه مجيعا
بل هي ، الستالينية بالنسبة للشيوعيني يف احلزب الشيوعي اجلزائريالباديسية بالنسبة للعلماء و

تقليدية يف اشتراكية وعلمانية و، إسالميةن لذلك فهي يف نفس الوقت عربية ومعاكسة هلذين التياري
  .58"إخل...جوانب أخرى أا عصرية يف كثري من اجلوانب إال

هذه االئتالفية اليت يؤلفها علي الكرت حول الثقافة الوطنية يرفضها حممد العريب ولد خليفة 
إمنا يصب يف النموذج  "الالئكية"حينما يقر بأن ما يستخدم من مصطلحات على غرار العلمانية و

اليت راح الكثري من  هذه النخبة، تأثرياته األيديولوجية املمارسة على النخبة اجلزائريةالفرنسي و
تنص على أن اإلسالم العنف إىل ديباجة الدستور اليت تنظيماا وأفرادها يرجعون أسباب التطرف و

وهو ما يدعوه ولد خليفة مبحاولة هدم املركز ، الرمسيةللغة العربية هي اللغة الوطنية وادين الدولة و
فليس هناك من سبيل حسب ولد ، ب الروحي لألمةالذي استهدف نواته الصلبة املتمثلة يف اجلان

ال عالقة لغة هويتها املتمثلة يف إسالم جيمع ويوحد و تعطيل"خليفة إلضعاف اجلزائر إال من خالل 
يه هي يف أمازيغية سكنت بيت اإلسالم وسكنت إلهلا بالعرق والطائفة وال بالتقدم أو التخلف و
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عنوانا عن جهاز القمع ال مع الفرنسية اليت كانت وليس مثة من صراع حسبه إ 59"تناغم ووئام
   .اإلستعماري

يبدو أن طرح قضية اهلوية الثقافية يف شكل تأليف بني خمتلف العناصر الثقافية فيه نوع من 
ليست متكافئة العلمانية...اإلجحاف ذلك أن هذه العناصر على غرار العروبة واإلسالم والشيوعية و

لذلك حيتمل أن تنطبع عناصر هذه اهلوية بسمات وخصائص العنصر ، امن حيث قوة املتحكمني فيه
وإن كان الغرض منه هو مثال   "اإلسالمية" إىل جانب عنصر "يةالعلمان" ئد، كما أن إقرار عنصرالسا

التخفيف من حدة الصراع بني العنصرين املتصارعني إال أنه حيمل يف باطنه حماولة فرض الذات 
أي ( "خلصوصيته "النخبويةكعنصر ال يبدو مألوفا لدى عامة الناس  "انيةالعلم" بالنسبة لعنصر

 مث العمل على إزاحة واستبعاد عنصر )له دون سند شعيب واسع الرتباطه العضوي جبزء من النخبة 
على أنه واحد من األبعاد األساسية للهوية الثقافية نظرا  لدى العامة امألوفيبدو  كاجتاه  "اإلسالمية"

وخمتلف جماالت اليت تربط بني اإلسالم كدين واملمارسة الشعبية  لالعتقادأي ته الشعبية (خلصوصي
مع استبعاد اللغة العربية خالل عملية التعريب اليت باشرا  متاما كما هي احلال، )احلياة االجتماعية

  .ناتالدولة يف بداية السبعي

من خالل  لصراعية حنو اهلويةإن العمل على فرض بعض العناصر الثقافية كحل للنظرة ا
بني األفراد  وأتوليفية جيب أن يأخذ يف اإلعتبار عدم التكافؤ املوجود بني هذه العناصر أخرى نظرة 

كما جيب أن يأخذ يف اإلعتبار سلطة هؤالء األفراد يف ، يديولوجياإالعناصر كالذين يعتنقون هذه 
ألفراد سوف تنعكس على سلطة العناصر ذلك أن سلطة هؤالء ا، والسياسي االجتماعياحلقلني 

ومن مثة يكون لعناصر بذاا سلطة وهيمنة على باقي العناصر ، الثقافية املشكلة للهوية الثقافية
عناصر ولكننا نكون أمام تفوق عناصر ال وعندها ال نكون بصدد عمل توليفي بني خمتلف، األخرى

هلذه العناصر اليت تتالشى سوى  يكون وحينها ال، وبروزها مقابل تالشي عناصر أخرى وضعفها
 .كمكونات للهوية والذات الثقافية سم واحلضور الشكلياال

  اهلوامش:
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  أ. طاهري خلضر بن العيد، جامعة بسكرة
 وحتتاج إىل اختاذ عمل مجاعي تمعات,األفراد وا تعيق تقدمظاهرة اجتماعية  ميةاأل مقدمة:

الذي أصاب البناء  بغية مواجهتها والتحرر من آثارها اهلدامة. ومن أهم أسباا اخللل, منظم
تمعات، نتيجة للظروف اليت عاشتها هذه اتمعات يف فترة االحتالل األجنيب االجتماعي للمج

ألوطام, ورغم كل احملاوالت اليت اختذت بعد خروج احملتل إال أن اخللل ظل موجود, فرغم مرور 
"مل تتوصل حىت اآلن إىل  فترة طويلة على استقالل الدول العربية ومنها اجلزائر, إال أن جمتمعاتنا

, واملشكل ال يكمن يف اإلمكانيات 1جة اليت بلغتها جمتمعات أخرى انطلقت من نفس النقطة"النتي
فكثري من الدول العربية تعتمد على موارد طبيعية ساقها اهللا إليها, استطاعت أن تشيد ا , املادية

ائل, وإمنا إال أن املشكل ظل قائما, فاخللل "ال يعزى لفقدان الوس, البناءات وتستورد ا األجهزة
, فاتمع يبىن بالرجال وليس بالوسائل, وإن كانت الوسائل مهمة, 2يرجع إىل فقدان األفكار"

ولكن أمهيتها تبقى مرتبطة بقدرة الرجال على اإلبداع والتفكري, "فقد توصلت اليابان من اإلنقاص 
عله يبلغ مستوى من مجيع مشاكل التخلف بفضل تنظيم معني للمجتمع على قواعد أخالقية, مما ج

القدرة على مواجهة مجيع أعبائه بواسطة وسائل تعد منقوصة على وجه اإلمجال إذا قارناه ترقيما 
يف حوزتنا, فالوسائل ال تعد هي العائق بل هي جزء من أفكار اإلنسان,  3بالوسائل اليت تقع"

ا مبنيا على قواعد أخالقية اإلنسان هو الثروة احلقيقة لكل جمتمع, وهو ما ينبغي أن يستثمر استثمارف
د مرتبة تنطلق من اتمع لتعود عليه بالنفع, أما عامل األشياء فرغم أمهيته إال أنه يأيت يف مرتبة بع

ما جنده اليوم هو "ركاما مكدسا مرتبة اتمع ومتاسكه وتآلفه, و, وبعد اإلنسان وأخالقه وأفكاره
, األشياء. فالدول العربية تتكلم بلغة األرقام عن 4أو كثري"من األشياء املشتتة الفاقدة للتآلف يف قليل 

و غريها هي ما ينبغي الوصول أ, وكأن األرقام الكبرية اليت حققتها يف ميدان بناء املؤسسات التعليمية
مفقود أو  ولكن االهتمام جبوهر العملية االجتماعية الرامية إىل النمو احلضاري للمجتمع ظل, إليه

, حت حيث مل حيقق العامل اإلسالميهذا ما يفسر لنا كيف أن اليابان جناملستوى, "و على األقل دون
, بدل أن د طبق يف عامل األشياء واملنتجات, ألن نشاطه قهذا احلني نصرا حامسا على التخلفحىت 

ومواكبة فبناء اإلنسان هو الطريق إىل بناء اتمع . 5يطبق ضمن النسق البشري ونسق األفكار"
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ال ميكن أن و. الفكرية والوجدانية والعمرانية اإلنسانأعمال إال جمموعة من  حلضارة, وما ارةاحلض
هي نشر  ,وة من خطوات البناء السليم للفردأول خطو .حضارة إال بالبناء السليم للفرد تقوم تمع

وما سبل  ؟ائريف اجلز؟ وكيف هو وضعها أسباا وما ملقصود باألمية؟ فما القراءة وحماربة األمية.
  احلد منها؟

هو منهج علمي يقوم أساسا على , ووقد قمنا ذه الدراسة اعتمادا على املنهج الوصفي
يتضمن دراسة عرفه الباحث (هوييت) بأنه "قد , وأو املوضوع حمل البحث والدراسةوصف الظاهرة 

خمتصا ببحث الظواهر  , ويكونأو الناساحلقائق الوقتية املتصلة مبجموعة من األوضاع أو األحداث 
ومجع أنواعها وأسباا صب عملنا على وصف ظاهرة األمية و. لذلك ان6أو الوقائع يف الوقت الراهن

  .الظاهرة, من خالل املصادر واملراجع اليت تناولت هذه بيانات ظاهرة عنها
من  م, قسوفق خطة , قمنا ذه الدراسةألمية يف اجلزائر وسبل احلد منهاومن أجل دراسة ا

أما املبحث الثاين فقد , حث األول تعريف األمية و أنواعها, تناول املبخالهلا البحث إىل ستة مباحث
, أما املبحث الثالث فقد تعرضنا فيه ملظاهر األمية األمية اخلارجية منها والداخلية تناولنا فيه أسباب

اآلثار املترتبة على للحديث عن , أما املبحث الرابع فقد خصص م مسات الطبقة األمية يف اجلزائروأه
, أما ء فترة االستعمار وبعد االستقالل, أثنااخلامس لتطور األمية يف اجلزائر , وخصص املبحثاألمية

واختتم البحث بنتائج وتوصيات يف , ألميةيف املبحث السادس فقد كان للخوض يف سبل احلد من ا
  .خامتة الدراسة
سلبية متعددة ومؤثرة يف  كلة اجتماعية ذات نتائجهي مش األمية :تعريف األمية - أوال 

القراءة والكتابة  عرف يف العادة بأا وضع الذين جتاوزوا سن التعليم دون أن يلموا مبهاريتوت .اتمع
يف مستوى ميكنهم من متلك لغة الرموز الكتابية, واستعماهلا فعال يف جماالت  ,ومبادئ احلساب

يعرف األمي يف واملعرفة أو القدرة على القراءة والكتابة،  مية عدميقصد باأل, ف7ال الفكرياالتص
. ن عمرهبأي لغة، وقد جتاوز السن العاشر م اجلزائر بأنه الشخص الذي ال يعرف القراءة والكتابة

يف تقييم وضعية األمية يف اجلزائر إىل يومنا هذا منذ اإلحصاء األول  وهذا التعريف هو الذي اعتمد
مبفهوم آخر بعد أن ارتبطت به كلمات  أصبح مفهوم األمية يف العامل اآلن يعرف و .1966عام 

, واألمية الوظيفية واألمية البصرية واألمية احلاسوبيةالثقافية،  أخرى فأصبح هناك مصطلحات األمية
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 القراءة. وقد تطور التعريف املقبول حملو األمية من القدرة على واألمية املعلوماتية...اخلأو املرئية، 

ر األمية مشكلة انتشا وتناولت هذه الدراسة, ت, إىل القدرة األوسع على تناول املعلوماوالكتابة
الثقافة (اليونسكو) يف التقرير ألمم املتحدة للتربية والعلوم و. ونصت منظمة ااملعلوماتية يف اتمع

د العربية املنعقد باإلسكندرية سنة ج حمو األمية يف البالتنظيم برامنهائي للمؤمتر اإلقليمي لتخطيط وال
, ومل يصل إىل لعاشرة من عمره وليس يف أي مدرسة, على أن األمي هو كل من تعدى ا1963

ا املستوى الوظيفي ذ, وميكن معرفة احلد األدىن هل8الكتابة باللغة العربيةي يف القراءة واملستوى الوظيف
 : 9من خالل القدرة على

o مية بفهم وانطالق.قراءة فقرة من صحيفة يو   
o ري الكتايب عن فكرة تعبريا واضحاالتعب. 
o كتابة قطعة إمالء كتابة صحيحة. 
o  اليت تتطلبها حياة الفرد قراءة األعداد وكتابتها وإجراء العمليات احلسابية األساسية

 .اليومية
والثانية , ين مل يدخلوا املدرسة االبتدائية, األوىل هي فئة الدوتتكون األمية من ثالث فئات

  . شرة ومل يتلقوا تعليما أو تدريبا, والفئة الثالثة فئة كل من جتاوزوا العااملتسربني من املدرسة االبتدائية
واحد من األمية وهو األمية ع  ينصرف الذهن إىل نوة حينما نتكلم عن األمي: أنواع األمية

, يف حني أن لإلحصاءات لذي خيضعوالكتابة، وهذا النوع هو اة التعليمية، أي اجلهل مببادئ القراء
, فكم من متعلم حائز على الشهادات العليا وهو يف نفس نواعا أخرى من األمية أكثر خطورةهناك أ

  :ومن بني أنواع األمية ؛الوقت يفتقر للوعي بالواقع وتعوزه النظرة  للحياة
واإلملام مببادئ احلساب األساسية ,  معرفة القراءة والكتابة وتعين عدم :ةاألمية األجبدي

عشرة من عمره وال يلم املاما كامال مببادئ القراءة  الثانية ويعرف اإلنسان األمي بأنه كل فرد بلغ
  .ةبلغة ما ومل يكن منتسبا إيل مدرسة أو مؤسسة تربوية وتعليمي والكتابة واحلساب

يف تنمية اتمع لعدم الكفاءة يف استعمال  وهي العجز عن املسامهة :ةاألمية احلضاري
لى تسخري املتاحة اب املهارة والقدرة عالكتس اليت تتطلب مواصلة التعليمحلضارية, والوسائل ا

. فاألمية احلضارية تعين عدم مقدرة األشخاص املتعلمني على مواكبة معطيات بأساليب حضارية
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العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والفلسفية اإليديولوجية والتفاعل معها بعقلية دينامية 
فها بشكل إبداعي فعال حيقق االنسجام والتالؤم مابني قادرة على فهم املتغريات اجلديدة وتوظي

والعصر الذي ينتمون إليه مؤمنني يف ذات الوقت مبجموعة من العادات والتقاليد واملعتقدات  ذوام
 الفكرية واملمارسات السلوكية واملبادئ واملثل اليت تتعارض وطبيعة احلياة املتجددة على الدوام .

, وعرفت والفروع الرئيسية من حيث املبدأ إىل عدد غري قليل من األقساموتنقسم األمية احلضارية 
 :10منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم األمية احلضارية يف األنواع التالية

 ا اجلهل يف النواحي السياسية بالرغم من تعلم الفرد للقراءة والكتابة األمية السياسية ويقصد :
 واحلساب .

 ا اجلهل ب :األمية الدينية الشعائر الدينية الالزمة لإلنسانويقصد. 
 ا اجلهل بااألمية االجتماعية تمع: ويقصدملشكالت اليت يعاين منها ا. 
 ا اجلهل بالنواحي الصحية وأساليب الوقاية والعالج.األمية الصحية ويقصد : 
  ا اجلهل يف الناحية االالقتصاديةاألمية ا فاألمية أو حمليا أو أسريا قتصادية دوليا: ويقصد .

بعض أخر مني من ال يرى فرق بني األميتني, و, ومن املهتقد تكون جزء من األمية احلضارية الثقافية
وجد يف  خرى مع اشتراكهما يف بعض اخلصائص, وقديرى أن كل أمية منهما ختتلف عن األ

 االزدياد حيث أن املتعلم قد يكون السنوات األخرية أن نسبة األمية الثقافية بني املتعلمني آخذة يف
, أما خارج هذا التخصص فإن ثقافته تكون ضئيلة للغاية يف الكفاءات املميزة يف جمال ختصصه من

, االت الواسعة, وكل إنسان يفتقر إىل معلومات ولو بسيطة يف جمال من ا11ااالت األخرى
يف ماهرين فقد يكون بعض املتعلمني هو أمي يف جانب من جوانب الثقافة, ولذلك فكل إنسان 

ون البعض أميني يف لغة من قد يكاألمور التقنية ولكنهم أميني يف األمور الدينية أو االقتصادية. و
 .     اضيات أو غري ذلك, ويوجد من هو أمي يف علم من العلوم كالفيزياء أو الرياللغات

 تساعد على املشكالت سواء يف العمل أو يف يقصد ا "عدم تكوين املهارات اليتاألمية الوظيفية: و
نقص قدرة الفرد على توظيف , أي "12"وافر من التعليماحلياة بالرغم من اكتساب اإلنسان قسط 

, 13"ية يف حياة الفرد اخلاصة والعامةبعض املعارف والقدرات واملهارات يف جماالت املمارسة العمل
شكلة أكثر انتشارا مما , وهي ال زالت ماألداءوهي مشكلة كبرية تعكس نفسها من خالل ضعف 



347 

 

يعاين منها معظم اخلرجيني واليت بسببها يواجه هؤالء صعوبات تطبيق ما تعلموه، كان يعتقد. و
 :14واخلوف والقلق من مواجهة املهنة. ويأيت ذلك لعدة أسباب منها

 إمهال أو كسل الطالب معظم سنوات الدراسة.  - أ
 جدوى تعليمه.أو بنتيجة واعة الطالب باختصاصه عدم قن  -  ب
 عدم هضم املناهج التعليمية ألمور عدة.  -  ت
قصور السياسة التعليمية ألسباب منها عدم مالئمة برامج التعليم ومناهجه أو قلة كفاءة الكوادر   -  ث

 وتعد هذه مشكلة كبرية متداخلة مع مشاكل أهم منها., ةالتدريسية والتدريبي
ومنها  ,هو خارجي سباب تسببت يف تفاقمها, منها مالألمية عدة أ :أسباب األمية - ثانيا     
هو  , "منها مامن بني األسباب املتعلقة باحمليط, وط الذي يعيش فيه الفرد أو األسرةهو متعلق باحملي ما

, ومنها ما يرجع إىل هبوط مستوى قاليد االجتماعية يف مناطق معينةاقتصادي ومنها ما يرجع إىل الت
, هو االستعمار وأهم سبب من األسباب اخلارجية. 15"ارتباط املناهج بالبيئةيمي وعدم األداء التعل

. واتمع اجلزائري كان واحدا من اتمعات الذي العامل الثالثالذي عان منه جل ما يعرف ب
الستعمارية اليت كانت تسعى إىل ارتفعت فيه نسبة األمية إىل أعلى مستوياا, بسب السياسة ا

حيث , 16"عوب ومستقبلها وسيادا وكرامتهاحتالل اليت يرمسها ضد مصاحل الشخدمة أهداف اال"
لشعب عمل االحتالل الفرنسي طوال وجوده يف اجلزائر بكل جهوده وإمكانياته على حرمان ا

نسبة األمية بلغت ", وقد , حماولة منه حملو كل مقومات الشعب اجلزائرياجلزائري من العلم والثقافة
% 88%, فيها حوايل  92 ,سنة 24 - 15جلزائريني املتراوحة أعمارهم بني يف ا 1954سنة 

 اجلزائر مشكلة أحدثها االحتالل الفرنسي وورثها فاألمية يف ,17% لإلناث96, وحوايل للذكور
, هو السبب الرئيس يف ارتفاع  نسبة األمية يف الفرنسي, وبذلك يكون االحتالل اتمع اجلزائري

مليون أمي, من  6.5, مبا يقارب 1962سنة  %85إىل حوايل  1930نة س %14من اجلزائر, 
, على قصرت الفرص التعليمية, يف فترة االحتالل األجنيب ملصر. ويف مصر 18ماليني جزائري9

, وما حدث يف اجلزائر 19شرحية ضيقة من املواطنني وحرمت اجلماهري العريضة من فرصة التعليم"
ما جعل العراق يتقهقر يف  ليت كانت حتت وطأة االستعمار, وهوومصر حدث يف كثري من الدول ا

ذه فاالحتالل يف ه. %61األمية بسبب سنوات احلصار والغزو لتبلغ نسبة األميني فيه  جمال مكافحة
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ولة , بل تعدى األمر إىل حمابنيتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية فحسبمل يستهدف أ" الدول
  .20"ثقافية, خاصة منها القيم االجيابيةالقضاء على أبنيتها ال

رة على الفرد أو األسرة , تعود إىل جمموعة من العوامل املؤثوهناك أسباب أخرى لألمية    
, ومنها العامة واملتعلقة اد وهي ما يعرف باألسباب الشخصية, منها اخلاصة واليت تتعلق باألفرواتمع

  ماعية واالقتصادية والسياسية., وتشمل األسباب االجتيطةاجتماعية متصلة بالبيئة احمل باألمية كظاهرة
, أو قد وال يلتحق باملدرسة على اإلطالق وقد تعيق هذه األسباب الفرد من التعلم كليا    

ن نسبة معتربة تنظم لألمية . حيث ألدراسة مبا يعرف بالتسرب املدرسيتسبب يف انقطاعه عن ا
  .21 املدارس االبتدائية قبل إمتام دراستهم كنتيجة للتسرب"من جمموع التالميذ املقيدين يفسنويا "

والتسرب املدرسي الذي يعرف , بانقطاع التلميذ عن الدراسة, بعد أن أمضى يف املدرسة     
مث تركها قبل إمتام تعليمه, دون أن يتابع دراسته يف مدرسة أخرى, ودون أن  ,االبتدائية بعض الوقت

, فأغلب سرب املدرسي من أهم أسباب األميةتدائية, وتعترب أسباب التيصل إىل اية املرحلة االب
الشخص ة  يف املراحل األوىل من التمدرس, حيث أن األمي هو "األميني هم متسربون من املدرس

, ومن بني 22الذي مل يصل مستواه التعليمي إىل مستوى اية الصف اخلامس من التعليم األساسي"
  :أهم األسباب نذكر

 :23امل الشخصيةالعو -01
, وذلك الرتباطها وز ظاهرة التسرب املدرسي واألميةتعترب العوامل الشخصية عوامل دافعة لرب

  :وكذا متطلباته وحاجياته الشخصية, ومن أهم هذه العوامل بالتلميذ نفسه
, أو وجود مرض جسمي معني, قد يكون أ) العوامل اجلسمية الصحية: كحاالت الضعف العام

املراجعة, مما يعيق قدرته على الدراسة و ,تباه التلميذ أثناء تلقيه الدروسؤدي إىل تشتت انمزمنا مما ي
  .دفعه إىل ترك الدراسة ائيا من أجل العالجوقد ي

خنفاض مستوى الذكاء عند , أو الوبة استيعاب بعض املواد الدراسية, سواء نتيجة صعوبتهابـ) صع
, األمر الذي قد الرسوب خالل العام الدراسي, ومنه حيدث واديؤدي لتأخره يف هذه امل , مماالتلميذ
  .دون إكمال مرحلة الدراسة الباقية, م يف انقطاعه النهائي عن الدراسةيساه
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, أو مساعدة ل املادي, قصد االستقاليف االلتحاق بالعمل يف سن مبكرة ج) رغبة بعض التالميذ
  .لدراسةيؤدي م إىل ترك مقاعد ا , وهذا ماهم مادياأسر

, وقلة اهتمامهم بالدراسة, مما رغبة يف السمعة والنجومية, تحاق التالميذ بالنوادي الرياضيةد) ال
  .نرك املدرسة ائيا ينجر عنه

, نتيجة كرب سنه, ه, خاصة إذا كان يتعرض للسخرية من زمالئهـ) كرب سن التلميذ يشعره بالنقص
  .راسةفال يستطيع أن يستمر يف الد أو ضخامة جسده,

  , مما يدفعهم إىل ترك الدراسة. يذ باخلوف والرهبة من االمتحاناتو) شعور بعض التالم
, تبدأ جرد التحاقه باملدرسة االبتدائية, ومبدون احتكاكه بأترابه, قد ينشأ التلميذ يف منطقة منعزلةز) 

, ضعف التحصيل. وقد تربز يف 24, أكثر من غريه من التالميذعليهأعراض التخلف املدرسي تظهر 
  .ضعف القدرة على الفهم واحلفظأو يف 

 :العوامل املتصلة بالبيئة -02
سواء تعلق األمر , احلياة الدراسية للتلميذ املتسربتتمثل يف العوامل اليت هلا تأثري فعال يف       

ة دي, وتشمل العوامل االجتماعية واالقتصااصلة الدراسة أو نتائجه الدراسيةأو مو بتحصيله الدراسي,
  , وهي كاأليت:والثقافية والتربوية والسياسية

    العوامل االجتماعية: -2-1
, العوامل اليت حتدد سلوكياته اليت يسلكها جتماعية اليت يعيش وسطها التلميذختلق الظروف اال

ترتفع أو , فئجه الدراسية, وكذا نتااه األسرة واملدرسة واتمع ككل, وحتكم حتصيله الدراسياجت
  : ن بني العوامل االجتماعية ما يلي, وملتلك الظروف تنخفض تبعا

  :الوسط االجتماعي .2-1-1
, ألن انتقاهلم من الوسط األسري فانعزاهلا له تأثري على األبناء ,باختالف موقع األسرة

املنعزل إىل الوسط املدرسي املتميز بتعدد العالقات والتفاعالت االجتماعية بني خمتلف األعضاء 
, خصوصا ن املرور مبرحلة االحتكاك بآخرين, دواملعلمني واملتعلمنيالوسط من املتواجدين يف هذا 

جرد التحاقه باملدرسة , إذ مبيعرقل اندماجه يف الوسط الدراسي ,األصدقاء قبل الدخول إىل املدرسةب
كما أن تدين  ,ن خالل سلوكاته ونتائجه الدراسية, تبدأ أعراض التخلف الدراسي تظهر ماالبتدائية
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دم توفري املناخ , ينتج عنه عجتماعية لبعض األوساط االجتماعية, خصوصا الريفية منهاضاع االاألو
دوية, تدفع بأبنائهم , كما أن حياة الترحال والتنقل اليت تعرفها بعض األوساط الباملناسب للدراسة

لف لى وجود أكثر نسب للتخ, ععن املدرسة, وقد بينت بعض الدراسات , لالنقطاعاملتمدرسني
اآلباء إىل , يف الصفوف الدنيا للسلم االجتماعي. كما توجد بعض العادات و التقاليد تدفع الدراسي

  . اضهم على جتاوز مستوى تعليم معني, واعترمنع بنام من التعلم

  :التفكك األسري .2-1-2
م أنه إذا كانت األسرة متماسكة ومنسجمة, وقائمة على التفاهم واالحترام بني من املعلو

دراستهم. فالطفل ,  وختلق الوقت ملراقبتهم ومتابعة فر اجلو الدراسي املالئم لألبناء, فإا توهاأفراد
ملودة والتربية , فإذا كانت األسرة مترابطة تسودها اه أكثر مما يتأثر بأية بيئة أخرىيتأثر بأسرت"

سبب فقدان أي من فككـة بأما األسرة امل ,25"ذا دفاعا ضد نفوذ البيئات السيئة, كان هالسليمة
أو باهلجر أو , أو مرضه مرضاً مزمناً, أو دخول أحدمها السجن, أو كليهما مهاوت أحدمب, الوالدين

لي واالضطراب النفسي لآلباء . أو بسبب صور سيكولوجية كاملرض العقاالنفصال أو الطالق
نتائجهم وختلفهم لبا على التحصيل الدراسي لألبناء, فيؤدي  إىل ضعف , فإن ذلك يؤثر سوغريها

, ال ة أو االنقطاع عن الدراسة ائيا. ومظاهر التفكك األسري, مما قد يتسبب يف اإلعادالدراسي
يف التفرقة يف معاملة األوالد وإمهاهلم  إمنا تظهر أيضابني الوالدين, وتظهر فقط يف املشاجرات 

تما إىل , فهذا يؤدي حألماستعمال القسوة معهم, خاصة من قبل األم, أو زوجة األب, أو زوج ا
مما قد يتسبب يف هجره للمدرسة  ,اضطراب يف شخصية التلميذ, فتؤثر سلبا على حياته الدراسية

لسنا نشري هنا إىل األب املتوىف أو املنفصل , ورة اليت ختلو من اآلباء, كذلك فاألسوختليه عن الدراسة
ضا إىل األب الذي يطغى عليه ن نشري أيبل نريد أ عن عائلته بالطالق, أو املريض مبرض الطويل,

, م عائلته من حضوره وتواجده معهم, طغيانا حيرأو مقهاه أو منتداه وما إىل ذلك أو أصحابهعمله, 
خاصة على األطفال بعد , وهذا املوقف يكون عسريا طفال يف هذه الظروف على أمهامفيعتمد األ

واأللفة بينه وبني صغريه, وبعث روح الصحبة  ة الصلة, فاألب الذي ال يستطيع إقامسن السادسة
, ك غالبا, فال ميكنه أن يقوم بذلك بعد ذلة وجوده يف حياته قبل سن السادسة, وإشعاره بأمهيمعه

وفري الطعام فرسالة األب ليست ت ,دهم بصحبتهم وحنام يف جمتمعناوما أكثر الذين مل يشعروا أوال
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ال , ووهي عالقة روحية وأخالقية, ها واجب حيتاجه األبناءألبوة نفس, بل اواملسكن وامللبس فقط
وانب ويف كل املراح. ومن كل يف كل اجل ميكن القيام ذا الواجب إال إذا كان االهتمام باألبناء

ا يؤثر سلبا , مم التفكك األسري له مظاهر خمتلفة, وينجر عنه عدم استقرار األبناء, يتنبالذي سبق
  . وقد يؤدي إىل هروبه من املدرسة, وتوقفه عن مزاولة دراسته ائياعلى حتصيلهم الدراسي, 

 : ضيق السكن .2-1-3
, حيث ا هاما يف التحصيل الدراسي للطفل, من العوامل اليت تلعب دورتعترب أمهية السكن

احتياجات النمو  ,اجيات نفسية وفيزيولوجية وثقافية, كما يليب يف نفس الوقتيليب املسكن للفرد ح
فإن لذلك عالقة كبري وعدد الغرف يف املسكن قليل,  , فإذا كان حجم العائلةرادهاالفكري ألف

, , يصعب التعايش بن أفراد األسرة, فكثرة األفراد يف مكان ضيق حصيل الدراسيعكسية على الت
, كما أن االفتقار و التفاهم واالنسجام داخل الغرفةيقلل من ججيعل احلياة األسرية مضطربة , و مما
يصبح . حيث 26, من شأنه أن يؤثر على عملية التحصيل الدراسيغرفة خاصة باملراجعة واملطالعة إىل

الطفل القيام بواجباته املدرسية, كمراجعة دروسه  , دون أن يستطيعاملسكن الضيق, ملجأ للنوم فقط
, وهذا اجبامقل فيه متابعة الوالدين ألبنائهم, وتقل مساعدم هلم يف القيام بو, كما توحل واجباته

فيكون سببا مباشرا , يله الدراسي, مما يؤثر على حتصالطفل إىل عدم االهتمام بالدراسةما يؤدي ب
  .ظروف السكن تعيق استمراره يف ذلك, ألن لكرهه للدراسة

  :مجاعة الرفاق .2-1-4
الطفل وتناسب مرتلته  , هم اجلماعة األوىل اليت تناسب سن"الرفاق واألصدقاء أو األقران

, وهي اليت جيد فيها فرصته األوىل لتكوين عالقات اجتماعية جديدة ذات طبيعة مستقلة ماعيةاالجت
دورا هاما يف التنشئة تلعب مجاعة الرفاق و. 27ختتلف عما عهده من عالقات أخرى يف نطاق أسرته"

,  النمو االجتماعي والنفسي للطفل, وهناك جمموعة من األسس يف مجاعة الرفاق, ويفاالجتماعية
قارب العمر, وتشابه امليول, وجتاور السكن, , كتتوثيق صالت الصداقة بني األطفال تؤدي إىل

, واملركز والتقارب يف النمو اجلسمي, ويف القدرات التحصيلية والعقلية, واالجتاهات العامة ألفرادها
الشخصية بعد ة تأثريا على . ومجاعة الرفاق تعترب من أشد اجلماعات األولي28االجتماعي املشترك

تأثر اليت , بسبب عالقة التأثري والللطفل تعترب أمرا أساسيا يف منو املهارات االجتماعيةكما , األسرة
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د تأثريا , وقد يكون تأثريها يف فترة معينة من حياة الفرتنشأ بني أفرد اوعة, أي بني الفرد ورفقائه
وقد يؤدي إىل ميول , جيابية, وقد يكون سلبيا, إال أن هذا التأثري, قد يكون ا29"يفوق تأثري األسرة

عة الرفق ليسوا من , خاصة إذا كان جمموالطفل إىل عدم االهتمام بالدراسة, واهلروب من املدرسة
باته إىل أن يترك املدرسة , وهنا يظهر ضعف التحصيل الدراسي ومن مث تكثر غيازمالء الدراسة

األفراد يتصلون ببعضهم اعة صغرية تتكون من عدد من , يف حني أن زمالء الدراسة يشكلون مجائيا
ون زمالء الدراسة من نفس وقد يك بأسلوب مباشر غالبا خالل فترة من الزمن بشكل منظم,

الطفل مع مرور الوقت وزيادة السن, تصبح رغباته "أسرع يف , كما أن املدرسة, أو من نفس القسم
ملتقارب , باإلضافة إىل السن اية شبه واحدةفع اجتماعإىل مجاعة ذات دواالتحول من مجاعة إجبارية, 

  .30"ذلك التقارب يف املستوى التعليمي, وكبني التالميذ داخل الفصل
  :حجم األسرة .2-1-5

عنها الستمرار بقائه  , ال غىنتعترب األسرة أساس تنشئة الفرد, لكوا توفر له رعاية ضرورية
ء والصحة, وامللبس واملسكن, أو عاطفيا واجتماعيا من ناحية الغذا , سواء كانت الرعايةمنذ والدته

صة يف املراحل األوىل , خاطريق التأثري عليه بعناصر احملبة, وتوفري اجلو العاطفي الالزم, عن وفكريا
 , ومن املعلوم أن هناك عوائق كثرية أمامر األسرة يف جناح أو فشل التلميذوهنا يربز دومن حياته. 
, قل كلما زاد عدد األطفال يف األسرة , واملعروف أنهالكبري ألفراد األسرة منها العدد, دور األسرة

ثر الضوضاء ويقل اهتمام , حيث تك. خاصة مع ضيق املسكن31نصيب الفرد من االهتمام والرعاية
, على حتصيل األبناء, انعكس ذلك سلبا مكانيات يف احلجم األسري الكبري, وكلما قلت اإلالوالدين

, يقل نصيب حل الواجبات الدراسية داخل البيت, ومع كثرة األبناءلدراسة واملراجعة والنعدام جو ا
يف األسرة والشك أن هناك ارتباط وثيق بني كثرة األبناء ومتابعة الوالدين له, "الفرد من تشجيع 

ب عادة تنج ,), إىل أن األسر الفقرية1997دويل(يشري تقرير البنك ال, و31"الواحدة ودرجة التعليم
. وحتمية الفقر مع 32زيادة أعباؤها املالية"عددا أكرب من األطفال, مما يؤدي إىل كرب حجم األسرة, و

  .  اء هذه األسرة أوكلهم من التعليم, هو حرمان بعض أبنكرب حجم األسرة
  العوامل االقتصادية: -2-2
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, تعاين من الفاقة طفل الذي جيد نفسه يف أسرة فقرية, فاللعامل االقتصادي ذا أمهية بالغةيعترب ا
ع به إىل الشعور باحلرمان , مما يدفتتميز ا احلياة يف أسرة فقرية , و يعيش الظروف اليتوقلة املدخول

, يف حتديد عامل مهم , فاملقدرة االقتصادية لألسرة33الذي يغذي مشاعر النقص والقلقاملادي, 
حكم يف جناحه أو فشله يف , واليت تتلميذؤثرة على املسار الدراسي للتالعديد من العوامل األخرى امل

 ,عيفة على توفري احتياجات التلميذ, قدرا ضسرة اليت هلا مستوى اقتصادي ضعيف, فاألالدراسة
احلي الذي يسكنه التلميذ, باحلالة , كما يتأثر املسكن ووعلى حتمل عبء اللوازم املدرسية

تيار مساكن يتناسب مع هذه , إىل اخلألسرة دي اخنفاض القدرة املالية. إذ يؤاالقتصادية لألسرة
لة , وهذا ما ينتج عنه حاوغالبا ما تكون مساكن بسيطة ضيقة, حيشر فيها كل أفراد العائلة, القدرة

وره من املسكن, ونفوره من املدرسة, وخمالطة أصدقاء , ومنه نفعدم االستقرار يف نفس التلميذ
الهتمام بالدراسة, مما يشكل مشكلة حقيقية لديه, السوء, وقضاء وقت أطول يف الشارع, وعدم ا

, فهناك "بعض األسر ويدفع به إىل البحث عن األفضل, سواء بدافع شخصي, أو بدافع من أسرته
, إال أن رغم وجود عدة أسباب تدفع الطفل واتمع إىل األمية. و34تعترب الطفل من مصادر الدخل"

, والظروف املعيشية القاسية تدفع فاض مستوى دخل األسرةالفقر يأيت يف مقدمة هذه األسباب, فاخن
, كما يضطر األطفال إىل العمل لتوفري لقمة 35اآلباء إىل ضبط نفقام وسحب أبنائهم من املدارس

االقتصادية . وعلى الرغم من وجود ارتباط قوي بني ضعف املقدرة نفسهم وألسرهمالعيش أل
تكون دافعا قويا  , فقددائما هي العامل الرئيس يف تسربه , إال أا ليستلألسرة وتسرب التلميذ

يف , وهذا لخروج من هذه األزمة اليت يعيشها, وطمعا يف حتسني ظروفه, حماولة منه لإلمتامه دراسته
  .األسرة ضعيفة املقدرة املالية

كما أن" , كبريا يف جناح أبنائهم أو العكس , يلعب دوراتبني أن العامل االقتصادي لألسرةومنه ي
اتمعات قد تكون دافعا للتعلم, وقد يكون هلا أثر عكسي, يتسبب  حتسن األوضاع االقتصادية يف
, أو غري 36, إذا كان اآلباء على غري وعي وإدراك بأمهية العلم"يف إحداث التسرب املدرسي

ج األبناء, إال أن ور اجيايب يف حتسن نتائ. وتلعب لكفاية املالية األسرة عادة دمتواجدين مع أبتائهم
هناك أسباب أخرى, قد تتسبب يف العكس, وبسبب املصاريف الزائدة, وإعطاء األبناء ماال, ال 

واليت تصرف يف الترف واللهو, مما يؤدي إىل إمهال الدراسة, مع انشغال الوالدان   ,حيتاجه فعال
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ل ذاا تسهم إسهاما من جانب آخر فان األوضاع االقتصادية السيئة لبعض الدوباملاديات. و "
      .37"ب بني أبناء ذوي الدخول احملدودةكامال يف املساعدة على التسر

  :العوامل الثقافية -2-3
, إذ كلما كان هذا لدين له تأثري مباشر على األبناء, خاصة الواإن املستوى الثقايف لألسرة

املالئم للدراسة, وكذا توفري طريق توفري اجلو , عن أدى إىل اهتمام اآلباء باألبناء املستوى مرتفعا
, وأيضا مساعدم يف فهم ملدرسة, ويف ااهلم ومتابعة دراستهم داخل البيتمراقبة أعممستلزماا, و

الدراسية, ومنه رفع , وهذا ما يساعد يف رفع معنويات الطفل وسهم والقيام بواجبام وتشجيعهمدر
لتعليم وضرورته يف احلياة, فيكون دافعا مهما أمهية ا, وهذا صادر من  وعي الوالد بمستوى دراستهم

فل يف أسرة مستواها . أما إذا نشأ الطحتصيلهم العلمي االستمرار يف حتسنيلألبناء يف الدراسة و
طفال يف حيام , أي أن الوالدين أميني فهذا يؤدي إىل انعدام االهتمام واالعتناء باألالثقايف ضعيف

, ألن فائدة التعليم ألمية ال حترص على تعليم أبنائهاتتصف باجلهل وا فاألسر اليتاليومية الدراسية, "
احلياة  , وكذا اهتمامهم مبجاالتوجود الوعي العلمي لدى الوالدين , لعدم38"لديهم غري معروفة

, مما يؤدي إىل عدم اهتمام التالميذ بالدراسة وإمهال واجبام والتغيب اليومية أكثر من التعليم
الولد الذي ينحدر من أبوين حصال على شيء من العلم نقطاع املبكر عن الدراسة. و"تمر واالاملس

, بينما الطفل الذي يأيت من أبوين أميني فإنه يف إكمال دراسته واالستمرار فيهافإن الطفل يرغب 
. كما أن 39"ال سنواته يف املدرسة االبتدائية, فريغب يف اهلروب من املدرسةجيد صعوبة يف إكم

داد , ويزباء غري املتعلمنيبعض العادات والتقاليد اليت حترم اإلناث من التعليم خاصة عند اآل هناك
ختتلف عن , واألسرة يف الوسط احلضري ذلك خاصة يف املناطق الريفية, فدرجة حتضر اتمع تؤثر

ليده. عيش فيه وتتأثر بعاداته وتقا, وكل أسرة تأخذ من الوسط الذي تاألسرة يف الوسط الريفي
ستوى الثقايف والعلمي للوالدين, وأمناط اللغة , املامل الثقايف إىل مجلة عوامل منهايعود تأثري العو

  . 40, ومستوى التشجيع الذي يقوم به اآلباء حنو أطفاهلماملستعملة
  العوامل التربوية: -2-4

ا معينا رض منط سلوكي, وتفكل املدرسة مؤسسة اجتماعية منظمة, تسري وفقا لقوانني حمددةتش
التأثر بينها وبني , لوجود عالقة التأثري ودورا هاما يف العملية التربوية, وللبيئة املدرسية على التلميذ



355 

 

با يف بروز ظاهرة التسرب , وقد تكون طريقة التنظيم فيها وكذا مناهجها سبالنسق التربوي
, وقد يرجع قيق وظائفهاولكنها قد تفشل يف حتفاملدرسة تعترب مؤسسة تربوية اجتماعية املدرسي, "
, امل متعددة منها ما يتعلق بالتلميذ نفسه, ومنها ما يتعلق بزمالئه, ومنها ما يتعلق مبعلمهذلك إىل عو
  .41"يتعلق بالنظام املدرسي بصفة عامة, أو ما علق باملواد الدراسية وموضوعااومنها ما يت

   :العوامل السياسية -2-5
األمل يف  العملية التربوية مرتبط ارتباطا وثيقا باالستقرار السياسي الذي يبعث مصري
فما حدث يف  ,قطاع التربية والتعليم , ومنهاحيث تقوم بأنشطتها على أسس عملية, املؤسسات

, وعدم يف انقطاع الكثري من املتمدرسني , كان سبباخالل التسعينات من القرن املاضي اجلزائر
عرفته األوضاع األمنية من  , بسبب مانية للتمدرس من التالميذ الذين بلغوا السن القانوالتحاق الكثري

, خاصة يف املناطق النائية اليت تبعد  والبنات من اخلروج إىل املدرسة, وصار اخلوف على البننيتدهور
ة والصراعات . فاألوضاع األمنية املتدهوركن مبسافة كبرية بالنسبة للتلميذفيها املدرسة عن املسا
من العوامل ل تزايد األمية وارتفاع معدالا. و, وهي عامل من عواممدرسنتيجتها سلبية على الت

بة، فشل سياسة التعليم لسوء التخطيط والربجمة املركزية (التنسيق) يف توزيع إعداد الطلالسياسية  
التأخر تشجيع الفشل و , مما يؤدي إىلحيث يتم ذلك خالفا ملؤهالم, وعكس رغبات الكثري منهم

  .الدراسي

, وسببا من ترب األمية ظاهرة اجتماعية معقدة, وهي مسة من مظاهر التخلفتع: مظاهر األمية-ثالثا
وحىت الفكرية والثقافية, ومن مظاهر األمية , ألمي حبقوقه االجتماعية واملهنيةأسباب عدم متتع الفرد ا

يؤهله قراءة والكتابة واحلساب واللغة إىل املستوى الذي عدم متلك املواطن املهارات األساسية يف ال
أسباب تفشيها  , اليت كان منملظاهر تتجلى يف األمية األجبدية. وهذه املتابعة الدراسة والتدريب

يف ذلك تركيبة , وقد ساهم وجود رغبة الشخص نفسه يف التعليم, وأحيانا عدم غياب فرصة التعليم
, أكثر من املدن وهذا راجع ركز يف املناطق الريفية والرعويةأن األمية تت , فاملالحظاتمع التقليدي

ن , اليت تم  باملناطق احلضرية أكثر مأن الدولة يف خمططاا التنموية ومنها السياسة التعليمية إىل
. الفرص بني أبناء األرياف واملدن , مما أدى إىل عدم تكافؤاملناطق األخرى, عن طريق بناء املدارس

أدى إىل , ف واملدينة حبسب الظروف واألسبابباإلضافة إىل أن اختالف منط املعيشة بني الري
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اصة يف تربية , خاالختالف يف وجهات النظر, وطريقة التفكري, بني سكان املدن وسكان الريف
, وقد يكون ط تكبري بقيود العادات والتقاليد, فسكان األرياف هلم ارتبااألبناء ومنط التعليم املراد هلم

 على تعليم أبنائهم إىل حد بعيد, وتوقيفهم عدم احلرص الكبريهذا سببا لعدم اهتمامهم بالتعليم, و
يكون انعدام الوعي العلمي , ميكن أن اشومن خالل الواقع املع .عن الدراسة, وخاصة البنات

الظروف ل, وبوية عن السكنات مع انعدام النق, وبعد تواجد املدارس واملؤسسات الترللسكان
 نتشار األمية يف املناطق الريفية, كلها عوامل سامهت يف ااعية واالقتصادية وحىت اجلغرافيةاالجتم

  ومن أهم مسات األمية يف اجلزائر: .يةبقدر أكرب مما هو موجود يف املناطق احلضر
بتناقص جبدية تنتشر خاصة عند كبار السن, بسبب الظروف االستعمارية, وتتناقص أن األمية األ -1

من االهتمام بالعملية التعليمية وسد  , والسبب هو االهتمام بالتنمية االجتماعية واليت تنطلق العمر
, خاصة التمدرس يف االنضمام إىل املدارس, مما فتح اال أمام التالميذ الذين بلغوا سن منابع األمية

ين والذي ينص يف مادته اخلامسة, كواملتعلق بالتربية والت 36–76عد جمانية التعليم  وفق األمر ب
, 42"ملؤسسات املدرسية مهما كان نوعهاالتعليم جماين يف مجيع املستويات واواملادة السابعة على أن "

, ومما يفسر تناقص األمية ما ورد من ر من خالل فتح أقسام حملو األميةوكذا االهتمام  بتعليم الكبا
, وبعد اإلصالح التربوي ازداد عدد %74.6بـ 1966قد قدرت نسبة األمية سنة إحصائيات ف

إىل حوايل  2002لتصل سنة  1998% سنة 43.6نسبة األمية إىل  املتمدرسني وبذلك اخنفضت
, يد مستمر رغم تناقص نسبة األميةورغم اخنفاض نسبة األمية فان عدد األميني يف تزا, 26.5%43

تمدرس, والنمو الدميوغرايف الكبري, وكذا كل األطفال البالغني سن ال ويرجع ذلك إىل عدم متدرس
. قدم اتمعاتق تال يهدد املنظومة التربوية ويعي, هذا األخري الذي أصبح مشكالتسرب املدرسي

, أن تتخطي 16ق التعليمي لكل طفل حىت السن واحل اجلزائر من خالل إجبارية التعليموقد حاولت 
 .   جز كبري أمام التنمية االجتماعيةاهذه العراقيل التنموية اليت كانت وال زالت ح

ل الشعب إذا كان السبب األمية عند الكبار هو السياسية االستعمارية اليت تعمدت جتهي -2
األسباب اليت بني الشباب هو التسرب املدرسي و , فإن السبب الرئيس يف انتشار األميةاجلزائري

  أدت إليه.
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ات اليت تقف أمام , النتشار بعض العادناطق الريفيةارتفاع نسبة األمية بني النساء, وخاصة يف امل -3
زائر تشمل , فاألمية يف اجلادات والتقاليدارتباط تفكريهم ونظرم للحياة بقيود العتعلم الفتيات و

 1966فيها عند النساء  أكثر من الرجال, وقدرت سنة لكن بنسب تزيد جنس الرجال والنساء و
متفشية بنسبة أكرب يف وسط , وال تزال األمية لرجال% عند ا62.3% عند النساء, و85.4بـ

 .النساء
بلغت األمية يف املنطقة الريفية حيث , ةترتفع معدالت األمية كلما كان االجتاه إىل املناطق الريفي -4

ة اليت قدرت نسبة األمية فيها % مقارنة باملنطقة احلضاري63.73أكرب نسبة واليت قدرت بـ
, ويرجع إىل ارتفاع معدالت مرتفعة يف الفئات السنية الكبريةية , وبقيت نسبة األم%32.82بـ

 .44 1966% عام 47, ومل تكن تتجاوز 1980% عام 83التمدرس حيث وصلت إىل 
, بسبب األوضاع اليت مرت ومتر وظيفية يف كل األوساط االجتماعيةانتشار البطالة احلضارية وال -5

ملية أولية تعترب يف كثري من املناطق وخاصة الريفية جمرد ع . واليتالعملية التعليمية يف كل مراحلهاا 
 .حملو األمية اهلجائية

إن مشكلة األمية تعيق قدرة اإلنسان على حتسني سلوكه  :اآلثار املترتبة على األمية-رابعا
لة , فهي مشكوجمتمعه خمتلف املواقف اليومية وتعيق حتسني أوضاعه واملشاركة يف تنمية أسرته جتاه
حد  , وال ينحصر تأثريها السليب على اجلانب اإلدراكي للفرد يفتأثريات متعددة االجتاهات ذات
قي مكونات اتمع , ولكن هذا التأثري السليب ميتد ليشمل جوانب السلوك املتبادلة بني الفرد وباذاته

األخرى  , بل يتعدها إىل جوانب السلوكيقتصر على السلوكيات االجتماعية , والالذي يعيش فيه
   45.مثل السلوك االقتصادي والسلوك السياسي

ولقد أظهرت األحباث أن معرفة القراءة والكتابة هي األساس الذي ال غىن عنه لالزدهار، 
, وأن انتشار األمية من أهم العوامل املؤثرة على الصحة حة اجليدة، والدميقراطية، واألمنوالص
يث أن نسبة الوفيات يف العامل تدل على أن املناطق اليت حية إىل ارتفاع املشكالت الصحية "واملؤد

من املشاكل الصحية مرتبط  , فالوقاية46"طق اليت ترتفع فيها نسبة الوفياتتنتشر فيها األمية هي املنا
بالصحة  , والرقينه يتناىف مع األميةأه عالقة وطيدة باملعرفة والتعليم, وهذا يعين , والوعي لبالوعي

دد الصحة ألنه ميكن  , فمحو األمية يعد عالجاً فعاالً ضد األخطار اليتن حماربتهاينطلق ويبدأ م
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االجتماعية  وكل العوامل األمراض وعالجها. من توفري تغذية أفضل إىل جانب تعزيز الوقاية من
ة فعالقتها والثقافية واالقتصادية والسياسية تتأثر سلباً بانتشار األمية، فمن الناحية االجتماعية والثقافي

دات السيئة واخلرافات يف , وانتشار العاكالت الصحية وتدين مستوى التعليمواضحة بارتفاع املش
ظاهريت الفقر واألمية مية مرتبطة بالفقر ارتباطا وثيقا, وومن الناحية االقتصادية فإن األ .اتمع

, ازداد الفقر ازدادت األمية فكلما, البعض فهناك عالقة وثيقة بينهما على متالزمتان ويؤثر بعضهما
, , "وارتفاع األمية يف أي بلد ما يصاحبه اخنفاض يف الدخل القوميوكلما ازدادت األمية ازداد الفقر

, واألمي ال يصلح للعمل إال يف الوظائف 47واخنفاض يف مستوى دخل الفرد وفقد عدالة التوزيع"
السياسية  ومن الناحية .سدي دون الفكريية وبذل اجلهد اجلالدنيا اليت تعتمد على القوة العضل

فاألمية تعيق طبقة كبرية من اتمع يف ممارسة احلق السياسي الذي يتطلب حسن االستماع وحسن 
, ومعرفة احلقوق والواجبات اليت رمسها الصحف واإلعالم احمللي والعاملي القراءة لتتبع األخبار من

  .اتمع أو خارجهإطار وطور داخل القانون لكل مواطن يف كل 
مشكالت اجتماعية ,  عرفت اجلزائر بعد االستقالل: ر األمية يف اجلزائرتطو - خامسا

ازالت تعيق تقدمها وتعرقل تطورها, إىل يومنا هذا, ومن بني أهم هذه , مواقتصادية كبرية
الل الحتمن ا ورثه الشعب اجلزائريضعف التمدرس اللذان يعتربان إرثا املشكالت, مشكلة األمية و

% عام 92سنة من العمر تبلغ  24-15كانت نسبة األمية للجزائريني بني " , فقدالفرنسي
, ونتج ذلك عن السياسة الذي انتهجها االحتالل 48لإلناث%96% للذكور, 88, 1954

ات , املتمثلة يف الدين واللغة العربية والعادعند اجلزائرينيالفرنسي حماولة منه لطمس الثقافة اجلزائرية 
, تشري التقارير إىل اخنفاض معدل األمية إىل قالل وبعد جمهود حملاربة األمية, وبعد االستليدوالتقا
وقامت اجلزائر حبملة كبرية حملو , "49% لإلناث) 82% للذكور و 52( 1966% حبلول عام 67

واحملالت  د, ومشلت هذه احلملة كل القطاعات مبا فيها املساج1970أكتوبر  15األمية ابتداء من 
ورغم  ,50"سائل اإلعالم كلها يف هذه احلملة, وقد ساهم التلفزيون اجلزائري ووالتجارية واألحياء

) إال أن ة يف الدولة (املنظومة التربوية, مراكز حمو األميةاهودات املبذولة من طرف اجلهات املختص
رئيسة اجلمعية الوطنية حملو كشفت , فقد "شرة عرب أحناء الوطن بنسبة كبريةاألمية مازالت منت

كنسبة أمية يف اجلزائر، من  % 22.1األمية، على هامش اليوم العاملي حملو األمية، عن إحصاء
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وال تزال . 51ماليني مواطن من الرجال، أي ما يقارب ستة%  15.5ساء ون % 28.9بينهم 
  .زائر% من جمموع سكان اجل18ارب نسبة , تق2012مع اية سنة 

ي , همية يف اجلزائر مرياثا استعماريا, و مبعىن آخرتعترب األ :ناء االحتالل الفرنسياألمية أث
الجتماعية واالقتصادية , وورثتها اجلزائر مع مجلة املشكالت امشكلة تارخيية أحدثها االحتالل

, حيث عمل احملتل الفرنسي طوال وجوده يف اجلزائر بكل والتربوية, بعد طول احتالل واستغالل
ه حملو كل مقومات , حماولة منلشعب اجلزائري من العلم والثقافةه وإمكانياته على حرمان اجهود

 , أنالشعب اجلزائري, وكان شعاره يف ذلك "عدو جاهل أفضل من عدو متعلم",  فكان يف اعتقاده
يصعب يصعب السيطرة عليه, و , الذيالعدو اجلاهل ميكن السيطرة عليه, خبالف العدو املتعلم

, واملستوطنون األجانب يف "وقد عملت احلكومة الفرنسية. 52ه خلدمة أهداف االحتاللتسخري
علماء . وقد أدركت مجعية الجلزائر على إبقاء الشعب اجلزائري, يتخبطون يف غياهب اجلهلا

ة إثبات مقومات , وضرورمعا , ضرورة التحرر من اجلهل واحملتلاملسلمني ومدارس حزب الشعب
, فركزت علماء املسلمني إىل تعليم الصغار, وأولت أمهية للكبارفسعت مجعية ال ,الشعب اجلزائري

, كما نظمت باملدارس دروسا مسائية للكبار حيظروا ا يف املساجد على الوعظ واإلرشادنشاطه
. إال أن هذه مل تستطع حماربة هذه اآلفة اليت بلغت نسبتها يف بعد االنتهاء من أشغاهلم اليومية

  ./ لإلناث96/ للذكور, و88م, 1954/سنة 92سنة من العمر  24-15ني بني رياجلزائ
سنة % 14وبذلك يكون االحتالل السبب األساسي يف ارتفاع نسبة األمية يف اجلزائر من 

كان  1962ماليني جزائري يف  9, حيث أنه من بني 1962% سنة 85إىل حوايل  1830
  .53مليون أمي 6.5يوجد 

 : لاألمية بعد االستقال - 01
يرى الباحث يف تاريخ األمية يف اجلزائر أن التعليم كان يف أوج ازدهاره حيث بلغت نسبة 

, وبدخول 54 1830لسنة % من اموع العام للسكان 14سي األمية قبل دخول االحتالل الفرن
االحتالل إىل اجلزائر وما أحلقه من دمار يف اال العلمي بعد قرن وثلث القرن من االحتالل 

. وكانت 55% بني النساء98.4, يف حني قربت % بني الرجال94.9حت األمية تشكل صبأ
بالدنا، فاجلزائر اليت أدركت منذ  مشكلة األمية وما تزال أحدى العوائق اليت تعترض مسرية التنمية يف
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 آثار سلبية على املسرية التنموية على خمتلف وقت مبكر خطورة هذه املشكلة وتنبهت إىل ماهلا من
فقد  .األخطار املترتبة عليها حبسب اإلمكانات املتاحة أصعدة احلياة، فسعت حملاولة تطويقها وتدارك

, على كل لى خوض معركة التنمية االجتماعيةوجدت اجلزائر بعد االستقالل نفسها جمربة ع
عت إىل ربط , لذلك سالتخلف, ولضمان جناح مسريا التنمويةاملستويات للخروج من مظاهر 

جوان  19دين الذي ألقاه يوم , وهذا ما نلمسه يف خطاب الراحل هواري بوملتعليم ذه املسريةا
, وحىت تكون هذه املسرية 56"تعلم ال ميكن أن يتأثر بااعةإن الشعب امل, حيث صرح "1968

. وقد وجد معظم مية للكبار وتدعيم متدرس الصغارناجحة البد أن تكون مدعمة حبمالت حمو األ
, لذا يف مشاكل اجتماعية واقتصادية مجةراد اتمع اجلزائري أنفسهم عقب االستقالل يتخبطون أف

واملتعلق مبجانية التعليم  1976أفريل  16املؤرخ يف  76-67سعت الدولة إىل وضع املرسوم رقم 
تحاق كن من األطفال لالل, فتح جمال ألكرب عدد ممن و إجباريته, ومن نتائج هذا املرسوموالتكوي

مية يف اتمع اجلزائري مل تظهر . واجلدير بالذكر أن مشكلة األباملدرسة, وكذا تراجع نسبة األمية
, حيث عرفت اجلزائر يف هذه الفترة جمموعة من اة االجتماعية إال بعد االستقاللعوائقها على احلي
اضا كبريا ية شهدت اخنف. غري أن معدالت األمليت تعكس الصورة احلقيقية للتخلفاملظاهر السلبية ا

, وتبقى % لدى اإلناث40% لدى الذكور و23.65, حيث اخنفضت إىل بفضل السياسة املعتمدة
درس حيث وصلت , وهذا يرجع بدوره إىل ارتفاع معدالت التممرتفعة عند الفئات السنية الكبري

 . وحسب تقرير التنمية البشرية57 1966% عام 47مل تتجاوز و 1998% عام 83إىل 
, فقد   قدرت بأكثر من 2008نسبة األمية يف اجلزائر سنة للمجلس االقتصادي واالجتماعي عن 

ت حسب دراسة أجنزها املركز الوطين للدراسا, اخنفضت نسبة األمية يف اجلزائر, و%58 28
, رغم التحفظ على دقة تحققمل ت اتهذا االجنازو .59 2012بنهاية سنة  % 18إىل , والتحاليل

فحل أي مشكلة ال ميكن التقدم  ,مكافحة األميةيف املبذولة اجلماعية نتيجة اجلهود , إال سبهذه الن
أسباا, وكذا البحث عن احللول حسب , ومعرفة عور اجلماعي الواعي ذه املشكلةإال بعد الش فيه,

ما ء , فال ميكن تمع أن ينهض إذا فقد شعوره باملسؤولية إزااألسباب, وليس حسب األعراض
ومشكلة األمية هي مشكلة  .عتمد يف معاجلتها على العشوائية, أواينتابه من مشكالت اجتماعية

, فاألمية أصبحت قضية مجيع املستويات, يف هود مجيع مؤسسات اتمع وأفرادهاجتماعية تتطلب ج
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فض فيه صر ير, ملا يعاين منه اتمع من ختلف وجهل يف عاعية حضارية يف أبعادها ونتائجهااجتم
, لسالح احلقيقي هو العلم واملعرفة, وما قامت حضارة من احلضارة, وصار االتخلف  ويرفض اجلهل

    .أول خطواا هي القراءة واملعرفةإال كانت 

ضارة املعاصرة "األمية تتعارض طبيعة ووجودا مع نظام احل :سبل احلد من األمية  - سادسا 
. ولذلك أصبحت األمية يف هذا السياق تماعية والسياسيةمع فلسفتها االج, وومع أسلوب إنتاجها

ع املتعلم أكثر قدرة ال خيتلف عاقالن على أن اتم, و60"عائقا من عوائق التنمية والتقدم احلضاري
أن التربية الشاملة هي الوسيلة تمعات اليت يكثر فيها اجلهل واألمية، والتطور من اعلى النمو و
 يشكّل حمو األمية حقاًير قدرة اتمع على النمو, ومواكبة متطلبات العصر. ويف تطواألكثر جناعةً 

 كما أنه .قيق التنمية البشرية واالجتماعيةمن حقوق اإلنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وحت
عرفة القراءة ماملرء واتمع الذي هو جزء منه. فاملعرفة بصفة عامة و يوفر القدرة لتحسني حياة

الفقر، وخفض معدل اآلفات كتابة بصفة خاصة, عامل ضروري للقضاء على اجلهل ووال
ة االجتماعية , وضمان التنميجتماعية والتصدع االجتماعياالجتماعية، واحلد من املشاكل اال

قُلْ هلْ ", فاملعرفة والعلم ضرورة من ضروريات ازدهار احلياة اإلنسانية والتماسك االجتماعي
واجهة بطريقة أفضل ملة , فاتمعات املتعلّمة تبدو جمهز61"ذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَيستوِي الَّ

إىل ارتفاع  فهي عرضة دائمة لألخطار واآلفات املؤديةالتحديات االجتماعية, أما اتمعات األمية 
للتخلف االقتصادي  ونتيجة فاألمية سببا .املشكالت االجتماعية واالقتصادية كالبطالة والفقر

تمع وأفراده على ميكن حتديد أمهية حمو األمية يف تنمية ااالجتماعي وهدرا للموارد البشرية. وو
 :النحو التايل

املعلومات املتعلقة ذه تزويدهم باملعارف وتنمية الوعي الثقايف واالجتماعي واملهين هلذه الفئة, و -1
 . نمية اتمعيةبات أساسية يف الت, كمتطلاجلوانب

علمه يف حياته العملية, , من خالل توظيف ما يتالت اليت يعيشها أفراد هذه الفئةمواجهة املشك -2
ملهارات اكتساب اربامج التعليم اخلاص مبحو األمية, وميكن أن حيدث ذلك من خالل االلتحاق بو

زمة لذلك. إن التعليم خدام أمناط التفكري الالاستالضرورية يف حل املشكالت, والتدرب عليها و
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ن يؤكد على هذه اجلوانب،  وطبقا خلصائص تعليم الكبار ينبغي أوالتعلم اهلادف يف حمو األمية و
 . الكبار وحاجام ورغبام واجتاهام

, واستيعاب التعايش مع التكنولوجيا احلديثة, ووسائلها وأدواا تنمية قدرة أفراد اتمع على -3
حياا ب. فاتمعات اليوم تسعى جاهدة إىل تطبيق أدوات التكنولوجيا يف كل جديد يف هذا اجلان

التربية فادة القصوى منها يف سبيل ذلك، واالستالعامة, ويف أنشطتها االقتصادية واالجتماعية, و
الرئيسة اليت حتقق للمجتمع غايته, من خالل منو وتطور أفراده, وتعليمهم والتعليم مها الوسيلة 

 التكنولوجي الذي يطبع هذا العصر.يفية التعامل مع التقدم العلمي وعلى ك ,وتدريبهم
العصر تعترب  ففي جمتمعات هذا اإلسهام يف التنمية االجتماعية واحلد من املشكالت االجتماعية. -4

املفاهيم االجتماعية حول الفرد . فصور اليت تدل على تطور اتمع وتقدمهأحد ال التنمية االجتماعية,
تعليم سرة، ومكانة املرأة وإسهامها يف خدمة اتمع، ودور األه، وعالقة الزوج بالزوجة، وودور

 تطوير املفاهيم االجتماعية تالءم و متطلبات العصر، لذلك فإنالفتاة، وغريها ينبغي أن تتطور مبا ي
حماربة األمية , وو ضرورياً عند كل فئات اتمع , يعترب أساسياًحول عديد من القضايا االجتماعية

 هو أحد املساعي. 
والتجارة. تتطلب تطوير , الصناعة والزراعة ية االقتصادية بأبعادها املختلفةاإلسهام بالتنم -5

باألجهزة  األخذاتمعات النامية عقوداً طويلة, و األساليب التقليدية اليت سادت يفاألدوات و
تحسني نوعية اإلنتاج , لوالطرائق اجلديدة املتطورة يف الصناعة والزراعة باإلضافة إىل األساليب

لوسائل البدائية إىل , ليتمكن اتمع من التحول من جمتمع تقليدي يعتمد على االصناعي والزراعي
متحضرين بأدوات , متجاوب مع متطلبات العصر، وهذا التطور حيتاج إىل أفراد جمتمع حضاري

, واكتساب بكل أنواعهامام مبحو األمية , األمر الذي يؤكد ضرورة االهتومتطلبات احلضارة
ا فإن حماربة األمية تعترب من هنل مع األجهزة واآلالت احلديثة، واملهارات املتطورة اليت تستطيع التعام

, خاصة فيما يتعلق مبحاربة األمية الوظيفية عملية ضرورية يف إحداث التنمية االقتصادية للمجتمع
  .نيات اليت تتطلبها حاجام ومتطلبام املهنيةعارف والتقللعمال واملوظفني، وتزويدهم بامل

ولكي يتمكن أفراد الفئة األمية من القيام واملسامهة يف تنمية االجتماعية, ينبغي الوقوف على  -6
من هذه الفئة يف إطار حمو األمية, ودراسة دوافعهم النفسية واالجتماعية للمتعلمني اخلصائص 
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االجتاهات لكي يستمروا يف تنمية قدرام من خالل برامج ه الدوافع وذاجتاهام من أجل تعزيز هو
على االلتحاق بأقسام حمو  , حىت يتحقق استمرارهم ويشجع غريهمحمو األمية وتنمية الدافعية لذلك

 .األمية
أو حمو األمية العتبارات اجتماعية  فاإلنسان قد يتهيب من اإلقدام على االنضمام إىل أقسام -7

, مما يسبب له بعض عتقاداته حول نظرة اتمع إليهمن األفكار السلبية اليت تراوده ال نفسية تنتج
لوسط التعليمي اخلاص مبحو األمية, ومن هذه املشكالت اليت تصعب من التحاقه أو اندماجه يف ا
لذلك  فشل,نقص الثقة بالنفس واخلوف من الاملشكالت، املشكالت االنفعالية واخلجل والتهيب و

اخلة، نبغي األخذ بعني االعتبار أن عملية التعلم عند الكبار تتحكم فيها عدة اعتبارات معقدة ومتدي
, استعداده وإدراكه ألمهية العملية ولو على مستواهويرتبط اإلقدام على التعلم مبستوى طموحه و

االت، الثقافية واالجتماعية ملة يف كافة افأمهية  حمو األمية تنطلق من أمهية تنمية اتمع التنمية الشا
 التنمية االقتصادية، اليت ال ميكن بلوغها بدون سلوك طريق التعليم والتعلم، وهناك ترابط وثيق بنيو

ما أنه جزء من , كاالجتماعية وطلب العلم. وحمو األمية هو جزء من أجزاء التنمية االجتماعية
ومعرفة أمهية التنمية ن خالل معرفة أمهية العلم , وميكن معرفة أمهية حمو األمية مالعملية التعليمية

 : ونذكر بعض ذلك يف النقاط التالية, االجتماعية
 .تماعية والثقافية ألفراد اتمعأمهية  التعليم يف التوعية االج  - أ

 حنو األفراد و اتمع. لتعليم يف فهم الواجبات و احلقوقأمهية ا   -  ب
 لصحية والبيئية يف اتمع.أمهية التعليم يف احلفاظ على اجلوانب ا   -  ت
 .لتقدم االجتماعي للمجتمع وأفرادهأمهية التعليم يف التطور وا   -  ث
 االجتماعي.احملافظة على التماسك األسري  و أمهية التعليم يف  - ج
 واتمعات.فراد أمهية التعليم يف زيادة التواصل الفكري واالجتماعي بني األ  - ح
 . وظائف واملهن والنشاطات املختلفة, يف اللوظيفي لألفرادر وحتسني األداء اأمهية التعليم يف تطوي  - خ
 .هم القضايا واملشكالت االجتماعية, ويف معاجلتها بطرق منهجيةأمهية التعليم يف ف  - د
 .لسياسيةأمهية التعليم يف التنمية االقتصادية وا  - ذ
  .دينيةومعرفة املسائل واألمور ال ,مسك بالعقيدة اإلسالمية الصحيحةأمهية التعليم يف الت  - ر
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وخاصة  ,ق كبري أمام تطوراتمع وتنميتهما تعرفه اجلزائر من مشاكالت أصبح عائخامتة: 
ملعاجلات الفردية أن تضع حال ال تستطيع او, من اتمعكبرية شلل لطاقات  تعترب, اليت مشكلة األمية

تربوية للتحسيس مية وال, تشارك فيه كل مؤسسات اتمع وخاصة اإلعالهلا, بل البد من فعل مجعي
يس فيها كان هو , إال أن السبب الرئعدد أسباب هذه املشكلة وكثرا وتداخلها. ورغم تباملشكلة

رغم صعوبة القضاء شكلة ألسباب متعددة, و, وبعد خروجه استمرت هذه املاالحتالل الفرنسي
  :  مبا يلي أجل عالجها نقترح ونوصي , منأن التقليل منها ليس أمر مستحيل على األمية إال

 .يف األسباب حسب خصوصية كل منطقة , والبحثمشكلة األمية دراسة علمية معمقة دراسة -1
ية, والبحث عن احللول حسب , ورفع  التحدي بصورة مجاعحتليل األسباب واملسببات -2

  .األسباب, وليس حسب األعراض
د كل أعضاء اتمع وتوحد جهو, فتغيري املشكلة ال يكون إال جبهد مجاعي, التحسيس باملشكلة -3

  .حنو نفس اهلدف وسعيها الواعي واجلماعي من أجل حتقيقه
ت خاصة وسائل اإلعالم تسخر هلا كل اإلمكانياأن تتوىل العملية قيادة متخصصة, و -4

 .اجلماهريية, واملؤسسات التربوية
ذا توفر خاصة إ, من أهم العوامل يف تطور اتمع , فاملكتبةإنشاء املكتبات وخاصة املدرسية -5

هم للقراءة ونشر ثقافة حب الكتاب, , حيث تصبح عامل جلب مفيها الكتاب القيم, واجلو املناسب
ذين فقدوا الثقة يف , بالنسبة للتعترب املكتبة البديل عن املدرسة, حيث بة األميةبالتايل تساهم يف حمارو

 . ن اجلو املالئم للدراسة يف البيت, وللذين ال جيدوبيئة املدرسة
األعباء الدراسية عن بتخفيف ي, بالبحث يف أسباب التسرب بدقة, واربة التسرب الدراسحم -6

 . حىت ال يكون التسرب نتيجة لثقل األعباء املادية على األسر
 .م القراءة والكتابة بروابط دينية, وربط واجب تعلاستعمال املساجد للتوعية وحماربة األمية -7
 .موسة يف العمل أو ربطها بالترقيةمادية ملربط تعلم القراءة والكتابة حبوافز  -8
وخاصة اإلذاعات , ماهرييةيف مجيع وسائل اإلعالم اجل ,املزيد من االهتمام مشكلة األميةإعطاء  -9

 .احمللية واجلهوية
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جمال املعاجلة اإلعالمية ودراسات  بإجراء حبوث, دراسةهذا المن خالل وصي كما ن - 10
. حبوث ليت يتسبب تزايدها يف عرقلة التنمية االجتماعيةا, االجتماعية وخاصة األمية لمشكالتل
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 تيارت، جامعة بوشارب بولوداني خالد أ.
  ة:مقدم

اإلنساين؛ أدى إىل  انبمن خالل التركيز على اجلبالواقع التنظيمي إن االهتمام املتزايد 
ى الرغم من أن بدايات التناول ملوضوع وعل املنظمات، البعد الثقايف داخلوأمهية إدراك حقيقة 

الثقافة التنظيمية كانت يف حقل األنثروبولوجيا، إال أن مشولية املفهوم لقواعد ومعايري السلوك 
وامل بناء ونشأة املنظمات ودميومة اإلنساين جعلت علوم اإلدارة والتنظيم تركز عليه كأحد ع

  التنظيمية. تطلبات الفعاليةققة ملاحملأمناط التفكري لقواعد السلوكية واستجابتها ل
على  ،املتعلقة بالثقافة التنظيميةمربيقية األوالدراسات النظرية وقد أكدت خمتلف املقاربات 

فقد تؤدي إىل جناح املنظمة إذا ما  ،تلعب دورا حيويا يف جناح أو فشل املنظمات هذه األخرية أن
كما قد ينتج عنها فشل  ،ني وتطوير األداءالذي يشجع على حتسالتنظيمي سامهت يف خلق املناخ 

 حتول دون حتقيق كفاءة النظام وفعاليته.تنظيمية عن معوقات  أسفرتاملنظمة إذا ما 
ميكن ، على اختالف طبيعتهااجلزائرية املؤسسة  املراحل التارخيية اليت مرت ا وبالرجوع إىل

أليديولوجيات كانعكاس ل جمملها يف جاءت ،عرب مراحل متعددة درجنتالقول أن تشكيل ثقافتها 
 ،استقاللية املؤسسات التسيري االشتراكي، ،(التسيري الذايتاليت طبقت يف كل مرحلة التسيريية 

  اخلوصصة).
بعدم االتزان نظرا لبعض  ففي املراحل األوىل الستقالل اجلزائر، متيزت املؤسسة اجلزائرية

الفرد اجلزائري ذو الطابع ثقافة أخذ بعني االعتبار حقيقة اليت مل ت ،السياسية واإليديولوجية التوجهات
الريفي احملافظ وحاولت دجمه بشكل مباشر يف بيئة صناعية بعيدا عن بيئته األصلية، مما أسفر عنه 

 تداخل وتناقض عناصر الثقافة التنظيمية الاالستراتيجيات التسيريية. واملالحظ أن  الكثري منفشل 
 اختاذ القرارات الرشيدة والفعالة لتحقيقصعوبة  ومن مثّ ،ؤسسة اجلزائريةد على استقرار امليساع

إىل يومنا  -فشل االستراتيجيات التسيريية –، وقد استمر الوضع على ما هو عليه املسطرة األهداف
 .القطاعاتيف الكثري من  هذا
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ية متس واقع إثارة قضية جوهرإىل  ،البحثية احملاولةهذه  من خالل نسعى وعلى هذا األساس
 عالية التنظيمية من زوايا متعددة،تدور حول العالقة بني الثقافة التنظيمية والف املؤسسة اجلزائرية؛

 طرحمن خالل وذلك . ذه الظاهرةالفعلي هلالواقع لتفسري  ميدانيةرؤية نظرية و باالعتماد على
املداخل  عليه أكدتما  إبرازمع مي لكل من الثقافة التنظيمية والفعالية التنظيمية، فاهيامل تصورال

اليت تناولت هذا املوضوع،  امليدانيةأهم الدراسات عرض و، العالقة بني املتغريين اليت درستالنظرية 
بعض اجلوانب واتفقت معها يف أخرى، خاصة مع اختالف واليت اختلفت مع دراستنا الراهنة يف 

الوقوف على ضافة إىل هذا باإل، املؤسسات األخرى البيئة التنظيمية ملؤسساتنا اجلزائرية مع العديد من
 فعالية الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية عرب خمتلف مراحلها التسيريية. مستوى 

   .ميأوال: التصور املفاهي
 :الثقافة التنظيمية وأبعادها-1

، فقد سعى رهاوتطومهية الثقافة التنظيمية يف احملافظة على استقرار املنظمات إىل أبالنظر 
هم التعريفات اليت سنحاول يف هذا اإلطار حتديد أ. لذلك الباحثني إىل حتديد خصائصها وطبيعتها

أهم األبعاد احملددة توضيح ضافة إىل ا يتفق مع توجهام الفكرية، باإلمب صاغها العديد من الباحثني
 ملفهوم الثقافة التنظيمية.

  :أ.مفهوم الثقافة التنظيمية     
الرموز السائدة  ة التنظيمية تعرب بصفة عامة عن نظام القيم واملعتقدات والتقاليد والطقوس،الثقاف

قالب مميز  إجيادبني أعضاء املؤسسة واليت متيزها عن املؤسسات األخرى، ومن مث فهي تعمل على 
 .سلوك األفراد وتصرفام وقرارام داخل التنظيمعلى  يتكرر باستمرار، يؤثر

 ن العديد من اجلهود لفهم وحتليل سلوك األفراد واجلماعات داخل املنظمات،وباحثبذل الولقد 
يف ضوء نظريات األنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم االجتماع، مستعينني ببعض مفاهيم وأبعاد 

 .الالرموز، الشعائر والطقوس واملراسم، القصص واللغة، واألبطمثل القيم واملمارسات،  الثقافة؛

ء التنظيم إىل تعريف تعدد مفاهيم وتعريفات الثقافة بشكل عام، مل يتوصل علماومع تنوع و
اليت ميكن اإلشارة إىل بعضها فيما  اتالثقافة التنظيمية، وإمنا طوروا الكثري من التعريفحمدد ملفهوم 

 يلي:
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يز القيم واملعايري وأمناط الفعل اليت مت ؛: "تعين ثقافة املنظمةموسوعة علم االجتماعسب حف
، فيعرف الثقافة التنظيمية على أا "جمموع ني"شأما " .1العالقات االجتماعية داخل التنظيم الرمسي"

أو اكتشفتها أو طورا أثناء حل مشكالا، للتكيف األساسية اليت اخترعتها اجلماعة  املبادئ
اجلدد كأحسن طريقة  اخلارجي واالندماج الداخلي، واليت أثبتت فعاليتها، ومن مث تعليمها لألعضاء

ومن خالل هذا يتبني أنه ركز على بعدين للثقافة أو . 2للشعور باملشكالت وإدراكها وفهمها"
  حمورين أساسني، ومها التكيف والتكامل أو التنسيق.

أن "  corporate and organizational effectivenessيف كتابه "DENSON" "دنسون" ويرى
عة القيم واملعتقدات واملبادئ األساسية اليت تعمل مبثابة األساس للنظام الثقافة التنظيمية متثل جممو

وأيضا جمموعة السلوكيات والتصرفات والقرارات اليت جتسد وتدعم تلك املبادئ  ،اإلداري
وهي ا يف إحدى مقاالته منوذجا للثقافة التنظيمية، يتضمن أربع مسات  هليقدم و ،3األساسية"

أما مسة املشاركة فتتضمن أبعاد التمكني، املبادرة، تطوير  كة، االتساق.التكيف، املهمة، املشار
 يف حنياملهارات، وأما مسة االتساق فتشري إىل اختبار ما إذا كان للمؤسسة ثقافة قوية ومتماسكة. 

تعرب مسة التكيف على سرعة قدرة املؤسسة على التكيف مع اإلشارات الواردة من البيئة اخلارجية مبا 
 أن املؤسسة الناجحة متتلك أهداف مسة املهمة فتشري إىل ك العمالء وحماولة إرضائهم. وأمايف ذل

 ،وتركز كل من مسة التكيف واملشاركة على املرونة والتغيري واضحة وحتدد توجهاا طويلة األمد.
  بينما تشري مستا املهمة واالتساق إىل القدرة على حتقيق االستقرار عرب الزمن.

وهي  ،فيعترب الثقافة التنظيمية "القاسم املشترك الذي حيوي كل املؤسسة يرس" يوركأما "
االشتراك يف املعتقدات والقيم اليت ترشد سلوك أفراد املؤسسة وتوجههم، كذلك هي االشتراك يف 

بالنسبة  ة العاملن خالهلا حتديد هوياألحاسيس واملشاعر املسلم ا، فثقافة املؤسسة ميكن م
  4".ؤسستهمل

اط االجتماعية اليت الثقافة التنظيمية: "متثل  األمنوهذا ما يتفق مع التعريف الذي يشري إىل أن 
، وبالتايل فهي تشتمل على القيم واألفكار واملعتقدات اليت يشترك فيها أعضاء املنظمة ةتربط املنظم

  والناجتة عن الطقوس والشعائر والرموز والعادات واللغة واألهداف الواحدة".
يرى أن ثقافة املؤسسة ميكن أن يعرب عنها  " Michael Armstrong"ميشيل أرمسترونج" أما "

   بـ:



 372

  : فيما هو أحسن للتنظيم.نظيمقيم الت -
 : أي مناخ العمل داخل التنظيم كما هو مالحظ ومعهود من أعضائه.مناخ التنظيم -

 .5منط اإلدارة: أي الطريقة اليت ميارس ا املدراء السلطة -

واملعتقدات واملمارسات  : على أا "نظام القيمسعاد نائف الربنوطي"تعرفها " يف حني
  .6"واليت تساهم يف حتقيق معايري سلوك العاملني ،داخل املنظمة املشتركة

بارة عن منظومة املعاين يشري إىل أن "ثقافة املنظمة ع لـ"حممد قاسم القريويت"ويف تعريف 
مارسات اليت تطورت واستقرت مع مرور الزمن وأصبحت مسة املعتقدات والطقوس واملووالرموز 

خاصة للتنظيم حبيث ختلق فهما عاما بني أعضاء التنظيم حول ماهية التنظيم والسلوك املتوقع من 
  .7"األعضاء فيه

: "جمموع القيم، االجتاهات، التقاليد واألعراف اليت تسود وسيلة محداوي"وتقصد ا "
وك اليومي للعاملني ويتم تناقلها عرب األجيال فهي اليت حتدد شخصية الفرد املنظمة وتنعكس على السل

  .8واهتماماته"
، فيشري إىل أا: "تتضمن يف معناها مفهوم الثقافة املؤسسية اليت تعد موسى اللوزي"أما "

موضوعا جديدا من الثقافة التنظيمية ... ، وميكن القول أن الثقافة ما هي إال حصيلة للعالقات 
  .9"االجتماعية املتكررة بني العاملني واليت تشكل أمناطا سلوكية للنظام االجتماعي

فهي تلك "القيم واملعتقدات اليت يلتزم ا مجيع  صالح الدين اهلييت"ومن وجهة نظر "
وقد ختتلف رغوب أو غري مرغوب من السلوك...أعضاء املنظمة لتكون مبثابة معايري حتدد ما هو م

يا من وأن القيم تشكل مكونا أساسقيم بعض األفراد أو املنظمات...ة للتنظيم عن القيم الثقافي
  .10وجوهر الثقافة التنظيمية"مكونات الثقافة التنظيمية 

يف إضافة إىل ما سبق فهناك من عرفها على أا: "منتوج التفاق اجلماعات االجتماعية 
مصطفى . يف حني يشري إليها "11مال"تواجدها يف مكان العمل الذي خيتلف باختالف أجيال الع

فكري املشتركة بني أفراد أا "جمموعة القيم واملعتقدات واملفاهيم وطرق التعلى  حممود أبو بكر"
املعايري واالفتراضات املشتركة اليت حتكم الطريقة اليت يفكر ا أعضاء  ،جمموعة العاداتاملنظمة...

عاملهم مع املتغريات البيئية وكيفية تعاملهم مع املعلومات املنظمة وطريقة اختاذ القرارات وأسلوب ت
  .12"واالستفادة منها لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة
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واحد  فيف ضوء ما سبق يتضح أنه ال يوجد اتفاق بني الباحثني والدارسني على تعريو
فالبعض يركز للثقافة التنظيمية، كذلك ال يوجد اتفاق بينهم على كيفية التعرف عليها وقياسها، 

، على القيم التنظيمية السائدة، ويهتم آخرون بتحليل املمارسات اليومية ومدى إدراك األفراد هلا
ويرى آخرون أن االفتراضات السائدة اليت تفرز يف صورة عناصر مادية ومعنوية كاألقوال 

  والتصرفات واملشاعر واألحاسيس هي اليت متثل الثقافة التنظيمية.
القيم واملعتقدات واملبادئ اليت تعمل  متثلميكن القول أن الثقافة التنظيمية  وبناء على هذا

وحتديد أمناط السلوك املقبولة،  تشكيل نظم اإلدارة باملنظمة، وبيان أشكال ممارستهاو على وضع
جلهود حنو حتقيق األهداف مبا حيقق الفعالية توجيه اتوفر هذه املبادئ ميثل مصدراً أساسياً لحيث أن 

  .التنظيمية ومنو واستقرار املؤسسة
  :أبعاد الثقافة التنظيمية ب. 

قد تناول ف رات الباحثني والبيئات التنظيمية،ومنظ بتباينأبعاد الثقافة التنظيمية لقد تباينت 
قياسها من خالل بعض األدوات والنماذج لقياس طرق العديد من العلماء أبعاد الثقافة التنظيمية و

 ،قافة التنظيمية الداخلية للمنظمةالث يف جمال الرائدة وهذا ما أكدته دراسام االمربيقيةالقيم الثقافية، 
أظهرت  واليت ،كالدراسة املتعلقة بالقيم الثقافية واجتاهات العاملني باملنظمات اليابانية واألمريكية

لثقافة التنظيمية ، ومن أهم الدراسات يف جمال ااجتاهات العاملني باختالف قيمهم الثقافيةاختالف 
 & Schwartz( ديفيز وشوارتز"وأبعادها املؤثرة على وظائف اإلدارة وحتقيق االجناز هي دراسة "

Davis(13 حيث تتكون هذه املصفوفة من  ،اليت صممت مصفوفة مقترحة لقياس الثقافة التنظيمية
ات  االبتكار واختاذ منها حتليل اجلانب الثقايف للمنظمة الذي يشمل عملي البعد الرأسيبعدين؛ 

يف ، وتقييم األداء واملكافآت خلي والرقابة على كافة املستوياتالقرارات، االتصاالت والتنظيم الدا
 .من املصفوفة العالقات بني اإلدارات املختلفة من خالل الرؤساء واملرؤوسنيالبعد األفقي ميثل  حني

ملصفوفة تنظيمية وحتديد أبعادها على حمورين وتعترب هذه املصفوفة املؤهل العلمي لقياس الثقافة ال
  .إدارية

 "إضافة إىل ذلك توجد قائمة استقصاء خاصة بأبعاد الثقافة التنظيمية أعدت من طرف
عناصر  ؛ويشمل هذا البعد ،بالقيادةوتتضمن  ثالثة أبعاد متمثلة يف البعد اخلاص  14"ماريتني آراب

دور اإلدارة العليا وما دوا  من حيث القدرة على إدراك توصيف طبيعة القيادة اإلدارية يف املنظمة
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مدى االستعداد لتحمل املسؤولية وأساليب توضيح األهداف والوصول إليها وطبيعة سلوك العاملني و
ودافعتيهم داخل املنظمة ومنهجية قيادة التغيري والتطوير ومدى مشاركة اإلدارة للعاملني يف هذا 

فهو حيدد  هليكل والنظم الداخليةوأما البعد اخلاص با . تترتب عليهيتالتطوير وحتمل املخاطر ال
كما يوضح ثقافة خطوط  ،بعضها البعضلية وعالقات اإلدارات واألقسام  بخطوط السلطة واملسؤو

االتصاالت وأمناطها وطريقة عمل األفراد وقيامهم بأدوارهم يف املنظمة والثقافة السائدة بني األفراد 
  عالقات فيما بينهم.حول طبيعة ال

فيشمل قيمة الراتب الشهري ومدى  عد اخلاص بظروف العمل والرضا عنهالبوفيما خيص 
عدالة الطريقة اليت يتم ا تقييم األداء، حجم العمل ومالءمته للقدرات الشخصية  تعرضهم للخصم،

الة واملساواة يف العد، للفرد ، الشعور باألمن واالستقرار الوظيفي، عدد ساعات العمل ومواعيده
املالحظ أن كل بعد يتضمن سبعة عناصر و املشاركة والعالقات وحتقيق االجناز.، معاملة العاملني

 حيث يتم تقييم الثقافة التنظيمية بعدد من النقاط اليت متثل معيارا للحكم على اجيابيتها .

لوقوف على مدى انسجام فقد اهتموا بدراسة أبعاد الثقافة التنظيمية ل 15هؤوزمال "أوريل "أما
، وبالتايل قدرة األفراد على التصرف واختاذ القرار، وخلصوا إىل فة األفراد مع الثقافة التنظيميةثقا

  : تغريات التابعة لكل بعد فيما يليوجود عدة أبعاد للثقافة التنظيمية متثلت تلك األبعاد وامل
  .)املمارسة، حتمل املخاطر، العناية والدقةو اخلربة(االبتكار، اقتناص الفرص، االبتكار واإلبداع  -1
  .)(االهتمام بالقواعد واإلجراءات، االستقرار، التوقع والتنبؤ الدقيق، الضمانالثبات واالستقرار  -2
  .)العدالة واإلنصاف، التسامح والشفافيةتقدير حقوق األفراد، احترام حقوق اآلخرين ( -3
الهتمام بالعمليات واألنشطة، الطموح واآلمال ا، االهتمام باألداء واإلجناز(االهتمام بالنتائج  -4

 .) الكبرية، التركيز على النتائج

دراسة كافة العناصر  يل.التحل (الدقة. العناية الفائقة بكافة التفاصيل.االهتمام بالتفاصيل  -5
 .)واجلزئيات

 .)العاملني كجماعةاملشاركة والتعاون،  ماعية األداء ( فرق العمل،االهتمام جب -6

واملعتقدات واملبادئ املسؤولية االجتماعية،  (التشدد، احلسم والفصل، د وااللتزامالتشد -7
   ).األساسية
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من أهم الدراسات اليت حاولت وضع إطارا متكامال لتحديد األبعاد  "هوفستد"وتعد دراسة  
 116يل ، ففي الدراسة مت استقصاء حوال أن يتباين فيها األفراد بشأاوالعناصر الثقافية اليت حيتم

سة هياكل قيمهم ذات الصلة دولة لدرا 41منتشرين يف  IBMألف موظف من موظفي شركة 
كل منوذج ، اذج استقصاء استخدمت هلذا الغرض. وقد أعد  الباحث عشرين منوذجا من منبالعمل

أو حتدد تباين األفراد  ،ذات صلة بالعملقيم  منها مكتوب بلغة خمتلفة. ويف البداية حدد الباحث أربع
غري أنه يف دراسة تالية بالتعاون مع باحث آخر مت إضافة بعد ثقايف خامس ذي صلة  .قافات حوهلاالث

وتشري هذه  .16كبرية بالثقافات الشرقية مما رفع األبعاد الثقافية املدروسة يف النهاية إىل مخسة أبعاد
  :فيما يليتفصيلها يت ميكن ال مسةالشعوب حول هذه األبعاد اخلالدراسة إىل تباين واضح يف ثقافات 

  * مدى تقبل اتمع لتوزيع غري متساوي للقوة والنفوذ بني أفراده.
  * مدى تقبل األفراد للمخاطرة وعدم التأكد.

   .*مدى توجه األفراد حنو الذكورية مقابل األنثوية
   .* مدى التوجه حنو الفردية مقابل اجلماعية
   .باملستقبل * مدى التوجه باحلاضر يف مقابل التوجه

 
 :الفعالية التنظيمية ومعايري قياسها -2

يعترب مفهوم الفعالية التنظيمية من املصطلحات اهلامة اليت اعتىن ا :الفعالية التنظيميةمفهوم   . أ
؛ ألن هذا النوع من الفكر أدرك بأنه ال ميكن احلديث منذ نشأته األوىل إىل يومنا هذا الفكر التنظيمي

ة ومستمرة دون أن حندد بدقة درجة فعالية األسس والقواعد اليت بنيت عن منظمة نامية ومتطور
وكذا معرفة مدى قدرة هذه القواعد على حتقيق مجيع األهداف اليت وضعت ألجلها. وهذا  ،عليها

ال يعين أنه من اليسري حتديد درجة الفعالية قبل حتديد مفهومها الذي يصعب إجياد تعريف واضح 
ف تعريفات الباحثني له، فنجد مفهوم الفعالية يتراوح بني معدل إنتاجية نظرا الختال ،ودقيق له

  العامل تارة ونسبة التطور يف أعمال التنظيم تارة أخرى.
يف  إذا ما جنحت ،تعترب املنظمة فعالةلية بقوله "الفعا زيوين"ت"إويف هذا اإلطار يعرف الباحث 

املتاحة هلا يف بيئتها  واملتوازن للموارد حتقيق األهداف املرجوة من خالل االستغالل األمثل
يعرف الفعالية حيث ، ضا من املدخل القائم على األهدافأي "برايس"، وينطلق 17"اخلارجية
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الفعالية بأا  عبارة عن  "زيد منري عبوي"ويعرف  التنظيمية  بأا "درجة حتقيق األهداف املتعددة"
؛ مستويني االعتبار جمال املتغريات على يتم األخذ بعني حيث ،قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها درجة

ويف تعريف آخر يقول بأنه ميكن تعريف الفعالية على أا جمموع  .مستوى األقسام ومستوى املنظمة
ريف األول أنه يف التع ،الحظهذين التعريفني نمن  ،18املخرجات أو كمية املصادر املستخدمة إلنتاج

ة تسعى لتحقيق أكثر من هدف ألن أي منظم ،على هدف واحد هداف وليسيركز على عدة أ
أنه توجد وخاصة  ،معيارا للحكم على فعالية املنظمةبالتايل حتقيق اهلدف ميكن أن يشكل واحد، و

حيث أنه  أما التعريف الثاين فهو يالئم العمل الداخلي للمنظمة، .معايري تقاس ا فعالية املنظمة عدة
مة نظمات أن تستخدم مصادر أقل إلنتاج نفس املخرجات اليت خترجها منظإذا استطاعت إحدى امل

  .أخرى فإا تعترب أكثر فعالية
الفاعلية التنظيمية" من خالل العالقة بني ندرة املوارد  "سيشور وخيتمان"إضافة إىل ذلك عرف

 19نادرة وقيمة"يف البيئة وقدرة املنظمة على التفاوض للحصول على ما حتتاجه من البيئة من موارد 

لذلك فإن املنظمة يف نظره تعد فعالة إذا ما زادت قدرا على استغالل الفرص املتاحة هلا يف البيئة 
نشاطاا وحتقيق  الستقرارللحصول على احتياجاا من املوارد القيمة والنادرة اليت هي ضرورية 

  أهدافها.
أي معدل األداء  20.″بة ألهدافهامقياس ألداء املؤسسة نس″ :بأا "كريشوف"وقد عرفها 

التنظيمي للمؤسسة نسبة لألهداف املسطرة، ويشمل األداء العديد من املؤشرات تتمثل يف: بقاء 
من خالل اإلنتاجية احملققة،  االقتصاديةاملردودية املالية، الكفاءة املؤسسة من خالل نوعية املنتوج و

نية لألفراد ومردوديتهم وتنمية مهارام، وأخريا إرضاء متغريات املوارد البشرية من خالل احلركة امله
قدرة ″فقد أشار إليها بشيء مغاير حيث يرى أا:  "ألفار"خمتلف األطراف يف البيئة اخلارجية.    

أي أن املؤسسة   21.″املؤسسة على البقاء والتكيف والنمو، بغض النظر عن األهداف اليت حتققها
  ناا للبقاء واالستمرار والنمو.متغرية، لذلك فهي تسعى بكل إمكا نظام مفتوح يتعامل مع بيئة

القدرة على البقاء ″تعين:  بأا"Kahn كاهن "و "Katzكاتز "ويف هذا السياق عرفها الباحثان 
 فيعرفاا بأا "Hosenzweig هوزنزويج "و"Kast  كاست" . أما″والتحكم يف البيئة واالستثمار

قيق أهدافها وحتقيق رضا العمالء والعاملني ا وتنمية املوارد البشرية باإلضافة قدرة املؤسسة على حت″
  22.″إىل النمو والرحبية
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من املالحظ أنه من الصعوبة حتديد مفهوم الفعالية بدقة نظرا الرتباطه بعدة مفاهيم تنظيمية  
ملفاهيم التنظيمية، أخرى، وقصد حماولة الوصول إىل أوجه التكامل بني هذا املفهوم  وبني هذه ا

ارتأينا عرض بعض املفاهيم ذات الصلة مبفهوم الفعالية التنظيمية خاصة وأنه هناك بعض التعريفات 
اليت حاولت املزج بني الفعالية والكفاءة من خالل النظر إليهما على أما تعكسان استخدام أكثر 

أي فعل من األفعال بل تتحدد عن الوسائل قدرة على حتديد هدف حمدد، وال متثل خاصية فطرية يف 
إال أن ما يؤخذ على هذه  طريق العالقة بني الوسائل املتعددة واألهداف وفقا لترتيب أولويتها.

التعريفات أنه هناك فروقا ال ميكن إغفاهلا بني املصطلحني، فاملنظمات ميكن أن تكون فعالة يف حني 
ملنظمة بقدر كبري من الكفاءة يف حني تكون غري تكون غري كفأة إىل حد كبري، كما ميكن أن تتمتع ا

فعالة، ويشار يف العادة إىل الفعالية باعتبارها الدرجة اليت تتحقق ا األهداف احملددة سلفا، أما 
  الكفاءة فتشري إىل الطريقة االقتصادية اليت يتم ا اجناز العمليات املتعلقة باألهداف.

الية أوسع وأمشل من مفهوم الكفاءة، ففعالية املنظمة من جهة أخرى ميكن اعتبار مفهوم الفع
تأخذ بعني االعتبار العديد من العوامل الداخلية واخلارجية، أما مفهوم الكفاءة فغالبا ما يرتبط فقط 
بالعمليات الداخلية يف املنظمة ألا تعرب عن مدى قدرة املنظمة على حتقيق قدر معني من املخرجات 

ن املدخالت، وبالتايل فهي تشري إىل مدى قدرة املنظمة على ختفيض تكاليف باستخدام قدرا أقل م
اإلنتاج، وعادة ما تقاس كفاءة أية منظمة بنسبة املخرجات إىل نسبة املدخالت. فالكفاءة إذن تشري 
باملعىن الصريح إىل البعد االقتصادي يف طريقة حتديد األهداف وإىل نسبة املخرجات للمدخالت، 

مفهوم الفعالية إىل مؤشرات نوعية تتمثل أساسا يف القدرة على النجاح يف حتقيق  بينما يشري
  .مؤشرات أخرى إىل باإلضافةاألهداف 

لكنها يف  ،ميكن القول أن تعريفات الفعالية التنظيمية ختتلف باختالف املداخل النظرية ومنطلقاا
أما املادية  ،انت مادية أو معنويةجمملها تدور حول قدرة املؤسسة على  حتقيق األهداف  سواء ك

فتتمثل يف  الرضا، التكيف،  ساسا يف  اإلنتاجية، الرحبية،...، وأما املؤشرات املعنويةفتتمثل أ
   الوالء...إخل.  ،االستقرار التماسك،

من خالل التعريفات السابقة ميكن القول أنه يوجد العديد من   :.معايري قياس الفعالية التنظيميةب
املرونة، ومعدالت الغياب، ويوجد العديد ؛ التكيف، ري اليت تعترب عامة عند دراسة الفعالية مثلاملعاي

ويف إحدى  .من املعايري األخرى اليت تتباين بتباين كل من الباحثني ومداخل الدراسة املستخدمة
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عايري اجلزئية معياراً من امل 114للتعرف على مدى ارتباط  "Mahoney  ماهوين"الدراسات اليت قام ا 
وحدة تنظيمية اتضح وجود أربعة وعشرين  283للفعالية التنظيمية بالفعالية الكلية للمنظمات يف 

  كما هي موضحة يف اجلدول التايل: ،23معياراً ترتبط بالفعالية الكلية
  املعايري املؤثرة يف الفعالية التنظيمية الكلية: )01(جدول رقم 

 Mahoney ماهوينل منها طبقاً لدراسة ومعامالت االرتباط اخلاصة بك

  م

معايري 
 االرتباط

  

معامل 
  م  االرتباط

معايري 
  االرتباط

معامل 
  طاالرتبا

 019 ةالالمركزي  13 0.19 ةاملرون  1

 0.23 رالتطوي  2

14  

قبول وفهم 
 السياسات

والفلسفة 
 التنظيمية

0.04 

 0.07 كتماسال  3

القيادة   4
 الدميقراطية

 0.01 لبسيطالصراع ا  15 0.03

التخطيط   16 0.27 دقالص  5
 الشخصي

0.06 

 االنتقاء  6
 الالفع

 0.04 املساعدة  17 0.16

تنويع   7
 املسئوليات

 0.31 التخطيط  18 0.03

 0.33 التعـاون  19 0.09 ويضالتف  8

القوة   9
 التفاوضية

 0.12 اإلنتاجيـة  20 0.01

على  التأكيد  10
 النتائج

 0.27 االتاالتص  21 0.14

اهليئات  تنمية  11
 اإلدارية

 0.17 لدوران العم  22 0.01
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 0.12 ادأةاملب  23 0.08 يقالتنس  12

الرقابة االرتباط   24     
 الكلي

0.79 

  نظرية التنظيم يف ضوء االجتاهات احلديثة :املوقع الرمسي حممد جالل سليمان :املصدر
  www.m-galal.com/moaalfaty.html من املوقع :

  املداخل النظرية لدراسة الثقافة التنظيمية والفعالية التنظيمية ثانيا:
واليت تعددت  مي لكل من متغري الثقافة التنظيمية والفعالية التنظيميةيهابعد بلورة التصور املف

املداخل النظرية  ميكن تبيان تعدد ،يةوبتباين البيئات التنظيم للباحثني اإليديولوجيةلقات املنطبتعدد 
ال يوجد مدخل معني ف العالقة بينهما،بغية استخالص هذين املتغريين بالدراسة  اليت تناولتأيضا 

ركيز علي منها يالئم مجيع أنواع املنظمات، وبعض هذه املداخل مييل حنو قياس حمدود للفعالية بالت
هتم بقياس أوجه متعددة منها، ومن أهم مداخل دراسة يفالبعض األخر  أماعدد قليل من املعايري، 
  :الفعالية التنظيمية ما يلي

  :دفمدخل اهل -1
حتقيق أهدافها، ويعترب  ىقدرة املنظمة عل تشري إىلالفعالية التنظيمية فإن وفق هذا املدخل 

راض أساسي مفاده افت ىهذا املدخل عل ويبىن .ة الفعالية التنظيميةاملدخل األكثر انتشاراً يف دراس هذا
ويندرج حتت مدخل اهلدف كل من زيادة قدرا علي حتقيق أهدافها. أنه تزداد درجة فعالية املنظمة ب

أن احلكم على  منوذج تعظيم األرباح حيث  يفترض تعظيم األرباح، ومنوذج الكفاءة. منوذج
على العالقة بني فـاءة منـوذج الك يعتمديف حني     فعاليـة املنظمة يعتمد على تعظيم أرباحها. 

قة ويف املدى الطويل، فإنه توجد عال .واملخرجات كأساس للحكم علي الفعالية التنظيمية املدخالت
فاملنظمة اليت تبدو مواردها أكثر من منافسيها "غري كفء" ستجد  وثيقة بني الكفاءة والفعالية،

  .نفسها غري قادرة على املنافسة وبالتايل تقـل فعاليتها

ال حتقق رغبات لك املنظمة الكفء ال تستطيع يف املدى الطويل االستمرار يف تقدمي منتجات وكذ
 ة يف جذب املوارداملستهلك، وبالتايل فإن املنظمة غري الفعالة سوف تفقد شرعيتها وستجد صعوب

  .ة الستمرار العملياتالالزم
  ات:مدخل العملي -2 
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لعمليات اليت تقوم ا املنظمة لب االهتمام باوفقا هلذا املدخل فإن دراسة الفعالية تتط  
وتكون  .تفضيالا واحتياجاا واختاذ القرارات ا، باإلضافة إيل عمليات التطوير التنظيمي داخلهاو

التايل فإن املنظمة فعالة عندما تتوافر كفاءة التنظيم الداخلي وتتناسق عملياته مع بعضها البعض، وب
املرونة، الكفاءة، تناسق العمليات، احلصول علي العمالة  ؛هي ملدخلأهم مقاييس فعالية هذا ا

واستقرارها وتنميتها، باإلضافة إيل توافق األهداف الشخصية واألهداف التنظيمية، عالوة علي 
   .كفاءة تدفق املعلومات

 :ل العالقات اإلنسانيةمدخ -3

لية اجلماعة واليت بدورها يقوم هذا املدخل علي فرضية مضموا أن فعالية الفرد حتدد فعا  
 علىحتدد فعالية التنظيم ككل، أي أن الفعالية التنظيمية تتوقف بصورة مباشرة أو غري مباشرة 

  .الفعالية اخلاصة باألفراد واجلماعات
   :امدخل مصادر النظم -4

 ،التفاعل املستمر مع البيئة هذا املدخل عندما تكون قادرة على تعترب املنظمة فعالة يف ظل  
ملدخل ميكن ويف ضوء هذا ا .املوارد القيمة واحملدودة وعندما تتوافر لديها القدرة على احلصول على

عناصر العديدة اليت تتفاعل مع بعضها البعض باعتماد متبادل، الأا عنصر من  املنظمة على النظر إىل
عالقة تفاوض مع نظمة يف وتكون امل ،وتأخذ املنظمة مدخالا من البيئة وتعيدها إليها يف شكل ناتج

   .املوارد النادرة مثل التسهيالت املادية واألفكار، واملواد اخلام، واألفراد واألموال البيئة للحصول على
 :منوذج القيم املتنافسة أو النموذج املكاين -5

وفيق بني يعترب هذا املدخل يف دراسة الفعالية مدخالً جديداً، ولكنه حماولة لتحقيق قدر من التال     
ت مدخل األهداف، مدخل العمليات، مدخل العالقا- ةالفعالي ةلدراساملداخل األربعة السابقة 

  .وبالتايل اخلروج مبدخل جديد شامل -اإلنسانية، مدخل موارد النظام

تداخل وقد قام بعض الباحثني بتطوير النموذج املكاين يف شكل ذو ثالثة أبعاد أو حماور يوضح 
توضيح ب البعد األولخيتص . حيث ووسائل النماذج اليت حيويها النموذج املكاينغايات وترابط 

العوامل البيئية الداخلية أو العوامل البيئيـة اخلارجية  املنظمة من خالل التركيز على اهتمامات
عدم ة أو اجتاهه حنو املرون فيتعلق باهليكل التنظيمي ومدى الثاينالبعد أما ويتمثل يف احملور األفقي. 
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بالوسائل والغايات التنظيمية اخلاصة  الثالثالبعد  يهتميف حني  ،احملور الرأسي املرونة ويتم متثيله على
 .بكل من النماذج األربعة اليت حيويها منوذج القيم املتنافسة

 :األطراف ذات املصلحة)مدخل تعدد املنتفعني ( -6

هداف والنظم لدراسة وقياس يرتبط هذا املدخل ارتباطاً شديداً بكل من مدخلي األ
ومبوجب هذا املدخل فإن املنظمة  .ة يف دراسة الفعاليةيـة التنظيمية. ويعد أكثر املداخل حداثالفعال

 تكون فعالة عندما تكون قادرة علي إشباع رغبات مجيع األطراف ذات املصلحة يف وجودها،
صحاب حقوق امللكية، والعاملني يف مثل أ ،املنظمة وتتأثر ا ويقصد ا األطراف اليت تؤثر على

  رى.دائنني، واتمع وأية أطراف أخكافة املستويات، والعمالء، واملوردين، وال
ونظراً لتعدد األطراف ذات املصلحة يف وجود املنظمة وتباين أهداف كل منها فقد تعددت 

راف األخرى األط يل أطراف معينة علىضوجهات النظر حول ضرورة وضع أولويات معينة حنو تف
  :24ويتضح ذلك فيما يلي

األولوية للقوة حيث يقترح أصحاب هذا الرأي بأن األطراف القوية تكتسب مركزها من اختاذ  -
  .موقف وسط بني استراتيجيات خمتلف األطراف

تنادي وجهة نظر العدالة االجتماعية بأن اهتمامات حيث  ،االجتماعيةاألولوية لتحقيق العدالة  -
ألقل قوة جيب أن توازن مع اهتمامات األطراف القوية حىت ال يكون هناك إحساس األطرف ا

  .املساواةباملعاناة وعدم العدالة وعدم حتقيق 
وجهة النظر االيكولوجية بأن االهتمامات جيب أن  تنادي، حيث األولوية لألطراف اخلارجية -

اليت تشمل كل من املوردين والعمالء و ،توجه إىل األطراف اليت توجد يف البيئة اخلارجية للمنظمة
  .واملنافسني ألم أكثر تأثرياً على مدخالت وخمرجات املنظمة

وتنادي بضرورة حتقيق التكامل والتوازن بني مصاحل وأهداف  ،التوازن بني مصاحل مجيع األطراف -
التفرقة بني  كافة األطراف املرتبطة باملنظمة وإشباع احتياجاا على قدم املساواة. وذلك ألن

 .هاألطراف املتصلة باملنظمة أمر غري منطقي وجيب جتنب

  :ةقة بني القيم التنظيمية والفعاليمنوذج العال -7
القيم قد سامهت يف جذب االنتباه حنو املسامهة املشتركة لنظام  ميكن القول بأن دراسة 

األفراد، والنظم يف حتقيق يكل، ؛ اهلالقيم والتوافق فيها مع املتغريات التنظيمية األخرى اليت تشمل
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 المستقبل

ـةئـیـبـال  

ةـئیـبــال  

 تاریخ
 المنظمة

ورسالتھا    

 وتوافق القیم 
 المعاني

 مخرجات
 المنظمة

 والسیاسات الھیكل
 والممارسات

فعالية املنظمة، ذلك أن قيم املنظمة ومدى توافقها لدى مستويات اإلدارة تتفاعل مع باقي عناصر 
ميكن توضيح و .التنظيم يف تأثري متبادل وتعطى مؤشر هام عن مستوى أداء املنظمة من كافة جوانبه

  اط  وفق الشكل التايل:القيم والفعالية، واليت تأخذ عدة أمنالعالقة بني 
  .الفعالية (أو عدم الفعالية) وظيفة القيم اليت يعتنقها أعضاء املنظمة -    

الفعالية نتيجة هليكل املنظمة وسياساا وممارستها، فهيكل املنظمة وسياساا، وممارسات  -    
   .اإلدارة والعاملني ا وسالمة البيئة الداخلية تؤثر على األداء والفعالية

الفعالية نتيجة ترمجة القيم اهلامة إىل سياسات وممارسات، فرؤية اإلدارة يتم التعبري عنها من  -    
  .خالل التصرفات وأمناط السلوك

ا وممارساا، واألعمال الفعالية نتيجة العالقات املتبادلة للقيم اهلامة، وهيكل املنظمة وسياسا -    
ة ذه كن التحدث عن الفعالية بدون األخذ يف االعتبار البيئة اخلاصة باملنظمة، حيث أنه ال مياخلاص

  .املنظمة وعالقاا بقيمها
  : يوضح العالقة بني القيم والفعالية)01الشكل رقم (

  مرجع سابق :املوقع الرمسي حممد جالل سليمان :املصدر
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 :أنهالعرض السابق للمداخل النظرية خالل يتضح من 
  . يوجد مدخل معني حاز رضا وقبول مجيع العلماء والباحثني يف دراسة الفعالية التنظيميةال -1
كل مدخل من مداخل دراسة الفعالية قد يعترب مناسباً ألنواع معينة من املنظمات وغري مناسب  -2

حيث أنه وفقاً ملدخل العمليات ، ألنواع أخرى وقد يصلح لظروف معينة وال يصلح لظروف أخرى
كما أنه ، بعضإن الفعالية تقاس مبدى سالمة التنظيم الداخلي وتكيف وتناسق عملياته مع بعضها الف

من وجهة نظر مدخل مصادر النظام فإن الفعالية هي قدرة املنظمة على احلصول على املوارد القيمة 
تتوقف فعالية  أما من ناحية مدخل العالقات اإلنسانية واليتئة، والنادرة الالزمة لنشاطها من البي

املنظمة مبوجبه على فعالية كل من األفراد واجلماعات فإنه ال ميكن االعتماد عليه منفرداً يف دراسة 
كما أن مدخل تنافس القيم يعاين من مشكلة عدم ، وتقييم الفعالية نظراً ملا يشوبه من نقاط للضعف

بني وسائله وغاياته عالوة على  وضوح معايريه وتداخلها وعدم القدرة على الفصل الواضح والدقيق
أنه ال حيدد مىت ميكن للمنظمة أن تكون فعاله إال أنه أكثر مالءمة عند دراسـة العالقـة بني 

  .لتغيري والتطوير التنظيميلالفعالية وبني مراحل منو املنظمة أو بني الفعالية وبني املراحل املبكرة 
أنه  يت قد توجه إليه إال أن البعض يرىنتقادات الأن مدخل تعدد املنتفعني على الرغم من اال -3

 :التنظيمية وذلك لألسباب التالية أكثر املداخل مالءمة لدراسة الفعالية
إمكانية احلكم على ما إذا كانت املنظمة فعالة أو غري فعالة وفقاً لقدرا على حتقيق أهداف  -   

 .اف ذات العالقة ااألطر
حتقيق املنظمة ألهداف مجيع األطراف اليت تتعامل معها يعكس بدرجة كبرية قدرة هذه املنظمة  -   

  .على استغالل املتغريات البيئية احمليطة وقدرا على التكيف مع هذه املتغريات
 معايري قياس الفعالية التنظيمية وفقاً ملدخل تعدد املنتفعني تتضمن خليطاً متجانساً من معايري -   

  .قياس الفعالية اخلاصة بكفاءة املداخل األخرى لقياس الفعالية
  .ة التنظيمية والفعالية التنظيميةثالثا:البعد االمربيقي لدراسة  الثقاف

خدمة ملصلحة املؤسسة حنو أمهية حسن تسيري الظاهرة الثقافية  ،أظهرت خمتلف الدراسات
بكثري من العوامل واملتغريات يمية يف عالقته تناولت موضوع الثقافة التنظ واليت. هاأهدافحتقيق 
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على األداء  تؤثر إجيابا اعتبار الثقافة التنظيمية القوية؛ بوخاصة األداء والفعالية الشخصية والتنظيمية،
  .والفعالية التنظيمية
فعالية الثقافة التنظيمية  مع حماولة تقصي تلك الدراسات سنتطرق إىل أهم اإلطارويف هذا 

  ة اجلزائرية على النحو التايل:يف املؤسس
  :قافة التنظيمية وعالقتها باألداءالث

، حيث استهدفت تأثري ثقافة املنظمة على األداء تعددت الدراسات اليت أسفرت نتائجها عن
ارت وأش ،ى األداءلة عتأثري الثقاف التعرف على Quchi and Wilkin( "25( أوشي وولكني"دراسة 

كما ، وجتانس أبعادهاية قوية تتسم باالنسجام والتوافق ى وجود ثقافة تنظيمإىل أن األداء يتأثر مبد
  .الثقافة التنظيمية وأبعادها بدقةنظام األداء وفعاليته يتوقف على دارسة  أن تفهمإىل أشارت 

ثقافة املنظمة كعامل أداء يف "ـانب منها مع الدراسة املوسومة بوتتفق هذه الدراسة يف ج
 .26، ومعرفة العالقة بني ثقافة املنظمة واألداء"إىل إلقاء الضوء على هذا املفهومدفت " واليت هاإلدارة

لة لقيم أعضاء ، إذا كانت قوية وشاملة وممثثقافة املؤسسة تعد شرطا ألدائها وقد توصلت إىل أن
، كما أكدت الدراسة أن الثقافة املؤسسة اإلخالص اجتاهعلى ، وكانت تشجع املؤسسة بغالبيتهم

، أو مشكلة اندماج األفراد يف األقسام، مثل سسة قادرة على حل مشاكلها بسهولةلقوية جتعل املؤا
  .رابط واللغة املشتركة واالتصاالتاألفراد فيما بينهم ومفهوم الت

 ,Dianne(, George and Nancy ,  Bernard(يف نفس السياق أشارت  دراسة و

Chatman,( نظمة من خالل ثقافتها األداء اجليد وأنه ميكن التنبؤ بأداء املإىل أن الثقافة القوية ترتبط ب
، كما أوضحت أن األداء يف املنظمات ذات الثقافة التنظيمية اجلماعية أعلى من األداء يف التنظيمية

  املنظمات ذات الثقافة التنظيمية الفردية. 
على األفراد لالستمرار يف أن الثقافة التنظيمية تؤدي إىل وجود ضغوط قوية :27"تشانج"كما يرى 

 ويرى كذلك  ،ق مع الثقافة السائدة يف املنظمةل وبالطرق اليت تتوافاشكالعمل والتفكري واألداء باأل
تؤثر الثقافة التنظيمية بري على أداء األفراد واملنظمات، حيث أن للثقافة التنظيمية تأثري ك "العرتي"

األمانة،  :د هلم ما يعد هاماً ومرغوباً مثلام وحتدني يف تفسريهم لألحداث وعلى سلوكعلى العامل
، وتصحح طرق ، الوالء) أو غري املرغوب فيه مثل: عدم االلتزام، قلة األمانة، التسيبااللتزام

  تفكريهم وسلوكهم  وتوضح هلم طرق األداء.
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سة متجانسة فكلما كانت ثقافة املؤس ؛ظيمية أثر كبري على األداءميكن القول أن للثقافة التن    
 تبعا لدرجة العالقة بني الثقافة التنظيمية واألداء تتغريكما أن  ،وقوية كلما زادت معدالت األداء

وكانت  املستخدمة فريتفع األداء إذا توافقت الثقافة التنظيمية مع التكنولوجياالتقنية املستخدمة، 
إذا ما استخدمت  خاصةتشجع اإلبداع واالبتكار وتدعم حتمل املخاطر وحل املشكالت 

وهي بذلك  تعمل على تعزيز وتقوية األداء وتساعد يف التنبؤ باجتاهات  التكنولوجيا غري الروتينية.
  . العاملني وسلوك املوظفني

  :التنظيمية تأثري ثقافة املنظمة على الفعالية -2
 peters:ومنها أحباث كل من ،األحباث امليدانية املتخصصةأكدت الكثري من الدراسات و  

and Waterman, deal and kennedy"  داء املتميز والثقافات القوية على وجود عالقة قوية بني األ
متتلك ثقافات قوية متكنها من  هي شركاتو ،السائدة داخل الشركات األكثر جناحا وفعالية

  28االستجابة والتكيف مع تغريات احمليط و تعقيداته. 

جاح الكبري لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اليابان وأقرب مثال على ذلك هو مستوى الن  
ة واألمريكية من وما الختالف الثقافة بني املؤسسات الياباني ،رنة بالواليات املتحدة األمريكيةمقا

  .دور كبري يف ذلك
حتت عنوان  "صاحل بن نوار"ومن الدراسات اليت اهتمت بالفعالية التنظيمية جند دراسة 

واليت أجراها سنة  29ية داخل املؤسسة الصناعية من وجهة نظر املديرين واملشرفني""الفعالية التنظيم
لصناعة احملركات واجلرارات الفالحية مبدينة قسنطينة (اجلزائر)، اجلزائرية باملؤسسة الوطنية  2005

 حيث متحورت هذه الدراسة حول مدى اهتمام القائمني على املؤسسات الصناعية اجلزائرية بالعوامل
صاغ اليت تزيد من فعالية األداء لدى العامل خاصة تلك العوامل املرتبطة باجلوانب اإلنسانية. ف

التنظيم املؤسسي الفعال ينطلق من االهتمام املتزايد باملوارد البشرية،  :الباحث فرضية عامة مفادها أن
  على اعتبار أا احملرك األهم يف حتقيق أهداف املؤسسة.

  :اسة كاآليتوكانت نتائج الدر
  النتيجة األوىل وكانت عبارة عن نتائج املبحوثني من الفئة األوىل (املشرفني) عن رأيهم يف

إجراءا رأى املبحوثني  )19(األسس اليت يقوم عليها التنظيم الفعال، حيث تبني تسعة عشر
 ضرورة توفرها حىت حتقق املؤسسة مجيع أهدافها بفعالية، من هذه اإلجراءات ما يلي:
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  اع انشغاالت العمال.مس -
  الصرامة يف تطبيق العمل. -
 جعل املصلحة العامة فوق املصلحة الفردية. -

 االنضباط يف العمل. -

 االهتمام بالفعاليات النشطة (األفراد األكفاء). -

 التكوين اجليد وحسب االختصاص. -

 االتصال اهلادف. -

 توفري احلوافز املناسبة. -

 منح السلطة لشخص واحد. -

 ة والصرامة يف نفس الوقت وحسب الظروف.االتصاف باملرون -

  06(النتيجة الثانية ومتثل إجابات املبحوثني من العمال التنفيذيني فقاموا بترتيب ستة (
 إجراءات حسب أمهيتها وكانت النتيجة كالتايل:

 األجر املناسب. -

  العالقات اإلنسانية الطيبة. -
 االطمئنان على املستقبل املهين. -

 قرارات.املشاركة يف اختاذ ال -

 االتصال اهلادف. -

 العدالة يف منح الترقية. -

واليت متحورت حول الدميقراطية  30"طلعت إبراهيم لطفي"وعلى هذا النحو جاءت دراسة 
 كشفت الصناعية من خالل دراسته "ملدى فاعلية املمارسات الدميقراطية يف املصنع املصري"، واليت

  :عن مجلة من النتائج أمهها
تماالت فرص ممارسة العمال للدميقراطية الصناعية زادت احتماالت قيامهم أنه كلما زادت اح

بعملهم على حنو أكثر كفاءة وزادهم تقبلهم للتغريات اجلديدة يف جمال العمل، ويزداد عدد 
االقتراحات املقدمة منهم مما يؤدي إىل زيادة فرص التوصل إىل أفضل القرارات يف جمال العمل وختف 

سباب الشكاوي والتظلمات بني العمال، وبتعبري آخر ميكن القول أنه كلما مشكالت العمل وأ
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زادت احتماالت فرص ممارسة العمال للدميقراطية الصناعية زادت فعالية التنظيم الصناعي يف حتقيق 
  أهدافه.

واليت استهدفت التعرف على نوعية الثقافة التنظيمية السائدة والوقوف على  أمحد" ويف دراسة" 
ها على فعالية املؤسسات الصحفية باإلضافة إىل حتديد مدى االختالف يف أبعاد ومتغريات تأثري

قد ركزت الدراسة على منوذج يرتكز على أربعة حماور ية معرفة أيها أكثر فعالية، فالثقافة إلمكان
حمور  هي :ويضا وهلا تأثرياا على فعاليتها التنظيمية أ ،نظمةأساسية متكاملة تعترب انعكاسا لثقافة امل

وقد خلصت الدراسة إىل أن املؤسسات  حمور الرسالة.وحمور التكيف ، حمور االتساق املشاركة،
الصحفية تطبق احملاور املختلفة للنموذج املقترح اليت تعترب أبعادا لثقافتها التنظيمية ولكن ختتلف درجة 

  تطبيقاا من مؤسسة ألخرى مما يؤثر على فعاليتها.
واليت كانت دف إىل الوقوف على أثر خصائص ثقافة املنظمة على  الطبالوي" أما دراسة"

اعية العمل، القدرة على مجوذلك من حيث خصائص؛  ،الفعالية التنظيمية ملنظمات العمال يف مصر
عالقة ارتباط جوهرية موجبة بني ثقافة املنظمة وجود فقد توصلت إىل  االبتكار والتجانس.التكيف و
ة العمل والقدرة على التكيف يحيث تؤثر الثقافة التنظيمية اليت تتسم جبماع ،التنظيميةوالفعالية 

  .31واالبتكار والتجانس تأثريا اجيابيا على الفعالية التنظيمية
توجد عالقة ارتباط بني درجة  أكدت على أنهالبند"  "خولة مخيس عبيد ويف دراسة للباحثة

 حيث تكون املنظمات األكثر فاعلية والفعالة على درجة ،ثقافة املنظمة والفاعلية التجانس يف

وبناءة ساعدت  وكلما كانت ثقافة املنظمة قوية ،التجانس الثقايف أكرب من املنظمات األقل فاعلية
  .والتجانس على مجاعية العمل والقدرة على التكيف واالبتكار

ية التنظيمية والفاعل املنظمة هناك ارتباط اجيايب بنيأن ) Denison and A.K Mishra( كما بني
  .ووجود رسالة للمنظمة ،القدرة على التكيف ويتأتى ذلك من خالل: االنتماء، االتساق،

خالل تطبيق منوذج  ويف دراسة أخرى دارت حول حبث الصلة بني ثقافة املؤسسة وأدائها من
نتها بعينة صغرية من مع مقار عن الثقافة والفعالية على الشركات التايوانية" Denison" "دنسون

وهو تطوير لنموذج  1995 "وميشرا دنسون"هذا النموذج الذي قدمه  الشركات األمريكية.
 أربع مسات تنظيمية: التكيف، املهمة، الذي يتكون من "دنسون"الثقافة التنظيمية الذي طوره 

ني تشري مسات واملشاركة على التغري واملرونة، يف ح وتركز مسات التكيف ،االتساقو ،املشاركة
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حتقيق االستقرار عرب الزمن. ومن ناحية أخرى فإن مسيت التكيف  املهمة واالتساق إىل القدرة على
 يف حني تؤكد مستا املشاركة ،البيئة اخلارجية املنظمة على التكيف مع تغريات واملهمة تتصل بقدرة

بني مسات  "دنسون وميشرا"ربط قد و .واالتساق على التكامل الداخلي للنظم واهلياكل والعمليات
شركة مستخدماً  764 اليت قاما فيها مبسح 1995الثقافة التنظيمية واألداء يف دراستيهما عام 

بعمل مسح  "دنسون"األربع مث قام  مفردة لتحديد إدراك الثقافة التنظيمية بسماا 60استبياناً من 
عالية فطلب منهم ترتيب منظمام الف مديراً لتطوير مقاييس لألداء واستخدامها لقياس 764ـل

مث  ،املوظفني واألداء الكلي واجلودة ورضا منو املبيعات واألرباح :مؤشرات هي )05(مخس  وفق
التنظيمية واألداء وتوصل إىل وجود ارتباط إجيايب قوي بني  قام بقياس االرتباط بني مسات الثقافة

مثة ارتباط جزئي  فني واألداء اإلمجايل وأناألربع واجلودة ورضا املوظ مسات الثقافة التنظيمية
 .واألرباحاملبيعات  مبؤشرات

نطاق تطبيقه إىل بلدان جديدة  ومد "دنسون"وذا املعىن تسعى الدراسة لتطبيق وحتديث منوذج 
: هل ترتبط ثقافة التايل الدراسة لإلجابة على التساؤل البحثي وصناعات أخرى، وعليه تسعى هذه

؟ وترى أن اإلجابة على هذا ظمة يف الواليات املتحدة وتايوانبأداء املن إجيابياً املؤسسة ارتباطاً
بفعالية  هل ترتبط مسات الثقافة التنظيمية األربعتتضمن اإلجابة على تساؤلني فرعيني مها:  التساؤل

الواليات على املنشآت يف  الشركة؟ وهل تنطبق العالقة بني الثقافة التنظيمية والفعالية بشكل متماثل
  .31املتحدة وتايوان؟

الفروض مع تطويره  للتحقق من هذه "دنسون ميشرا"وتستخدم الدراسة كما سبق منوذج 
إدراك أداء املؤسسة  مفردات تقيس )08( املتابعة أو جوانب أداء املؤسسة مثاينلتشمل املتغريات 

جديدة  طوير خدماتاملوظفني وت كيفية وهي رضا ) أخرى04(أربعة كمية و )04( ةأربعمنها 
السوق ومعدل منو  النصيب منل الرحبية (العائد على األصول) ووجودة املنتجات واخلدمات ومعد

التنظيمي وهذه املؤشرات تستخدم  املبيعات إىل اإليرادات وحتقيق أهداف املوازنة وجممل األداء
 وتوصلت من .ء الشركةاملشاركني فيها ألدا ذي اخلمس نقاط اعتماداً على إدراك "ليكرت "مقياس

  :دائها التنظيمي على النحو التايلبني ثقافة املؤسسة وأ خالل حتليل البيانات  إىل وجود عالقة
 ،تايوان والواليات املتحدة بالنسبة للفرض األول الذي خيترب االختالفات بني املستجيبني يف -

التكيف  ،قافة التنظيميةلسمات الث فقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة بالنسبة
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لسمات االتساق واملهمة حيث مت تصنيف املنشآت  واملشاركة يف حني ال توجد فروق هامة بالنسبة
  .بالنسبة لسمتا املشاركة والتكيف التايوانية على مرتبة أعلى من األمريكية

تنظيمية فقد دعمته لقوة العالقة بني متغريي الثقافة والفعالية ا بالنسبة للفرض الثاين الذي خيترب -
  .نتائج الدراسة

بأغلب مقاييس الفعالية التنظيمية على  ترتبط مسات الثقافة التنظيمية األربع ارتباطاً إجيابياً قوياً -
  :النحو التايل

تليهما يف قوة االرتباط مسة  ،املهمة واالتساق وأداء املنشأة يوجد ارتباط قوي بني مسة •
 أما مسة ،ط كانت أكرب يف املنشآت األمريكية عنه يف املنشآت التايوانيةاالرتبا التكيف لكن قوة هذا

لكن هذا االرتباط  ،املشاركة فكانت األقل من بني مسات الثقافة التنظيمية األربعة ارتباطاً باألداء
  كان أعلى يف املنشآت التايوانية مقارنة باملنشآت األمريكية.

األمريكية على  يب من السوق بالنسبة للمنشآتال توجد عالقة بني مسة التكيف والنص •
  ."دنسون"عكس ما يشري منوذج 

مؤشرات تنبؤية على حتقيق أهداف املوازنة لكن هذه النتيجة ال  متثل مسات املهمة واالتساق•
  ميكن تعميمها نظرا الختالف النتائج  بالنسبة للبلدين حمل الدراسة.

ملبيعات لإليرادات مبا يدعم حقيقة أن الشركات اليت تتبىن بنمو نسبة ا ترتبط مسة املهمة إجياباً •
حمددة مثل توجهات وأهداف إستراتيجية واضحة تصبح قادرة على حتقيق منو مبيعات  عناصر مهمة

  مرضي ورحبية أكرب.
املهمة كانت مسة تتوقع  وباعتبار االرتباط بني نصيب الشركة من السوق وجودة املنتج فإن •

  .اللتان تتوقعان جودة املنت يف حني كان االتساق واملهمة مها السمتان النصيب من السوق
املهمة والتكيف كانت السمتان اللتان تتوقعان  بالنسبة لتطوير املنتجات اجلديدة فإن مسيت •

لكن  "دنسون"األمريكية وهو ما يتسق مع ما توصل إليه  تطوير املنتجات اجلديدة يف الشركات
كانتا السمتني  – "دنسون"خالفاً لدراسة  –مسيت املهمة واالتساق  ايوانية فإنبالنسبة للشركات الت

  قوية. جلدية أي أن التطوير يرتبط بوجود ثقافة تنظيميةتطوير املنتجات ا اللتني تتوقعان
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 بالنسبة لرضا املوظفني فقد كانت مسات املهمة واالتساق هي السمات اليت تتوقع رضا•

واملشاركة  كانت مسات االتساققد تايوانية أما يف الشركات األمريكية فاملوظفني يف الشركات ال
  .والتكيف
التركيز على االستقرار بأداء املنظمة  ترتبط مسات املهمة واالتساق للثقافة التنظيمية ذات •
  .اإلمجايل

ن الثقافة التنظيمية متثل ) أChatman and Jehn(ضحت دراسة وفيما له صلة باملوضوع، أو
، وىف دراسة أخرى أجراها ها املنظمات لتحقيق ميزة تنافسيةاملتغريات اليت ميكن أن تستخدم إحدى

)Morrisقدرة املنظمة حد العناصر األساسية املؤثرة يف وضح بأن الثقافة التنظيمية الفعالة تعترب أ) أ
  على املنافسة والنجاح يف األمد البعيد.

  :ة اجلزائريةالتنظيمية يف املؤسس فعالية الثقافة – 3
والدراسات امليدانية  يف تفسري  ،بعد التطرق ملختلف الفرضيات اليت اعتمدا املداخل النظرية

وبإسقاط هذه  .هم أبعاد ومؤشرات هذين املتغريينواستخالص أ ،الثقافة التنظيمية والفعالية التنظيمية
لها التسيريية منذ االستقالل إىل عرب خمتلف مراح والت على واقع املؤسسة اجلزائريةاملنظورات واملق

  :ميكن القول أن ،يومنا هذا
ت اليت ، الغنيمة والعقيدة ميكن ا تفسري طبيعة املمارساثالثة مراجع  أساسية وهي القبيلةهناك 

؛ حيث أا تربط بني احلياة االجتماعية واحلياة االقتصادية واحلياة الفكرية تعرفها املؤسسة اجلزائرية
اليت تعرب ور هلذه املراجع على أا تشكل إطارا لفهم مشكلة الثقافة التنظيمية بصفة عامة. وميكن النظ

فاعل يف هذه املؤسسات يشارك  ، حبيث جتد كلض حقيقي للقيم داخل هذه املؤسساتعن تناق
مع أن ات ،"1977ر ، الثقافة والثورة ، ولقد عرب "ايتيان "عن هذه الظاهرة يف كتابه " اجلزائفيها

لدولة واملؤسسات وهي ثقافة ، ثقافة النخبة وهي الفئة املسيطرة على أجهزة ااجلزائري يضم ثقافتني
والعقالنية ن الفراغ بني العقالنية احلديثة ، وعليه فإتمع اهلامشي وهي ثقافة تقليدية، وثقافة اغربية

  33اهلامشية ميأل من قبل اإلطار الذي يتحكم يف الثقافتني معا.

املراحل التارخيية اليت مرت ا املؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائرية ميكن القول  لرجوع إىلوبا 
ديولوجيات اليت طبقت يف أن تشكيل ثقافتها قد تدرج عرب مراحل متعددة عكست يف جمملها األي
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الوطنية ففي املرحلة األوىل لالستقالل امتزجت الثقافة التنظيمية باالعتماد على قيم  .كل مرحلة
  .نا املركزية وأحيانا الالّمركزيةوالثورة وأحيا

أساسه  ،هر منط آخر من الثقافة التنظيميةوبعد تطبيق ميثاق التسيري االشتراكي للمؤسسات ظ
اعترته أحيانا الكثري من  ،قد استمرت يف هذا االجتاه لسنواتول ،،الالمركزيةاملشاركة يف اختاذ القرار

الكثري من عناصر على اخلصوص يف تناقض وتصارع  جتلت ثقافية للمؤسسة،ت يف البيئة الالتخلخال
فة مل حتاول هذه التيارات التركيز على تطوير ثقااليت و ،ة اليت متثل تيارات فاعلةئيومكونات هذه الب

من منط رية شهدت حتوال كبريا . ومن املالحظ أن السنوات األختنظيمية بغرض النهوض باملؤسسة
فة تستند متثل يف اخلوصصة وحتول املؤسسة اجلزائرية إىل مؤسسات رأمسالية تنتج ثقا ،إنتاجي آلخر

. بيد أن هذه الثقافة مل تتبلور ومل تزل تشكل خليطا من ثقافة النظام إىل الفردية والعقالنية
  34االشتراكي وثقافة النظام اآلخذ يف الربوز وهو النظام الرأمسايل.

دراسة حول تأثري الثقافة على األداء داخل  35حممد الطاهر بوياية""قدم الباحثهذا السياق ويف 
لنيل شهادة الدكتوراه، جاء حتت عنوان  2004املؤسسات الصناعية من خالل حبث قدمه سنة 

"، وقد استهل هذا البحث مبحاولة دراسة الفعالية من خالل بعض املؤشرات الثقافية التنظيمية"
حاطت بالعمل التنظيمي يف املراحل األوىل الستقالل اجلزائر، أين متيز إبراز اجلوانب السلبية اليت أ

نظرا لبعض التوجهات السياسية واإليديولوجية اليت مل تأخذ بعني االعتبار حقيقة الفرد  ،بعدم االتزان
اجلزائري ذو الطابع الريفي احملافظ وحاولت دجمه بشكل مباشر يف بيئة صناعية بعيدا عن بيئته 

  مما أسفر عن فشل كل االستراتيجيات التسيريية املعتمدة. األصلية،
لذلك جاءت هذه الدراسة كمحاولة إلبراز الدور الفعال الذي يؤديه الفرد العامل إلجناح 

وجه اخلصوص على مؤسسته، إذ مل ينظر إليه من الزاوية املادية فقط وإمنا جاء تركيزه منصبا على 
الثقافة احمللية بتلك الوافدة (اخلارجية) نتيجة الشراكة اليت أصبحت  من خالل مقارنة ،ية الثقافيةالناح

متيز االقتصاد الوطين، ومن أجل حتقيق هذا الغرض أخذ الباحث منوذجا هلذه الشراكة متثل يف 
املتخصصة يف إنتاج احلديد والصلب من جهة واملركب الصناعي للحديد والصلب  "LNM"شركة

وقد توصل الباحث إىل مجلة من  ه مبدينة عنابة من جهة أخرى.الكائن مقر "ISPAT"إسباث" "
 النتائج ميكن إدراج أمهها فيما يلي:
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 واالقتصاد الوطين عامة ال ترتبط باجلوانب التقنية واملادية  ،إن مشكالت املؤسسة اجلزائرية خاصة
  بقدر ما ترتبط بالبعد اإلنساين. -رغم أمهيتها –
 ا من إن الفعالية احلقيقية ترتبط بشكل قوي باالحترام واالعتناء بالثقافة الشخصية للعامل، أل

 العوامل احلساسة يف إجناح األعمال.

يرجع الكثري من االقتصاديني ضعف التسيري يف املؤسسات العمومية إىل عاملني أساسني     
الواقع ،عامل تدخل أجهزة الدولة الوصية يف التسيري عن طريق إصدار تعليمات إدارية بعيدة عن 

وهذا  ،اجلانب االجتماعي على االقتصادي والثاين تغليب ،دون حساب النعكاساا على املردودية
فنمت داخلها ثقافة تسيري إدارية اتسمت بثقل  ،جمردة من روح املبادرة والتنافس ما أوجد مؤسسة

وهذا بدوره  ،ل العجزهي السند الدائم يف متوي البريوقراطية وبطئها يف التحرك ما دامت خزينة الدولة
لى مستوى األهداف حال دون وجود حماسبة حقيقية للمسريين واقتصارها يف حالة وجودها ع

ياسية بعيدة عن ألنه غالبا ما تربم االتفاقيات بصفة إدارية أو نتيجة قرارات س ،الكمية لإلنتاج
جناح املسري هو مدى  قياس" إىل أن يكون م السيوالنغعلى حد تعبري االقتصادي " ،املعطيات العلمية

هذا ما أدى إىل تكلفة اجتماعية واقتصادية ال و ،الوصي يف اجلهاز التنفيذي للدولةمواالته للمسؤول 
ويربز يف الوقت ذاته طبيعة التغريات اليت  ،رأسها تدهور القيم البناءة للعملأيت على ميكن جتاهلها ي

ا تغريات فوقية اختذت طابع القرارات املركزية دون عرفتها املؤسسة اجلزائرية واليت ميكن القول أ
كما يربز ضعف العالقة  .ى تسيريها بدافع التغيري وأهدافهوجود حتسس فعلي لدى القائمني عل

ط هلذا فإن التحول إىل نظام اقتصاد السوق جيب أن يرتبلية بني املؤسسات واجلهة الوصية، اهليك
اعة جمموعة من العملية ال تتوقف على الربامج وتنفيذها لصنألن  ،بشكل ومضمون التنمية املستهدفة

إن مل تكن  بل مثة عوامل وعناصر ال تقل أمهية عن العناصر املادية املكونة هلا، ،املتغريات اجلديدة
هو املعين  -مثال –فالعنصر البشري  ،يها فشل أو جناح أي مشروع تصحيحيعوامل يتوقف عل

هيكلي ال يكون ذا أمهية إال إذا تزامن مع تغيري يف الذهنيات ألا جزء بالتنمية وهلذا فإن أي تغري 
ومع  36عضوي يف البنية املؤسساتية واالجتماعية وضرورية لنجاح كل تصحيح أو تغيري هيكلي.

فهي مطالبة ليس فقط بالتكيف مع ئرية، التحوالت اليت تعرفها املؤسسة االقتصادية العمومية اجلزا
ملتطلبات اليت حيبذها عامل هذه املعطيات وا د التقين وإمنا ضرورة التوفيق بنيالتجديمتطلبات السوق و

فق فلسفة جديدة ا يشكل حتوال متميزا حنو إجياد عالقة جديدة مع حميطها العام والتعامل وم ،الشغل
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أفرادها  ألن ما مييز املؤسسات اليوم عن بعضها يف ميدان األعمال بالدرجة األوىل ،يف تسيري األفراد
هذه الثقافة اليت أصبحت اليوم  ،الذين هم املصدر االستراتيجي إلنتاج الثروة ورمز هويتها وثقافتها

لتكيف اخلارجي من املصادر األساسية اليت يستوجب على املؤسسات فهمها وامتالكها لتحقيق ا
   .واالنسجام الداخلي

  :خامتة    
مثري للجدل ة التنظيمية والفعالية التنظيمية الثقافموضوع  ما سبق يتضح جليا أن من خالل    

فقد حاولنا يف البداية إعطاء تصور مفهومي لكل من  ،وجيرنا إىل العديد من النقاشات والقضايا حوله
مث التطرق ألهم املداخل النظرية لدراسة الثقافة التنظيمية والفعالية  الثقافة التنظيمية والفعالية التنظيمية،

ا أهم الدراسات امليدانية ويف األخري تناولن ، أكثر دائرة فهم الظاهرة املدروسة وسيعالتنظيمية لت
مناقشة حماور اإلشكالية يف ضوء واقع وجتليات الظاهرة يف املؤسسة اجلزائرية عرب خمتلف حوهلا، مع 

ومنه الوصول إىل مجلة من املداخل والعمليات اليت تساهم يف التغلب على  ،مراحلها التسيريية
امة واملؤسسة اجلزائرية بصفة حتقيق أهداف املؤسسات بصفة ع ول دونملشكالت التنظيمية اليت حتا

  :النتائج التاليةوعليه مت التوصل إىل يف ظل الواقع االقتصادي املعاصر.  خاصة
الثقافية واليت متنح للمؤسسة شخصية مستقلة عن  : العواملبعدة عوامل أمهها *ترتبط الفعالية    

ؤسسات األخرى، و ذلك من خالل هوية و جمموعة قيم ومبادئ تعتنق من قبل األفراد باقي امل
املنتسبني إليها. وتظهر يف هذه احلالة الفعالية التنظيمية كمتغري ثقايف، يعكس القيم واملبادئ اليت تقوم 

  عليها املؤسسة.
ء التنظيم ، توجد خطورة يف عدم وجود ثقافة عامة سائدة لدى أعضا *ميكن القول أنه    

حيث أن ذلك يعين عدم وجود اتفاق حول ماهية التصرفات املالئمة أو غري املالئمة يف املواقف أو 
) ، إن ذلك يعين غياب عنصر (املعىن املشتركاإلستراتيجية اليت تواجه التنظيمالقضايا العامة أو 

، م الثقافة ذاته من مضمونهرغ مفهو، مما يفأمناط سلوكية موحدة لدى العاملنيعدم وجود  ،وبالتايل
 .والبيئة والتكنولوجيا وتتطلب الفاعلية توافق الثقافة وتناغمها مع اإلستراتيجية

نتيجة ترمجة القيم  وهي .الفعالية (أو عدم الفعالية) وظيفة القيم اليت يعتنقها أعضاء املنظمة *
  .خالل التصرفات وأمناط السلوكاهلامة إىل سياسات وممارسات، فرؤية اإلدارة يتم التعبري عنها من 
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أفرزت الدراسات امليدانية  املتعلقة مبوضوع الفعالية التنظيمية يف عالقتها بالثقافة التنظيمية  *  
فكلما  ؛ة التنظيمية أثر كبري على األداءأن للثقافائج تدور حول فكرة رئيسية مفادها، مجلة من النت

ما كانت تشجع اإلبداع واالبتكار وتدعم حتمل أي كلكانت ثقافة املؤسسة متجانسة وقوية 
والشركات األكثر جناحا وفعالية هي  .ألداءكلما زادت معدالت ا ،املخاطر وحل املشكالت

وأن  الشركات اليت متتلك ثقافات قوية متكنها من االستجابة والتكيف مع تغريات احمليط و تعقيداته.
  ميكن أن تستخدمها املنظمات لتحقيق ميزة تنافسية. الثقافة التنظيمية متثل إحدى املتغريات اليت

تداخل وتناقض  باختالف أنشطتها فمن املالحظ أن واقع املؤسسة اجلزائرية وبالنظر إىل *  
عناصر الثقافة التنظيمية ال يساعد على استقرار املؤسسة اجلزائرية وخلق بيئة تنظيمية مالئمة للعمل 

 .ةاملسطرواالبتكار لتحقيق األهداف 

* وميكن القول أن هناك عدة مشكالت تعرفها املؤسسة اجلزائرية على املستوى التنظيمي   
كمحاولة لتمكني املؤسسة االقتصادية العمومية من العمل يف  ،والتسيريي  رغم اإلصالحات املنتهجة

ياب إىل غبيئة تنافسية تتماشى ومنطق السوق وهذا باالنتقال إىل نظام  اقتصاد السوق؛ ترجع أساسا 
يف التسيري والذي يعتمد  يسيطر عليها النموذج التقليدي (البريوقراطي) ثقافة تنظيمية واضحة املعامل

 ،يؤثر على فعالية هيكلها التنظيميوهذا ما  ،أساسا على التصور اهليكلي وتعدد املستويات التنظيمية
ق روح املبادرة واإلبداع يعي وعلى عمليات االتصال واختاذ القرارات اليت متيزت باملركزية مما

 .يري والديناميكية يف هذا النموذجباإلضافة  إىل غياب مفهوم التغوالتميز، 

* بناءا على ما سبق ميكن استنتاج أن الثقافة التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية تعد من العوائق 
 والتكيف من أهم متطلباته. التغري والذي تعد ثقافة ،ام اقتصاد السوقاليت حتول دون انتقاهلا إىل نظ

كما تطرح هذه النتائج مجلة من القضايا والتساؤالت األخرى اليت ترتبط مبوضوع الثقافة  *
دي املعاصر وظهور مفهوم الشراكة، التنظيمية والفعالية التنظيمية يف ظل متطلبات الواقع االقتصا
  والفعالية؟     خاصة مشكلة التنوع الثقايف وكيفية إدارته مبا حيقق األهداف 
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  أ. حمراز سعاد، جامعة وهران

سطو واهتم أر، ئ الذي يؤدى أو يقدم أو يعرضكلمة يونانية وهي تعين الش إن الدراما هي
اإلغريقية متأثرة فن الشعر وأشار اليها بأا احملاكاة وكانت الدراما  بالدراما وعناصرها يف كتابه

والقوى الغيبية املتسمة بتعددها وعظمتها وكثافة افيزيقية وحتاكي كتاباا اآلهلة باألبعاد الدينية وامليت
  رموزها.

ويف نظر املفكر عزي عبد الرمحن فإن الدراما هي من الفنون اليت تبدو من الناحية الظاهرية 
، بتعد من احلقيقة املعيشة وفق حمتوى الدراماعلى أا تنشئ مستوى آخر من احلقيقة يقترب أو ي

حيث يقول يربز احلديث عن دور الدراما يف اتمع وعالقتها باحلقيقة فهناك من يعترب أن الدراما 
وهناك من يعترب أن هناك خطورة قائمة  -وسيلة للمعرفة وتفكري وتبصر حول اتمع–تقليد للحقيقة 

  1".على أنه التمثيل احلقيقي للحياةي عندما يتم النظر إىل الفعل الدرام

  التفاعلية ومنظور الفن املسرحي:

فاألدوار ، وهو مصطلح يستخدمه بنفسه، كثريا مايصنف منظور غوفمان بالنموذج املسرحي
االجتماعية هي التوقعات اليت تكون لدى اآلخرين عن سلوكنا يف ظروف معينة وهي مبرتلة نصوص 

فقد أجرى ارفنج غوفمان معظم دراساته امليدانية ألشهر كتبهً تقدمي النفس يف  ،نسلكها ألداء أدوارنا
وهي جزر تقع قرب الساحل األسكتلندي يف ، حول سكان جزر شتلند، 1971احلياة اليوميةً سنة 

قادرون على بريطانيا ؛حيث كانوا يتركون واجهات بيوم تتآكل خمافة أن يعتقد املالك أن ساكنيها 
ذا الشكل إىل مجيع أوجه احلياة من أكثرها خصوصية إىل أكثر  غوفمان وينظر، أعلى دفع إجيار

  2.ا"جوانبها عالنية وظهور
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الذي تقوم به جمموعة من األفراد بدءا من الذات أو النفس ، فهو مياثل منظور األداء املسرحي
ا تعكس دور الفرد يف وما تتضمنها من معاين ورموز وأشكال وتعبريات حىت إمياءات الوجه فجميعه

، احلياة اليومية واليت تشبه دور املمثل على املسرح الذي قد يستخدم أحيانا االمياءات غري اللفظية
وأيضا الكثري من النصوص اليت تترجم يف األلفاظ ومن مث فإن غوفمان حاول أن يوضح طبيعة التفاعل 

اول كل فرد أن يتحكم يف تعبريام حي حيث، بأا نوع من لعبة املعلوماتاالجتماعي وحيددها 
وذلك من أجل التوصل إىل حقيقة ، ولكن يف نفس الوقت يسعى إىل اختراق انطباعات اآلخرين

جوهر مشاعرهم وأهدافهم وبإجياز حاول غوفمان أن يطرح الكثري من أساليب التحكم واالنطباعات 
ولذا ركز غوفمان عل ، ذاته وأفعاله لآلخريناملرتبطة باملشكلة املسرحية اليت يتم فيها تقدمي اإلنسان ل

عة منظور الفن املسرحي فقد حرص غوفمان على إظهار طبي، نوعية االداء  من حيث حوافزه احلقيقية
ن ينطوي على جمموعة من األحداث واليت تبدو من املناظر اليت يتم وضعها خلف الذي جيب أ

كما يت تتم يف عملية اإلخراج املسرحي، ات الكما قد يستعان بالعديد من االثاث واألدو، املسرح
وسلوك املمثلني وأدائهم بصورة عامة كما ، حيدث نوع من التنسيق بني الوضع املسرحي واملظهر

يرى غوفمان أن عملية تعاون جمموعة املمثلني على املسرح إلخراج املسرحية اليت يقومون ا مبثابة 
وهذا ماحيدث بالفعل بني فريق ، يف احلياة اليومية بني األفراد وطريقة تعايشهم وتفاعلهم ماحيدث

ألسرة، أو مجاعات العمل االداء املسرحي الذي يشبه تفاعل اجلماعات األولية كما حيدث يف ا
ويف نفس الوقت سعى غوفمان ليعرض دور اجلمهور ومن يقفون خلف املسرح وغري والصداقة، 

الرمزي بني اجلمهور واملمثلني وماحيدث بالفعل يف احلياة اليومية وتفاعل  يل عملية التفاعللتحل، ذلك
  األفراد واجلماعات.

الحظناه من خالل دراسة قمنا ا حول مجاعات منتشرة تعيش على أطراف مدينة  وهذا ما
ً عرب الرح مستغامن جتمعهم صلة القرابة ويطلقون على أنفسهم اسم ً  أو وهذه الكلمة الة، ًالقبالة

هذه اجلماعات أتت من مناطق اهلضاب العليا ومن مشال الصحراء لتستقر ، مأخوذة من كلمة القبيلة
وال ، سنة إال أا الزالت تعيش حالة االنغالق الثقايف واالجتماعي 40مبدينة مستغامن منذ أكثر من 
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حيث الزالوا ، والفالحة غنامتعيش هذه اجلماعات على تربية األ، ختتلط بسكان مدينة مستغامن
رأس مال ميكنهم من شراء بيوت ، يعيشون داخل اخليام والبيوت القصديرية بالرغم من أم ميتلكون

م فرغبتهم يف البقاء حبيسي املاضي أي بيئتهم اليت عاشوا فيها متنعهم من حتسني ظروفهم تليق 
 هذا فإم خيشون أن يبعدهم مالك األرض إضافة إىل، تقاليدهم وثقافتهم، وكذا عادام، املعيشية

اذا تيقن من أم ميلكون املال الالزم لدفع االجيار أو شراء تلك  عن املكان الذي يسكنون فيه
وعليه فإن عملية التصنع أو إدارة االنطباعات تقع باستمرار يف حياتنا كما ، األراضي اليت يقطنون ا

وقد وظفت يف هذه الدراسة املنهج الكيفي يف الدراسات ، اتنالو أننا نعمل مندويب إعالنات لدى ذو
أي هلا جذورها األصلية اليت تنحدر  :أن هذه اجلماعات هي مجاعات عرقيةاالثنوغرافية اعتبارا من 

استلزم مين تطبيق  ما :ئر خاصةمن مناطق اهلضاب العليا  والصحراوية مبنطقة املغرب العريب واجلزا
 قدرت بسنتني وهذا بطبيعة احلال اقتضى مين أن أعيش فترة زمنية، شاركة واملقابلةادايت املالحظة بامل

ومل يكن ذلك سهال بطبيعة احلال فألن زوجي هو طبيب بيطري وكان مسؤوال  مع هذه اجلماعات
 يكفي لك فالطيع أن أكتسب ثقتهم، لكي أست   أغنامهم فقد متكنت من التداخل فيهمعن رعاية 

وطريقة جلوسهم وحىت و أن جتيد حىت اللهجة اخلاصة م، أن تعيش معهم ولكن أكثر من ذلك ه
ونوع الطعام الذي يأكلونه فقد كنت يف عديد  أثناء جتمعهم داخل البيت يتناولوااملواضيع اليت 

فكل ، بالرغم من أنين ال أستطيع حىت أن أتذوقه املرات جمربة على أكل هذا الطعام اخلاص م
من  أمرجمموعة من العائالت هلا نفس اسم العائلة بيوا متصلة فيما بينها حيث كنت أستطيع أن 

بيت إىل آخر دون أن أخرج من البيت وذلك لتسهيل حتركات النساء مع بعضهم البعض دون أن 
ال.                                                 ال للضرورة القصوى كزيارة الطبيب مثإخترج  يف هذا اتمع ال فاملرأة، خيرجوا من البيت

الذي ال  التلفزيونو نه هو جمرد بعض األغطية واألفرشةميتلكو ميتلكون أثاثا جيدا فكل ما ال
ليه إال أثناء حضور مجيع حيث ال يتعرضون إ فضاء مقدسفهو مبثابة  ن حيتويهيكاد مرتل إال وجيب أ

وأثناء ، لونهشغيقومون بأي شيء إال أم الي ثناء القيلولة مثال بالرغم من أم الليال  فأ أفراد العائلة
 خاصة املسلسالت التركية حماورم فإنه قد ملسنا تعلقهم الشديد مبا يعرضه التلفزيون من برامج
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 واألبناء بالرغم من أم األماليت يتفرجوا مع مجيع أفراد العائلة من اجلد اجلدة األب و العاطفية
من واقعهم فهم  الون أن يغريوفال حياو وبالرغم من ذلك، قد ملسنا أيضاهذا التناقض و، حمافظون جدا

م العريف واالجتماعي يتقبلونه كما هو بل أكثر من ذلك فأي تغيري فيه هو مبثابة خروج عن قانو
  .ء عند مالك األرضفهم حيتاجون إىل التصنع للعيش والبقا، اخلاص م

قد كانت هذه الدراسة ملعرفة مدى التصنع لدى األفراد واجلماعات والذي قد يكون يف 
دراستنا هذه حول  ستخلصناه منا وهو ما واقعا معيشيا البد منه يف احلياة اليومية األحياناغلب 

املواقف والسياقات وذلك حسب اختالف ، إضافة إىل ذلك فإن نسب التصنع ختتلفمجاعات القبالة 
فالنسبة اليت نبدي فيها تصنعا زائدا يف الشارع تكون أكثر وحنن يف مكان العمل ويف ، االجتماعية

وتنخفض أكثر فأكثر –نسبة التصنع –وتتناقص عنها ملا نكون مع أصدقاء محيمني ، عالقاتنا املهنية
وهذا املخطط هو حماولة منا ، ا وتفكريناوتنعدم ملا نكون مع ذواتن، وحنن داخل املرتل مع أفراد عائلتنا

  لتوضيح هذه الفكرة.                                                                                            

  
  جتماعيةألفراد أثناء أدائهم ألدوارهم االخمطط يوضح درجة التصنع ل
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فهناك ، ظروف التنشئة االجتماعية لألفرادحسب ، وقد خيتلف ترتيب األدوار االجتماعية
أفراد يبدون درجة كبرية من التصنع أمام أسرهم أقل منها مع أصدقائهم احلميمني وعليه فمؤسسات 

هناك السن ، إضافة إىل هذا العنصر، االجتماعيةالتنشئة تعترب مؤشرا فاعال يف ترتيب هذه األدوار 
وعليه ، من التنشئة يكون مرتبطا بشكل كبري بأسرتهحيث أن الفرد يف مراحله العمرية األوىل 

يرتبط مبحيطه اخلارجي كثريا ولكن بتوسع دائرة معارفه واليت ترافق  وال، فيمارس التصنع  داخلها
عند  االهتمامفمواضع ، لديه وللجنس دور أيضا االنطباعاتتتوسع معها إدارة ، التقدم يف السن

نستخدم حميطنا املادي جماال للتمثيل تاركني مساحات للخلوة   فنحن، الرجل ختتلف عنها عند املرأة
ام أويف أو يف احلم، قبل النوم، : مع ذواتناها طلبا للراحة من عناء التمثيلنلذ إلي، ًوراء الكواليسً 

، وميكن النظر إىل هذا يف إطار ماقدمهً جورج هربرت ميدً  عن األنا  واهلوً مذكراتنا الشخصية . 
فحوى  حيث أن الذات ال، ا مصدر لإلبداع أي أن كل شيء خيتزل إىل عملية التمثيلحيث يرى أ

هنالك من مواقف  فنحن لدينا من الذوات بقدر ما، هو متوقع منها يف مواقف خمتلفة هلا غري ما
املرحلة  :يتم خالهلا يئة الذات وصناعتهاويف هذا الصدد حتدث ميد أيضا عن املراحل اليت ، خمتلفة

  مرحلة اآلخر املعمم. ، مرحلة اللهو، مرحلة اللعب، تحضرييةال

فهي األساس الذي ، حيث نظر ميد إىل الذات على أا احملور األساسي يف عملية التفاعل"
إذ من خالل الذات يكون اإلنسان ، يتحول مبوجبه الفرد إىل فاعل اجتماعي له ارتباط باآلخرين

حيث يرى ميد أن هناك ، ا موضوعات أساسية للتفاعلصورة نفسه وصورة اآلخرين عنه بوصفه
، فهذا األخري هو حصيلة تفاعل مستمر بني العقل البشري والنفس، عالقة تبادلية بني الذات واتمع

اليت هلا القابلية على صياغة سلوكنا  االجتماعيةكما أما يتشكالن عن طريق التفاعل بواسطة التنشئة 
  .3عناً  يف ضوء مايتوقعه اآلخرون

بل يعطون املعاين ألفعاهلم فهم يأخذون يف ، يستجيبون أو يتصرفون بشكل أيل فالناس ال
حيث أن التوقعات ورد فعل األشخاص اآلخرين تؤثر بشدة يف ، يعتقده اآلخرون عنهم ما االعتبار

                                                                                         4كل تصرف فرديً .
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حيث أن ، وعليه فإننا نستطيع أن نستشف مدى التوافق يف األفكار بني غوفمان وميد
كليهما ركزا على شكل وطبيعة التصرفات اليت يبديها الفرد يف جمتمعه مستخدما يف ذلك غوفمان 

، سرح وتصوراته يف حتليله السوسيولوجي لألفراد والذين هم مبثابة ممثلني على مسرح احلياةلغة امل
وماهو إال تصنيف لوسائل لعب األدوار ، وعليه فإن عمل غوفمان هو يف أساسه عمل وصفي

وهذا يشري إىل جانب من طبيعة التفاعلية من حيث هي نظرية فهي تقدم لنا سلسلة ، واستراتيجياا
  5فكار اليت ميكن للباحث أن يوظفها يف عمله بصفتها توجيهات عامة ً .من األ

حشره يف تعميمات جمردة فعامل  ميكن وال، واتمع بصفته حمادثة ظاهرة تتغري باستمرار
جتماع يستطيع أن يبني السبل اليت يقيم الناس ا أمور حيام وخيتارون مسلكا معينا بني مسالك اال

فمثال الدراما التركية اليت ، ر للمالحظ من الوهلة األوىل أن هناك اختيارايظه وحيث ال، عدة
فهذا السلوك ، استلزم اكتساحها تمعنا وأصبح الكل يتابعها اكتسحت قنواتنا احمللية والفضائية  ما

هذه  يعترب عملية تعلم أكثر منه مسألة إدمان عليها وعلى التعرض إليها فالناس تتعلم من اآلخرين تأثري
وبالتايل فنحن نستطيع وصف عملية ، املسلسالت التركية قبل أن يتعرضوا إليها أساسا وعلى تأثرياا

واختيار جتريب اجلديد الذي ، التعلم هذه يف إطار املعاين اجلديدة اليت تتطور بفعل التفاعل القائم
اول أن نبحث عما وعليه فنحن حن، املاكياج....-اللباس-األثاث-أصبح موضة من خالل الديكور

ً  من خالل التفاعلية الرمزية بالعقالنية اليت تظهر أحيانا يف األفعال ً بول روك أي تلك ، يدعوه 
حيث أن هذه الدراما حتاول ، ختيارات احملددة اليت تدخل يف كل موقف بذاتهالنظرات واملعاين واال

قات العائلية تقترب إىل حد كبري من خالل حيثيات القصص والسيناريو أن تقدم لنا نسيجا من العال
، من جمتمعنا مثال كعيش الكنة مع محاا وعمها أي وجود الزوجة مع والدي الزوج يف بيت واحد

حيث ، إال أننا يف الوقت نفسه نلمس مفارقات وتناقضات عديدة، السيناريو....، أمساء الشخصيات
اخل حانة أو يف مطعم مع زوجها أو أن هذه الكنة ميكنها أن تدخن أو حتتسي مشروبا كحوليا د

، يتم التعرض إليه من قبل املتلقي بصفة تلقائية، وبالتايل فإن هذا النسق من القيم والتأثريات، صديقها
ويصبح جزءا اليتجزأ من شخصية ، وحيدث التعلم والتثبيت وهذا مايدعم جانب التصنع لدى الفرد
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وبالتايل تتغري ، من هذا الرصيد املضاف مع اآلخرين وبالتايل يتعامل  مع اآلخرين انطالقا، الفرد
وعليه ، السلوكات ونصبح نعيش داخل جمتمع تركي لكن مبعامل جزائرية، املواقف، طريقة التفكري

فهنا يتقمص الفرد السلوك الدرامي الذي استنسخه من املسلسل التركي ليعرضه مرة أخرى يف 
  .يشاء من التصنع مجاعته وميارس ما ويصبح جاهزا للتقبل من قبل أفراد، جمتمعه

  ىل بناء اليومي علميا:ي السوسيولوجيا إسع

 جند هذا اللفظ يرتبط، "يوم" وهو مشتق من اسم، العربية كلمات"يومي" من الكلمة تربتع
. وهو نفس املعىن الذي يشري إليه لفظ تم التمييز بناء على ذلكيف، )كل يوم دون انقطاع( تكراربال
"quotidien" كما أنه نفس املعىن متاما الذي حيمله اللفظ يف اإلجنليزية ، يف الفرنسية )quotidian : 

recuring every day.(  
حديث هو  فرع فال تكتسب املفهومية إال ضمن ، أما كلمة "اليومي" يف بعدها العلمي

حديث النشأة  ألن االهتمام باحلياة اليومية كموضوع للسوسيولوجيا، سوسيولوجيا احلياة اليومية
هذا باإلضافة إىل كون السوسيولوجيا نفسها ، باملقارنة مع جوانب أخرى من احلياة االجتماعية

 Erving حديثة باملقارنة مع فروع أخرى من املعرفة اإلنسانية. يقول إرفينغ غوفمان، كعلم

Goffman   يوجد جمال حيوي مل الذي يعترب اليوم من أبرز الوجوه األمريكية املهتمة باحلياة اليومية"
وهو اال الذي توجده التفاعالت وجها لوجه ، يكن بعد موضوعا للدراسة العلمية بالشكل الكايف

  .6هذه التفاعالت اليت تبنيها معايري لالجتماع والتواصل"، يف احلياة اليومية

هذا ، اليوميةيبدو "اليومي" يف داللته العلمية املبنية كمفهوم يشري إىل جمال هو جمال احلياة 
وال يف ، مساء)، عشية، ظهرية، اال الذي ال ميكن اختصاره يف تعاقب زمين للحظات خمتلفة (صبح

إىل "راحة" واستكانة". كما ال ميكن رده ، جمرد انتقال اإلنسان من العمل إىل تلبية احلاجات احليوية
ل احلياة اليومية جمال جد شاسع ذلك أن جما، اخل…أو شهريا، إىل ما يتم تكراره يوميا أو أسبوعيا

ألنه يشمل كل جوانب املعاش يوميا يف كل أبعاده اإلنتاجية والسياسية والنقابية والثقافية 
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يف السلوك اليومي والذي قد تكون له قيمة أساسية يف … وميتد ليشمل التافه والعادي… والترفيهية
  تفسري وفهم العديد من الظواهر.

كما ال يرتبط بنشأة سوسيلوجيا احلياة ، ية ليس جديدا كل اجلدةواخلوض يف احلياة اليوم
، ضمن اهتمامات املؤرخني والفالسفة والصحفيني -ومنذ أمد بعيد-بل اختذ مكانة بارزة ، اليومية

إال أن اجلديد يف اهتمام سوسيولوجيا احلياة اليومية هو السعي إىل ، واألدباء والفنانني على اخلصوص
  .7لميابناء "اليومي" ع

مفهوم اليومي تناولته عدة فروع علمية وثقافية وأدبية فهذا املفهوم ليس متداوال يف علم و
االجتماع فحسب وإمنا جنده أيضا يف األدب ويف اجلانب الروائي مثال  كالروايات اليت قدمتها 

ففي الرواية ، صةالروائية اجلزائرية أحالم مستغامني إىل األدب العريب عامة واألدب اجلزائري بصفة خا
 األخرية هلا اليت بعنوان "االسود يليق بك" جند أا تسرد األحداث انتقاال من احلاضر إىل املاضي

فإنك تتمكن من معرفة مىت حدثت  بإسهاببطريقة سلسة حيث دون أن تستخدم التواريخ  والعكس
وشخصيتها  أسلوااصة لتكسب روايتها فهي تصيغها بلغتها اخل تلك األحداث والتطورات يف القصة

ونفس الشيء بالنسبة للمسرحي والرسام واحلريف  فاليومي حاضر يف أعماهلم ، جاذبية ورونقا بأكثر
وعليه فإن التفاعلية الرمزية قد اهتمت ، املبدع فيه ويشكل أداة رئيسية يف بناء املعىن لدى النص
ا الباحثون ويعترب ارفنج غوفمان احد أعمدة هذه مبفهوم اليومي من خالل الدراسات اليت قام 

السلوك الدرامي  ، لعب األدوار احلياة اليومية إضافة إىل مفاهيم املدرسة من خالل اهتمامه مبفهوم
مفاهيمية اليومي  العلمية وهي مايعرف بسوسيولوجيا احلياة من الباحثني الذين درسوا فهو والتصنع 

ادث الصغرية واليت تبدو لغالبية الناس أا عادية وتافهة إال أا يف منظور أي االهتمام باحلو، اليومية
داخل أماكن العمل يف ، فمثال عالقات األفراد داخل األسرة، التفاعلية الرمزية موضوع حبث علمي

  الشارع .....وهنا حياول الباحث الظفر باحلقيقة غري املتوقعة فيما هو متوقع وبسيط.
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وتعددت معها وجهات ، لقد تعددت الكتابات حول هذا املوضوع ن:تقييم منهج غوفما
حيث ينظر إليها ، النظر حول منهج غوفمان الدرامي يف تصويره للحياة اليومية اليت يعيشها األفراد

على أا السمة البارزة للمجتمع الصناعي أو اتمع اخلدمايت وهناك من يقيمها على أساس  باالجياب
وفيما يتعلق بتقييم ايان كريب ، أن احلياة اإلنسانية ليست كلها متثيالت وهناك من ينظر إليها بتحفظ

وفمان هو يف بني األنا والذات وذلك يرجع إىل أن عمل غ فهو يصف ماقدمه غوفمان عن انه مل مييز 
أساسه عمل وصفي وماهو إال تصنيف لوسائل لعب األدوار واستراتيجياا وهذا مايشري إىل جانب 
من طبيعة التفاعلية الرمزية من حيث هي نظرية تفتقد الصرامة العلمية وال تستخدم االستنباط 

  املنطقي. 

مجهوره  إماميتمظهر وعن تقييم يورغن هابرماس يرى أن الفاعل االجتماعي املسرحي عندما 
ومما الشك فيه أن األدوار واملقاصد تنتمي ، عن رغباته وأمانيه - الفعل القصدي–فهو يعرب مبشيئته 

  . يؤفر قصدا يف العامل االجتماعيإىل العامل املوضوعي وان هذا األخري

  اهلوامش:
، 2003، 1ط، كز دراسات الوحدة العربيةمر، بريوت، دراسات يف نظرية االتصال حنو فكر إعالمي متميز، عزي عبد الرمحن .1

  . 74ص
  .1999، مطابع الوطن، الكويت، تر:حممد حسني غلوم، جتماعية من بارسونز إىل هابرماسالنظرية اال، كريب ايان .2
 للطباعة شركة األمةاملعاصر والظاهرة اإلعالمية املعاصرة بعض األبعاد   احلضاريةًً، اجلزائر،  االجتماعيعزي عبد الرمحان، الفكر  .3

 1995، 1والنشر والتوزيع، ط

  .ذكرهايان كريب، مرجع سبق  .4
  .بدون سنة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، االجتماع النظرية املعاصرة لعلم ،عادل خمتار اهلواري، عبد الباسط عبد املعطي .5

6. http://www.aljabriabed.net/n13_03dirar.htm 
  .نفس املرجع السابق .7
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  ، جامعة سعد دحلب البليدةاسم مسيةق  أ.
  :الطرح اإلشكايل ملوضوع الدراسة -1

إن دراسة اإلطار الثقايف للمنظمة يساعد على فهم وتفسري السلوك والفعل االجتماعي 
ومعرفة قدرته على حتقيق االندماج الداخلي، يعرب هذا اإلطار عن عقلنة مجاعية ألسلوب العمل 
داخل املنظمة، يف حل املشاكل اليت تواجهها، يف إطار نسق تفاعلي متكامل لربجمة الفكرية، لتلك 

وير، ، هذه الذهنيات تعمل على تطالتصورات السائدة داخل النسق االجتماعي ملوظفيهاونيات الذه
بإعطائها هوية تعرف ا داخل اتمع؛ إال أن تلك  وخلق أساليب وطرق لصنع جناح، ومتيز املنظمة

التصورات ميكن مالحظتها من خالل أمناط السلوك، والفعل االجتماعي للمنظـمة، والذهنيات 
اليت قد تعرب عن قدرة مجاعية للفعل، وحل مشاكلها بنفسها، يف إطار النسق الثقايف للمنظمة خللق 

عليه فإن وذهنية مجاعية للعمل، تعرب عن توازن النسق االجتماعي، واالندماج الداخلي ألعضائه؛ 
على املختصني يف اال االهتمام ذا ، وموظفة التنظيمية إطار مرجعي للسلوك التنظيمي للالثقاف

تأطري اده، وعناصره والعمل على حتديد والنسق ذو البنية القاعدية للمنظمة، بالعمل على فهم أبع
 ائهاتصورام ذات األبعاد الثقافية باحتوللموظفني املبنية على ذهنيام ومؤشرات السلوكية 

يساير مرجعها الثقايف، مبا يكفل اخنفض مستوى اخللل الوظيفي ملا خيدم أهداف املؤسسة و توجيههاو
  لألقل مستوى ممكن.

من هذا املنطلق يالحظ يف اجلزائر أن بعض املؤسسات تعاين من النتائج اخللل الوظيفي، 
أهم يد مستوى جناح املؤسسة وأا حتدذلك لتجاهلها ألمهية الثقافية التنظيمية كأهم ركيزة من ش

عامل من العوامل الرئيسية املؤثرة يف مسرية العمل وجناح املؤسسة عموما؛ مما سبق فإن املشكلة 
املعاجلة يف هذه الدراسة دف إىل معرفة مدى عالقة الثقافة التنظيمية للمؤسسة اجلزائرية مبستوى 

؛ كما ميكننا حتليل خيدم أهداف املنظمةاملوظفني ملا تصورات تأطري وحتديد وتوجيه ذهنيات و
هل هناك عالقة  املشكلة اليت تبىن عليها هذه الدراسة يف حماولة اإلجابة على التساؤالت التالية:

هل تؤثر الثقافة  ؟املنظمةارتباطيه بني الثقافة السائدة يف اتمع العام و الثقافة التنظيمية السائدة يف 
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ناك عالقة بني تصورات هل ه ؟توجيه وحتديد تصورات املوظفنيلى التنظيمية العامة للمؤسسة ع
  مستوى اخللل الوظيفي باملنظمة؟املوظفني و
  صياغة فرضيات الدراسة: - 2

هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الثقافة التنظيمية و «: الفرضية العامة للدراسة
  .»تصورات املوظفني

 عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الثقافة اتمعيةهناك « - الفرضيات اجلزئية: 
مستوى اخللل الوظيفي لتنظيمية (السائدة يف املؤسسة) و(السائدة يف اتمع اجلزائري) والثقافة ا

  .»باملؤسسة
العالقة االجتماعية هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الثقافة التنظيمية و« - 

 .»للموظفني
التصورات االجتماعية إحصائية بني الثقافة التنظيمية وهناك عالقة ارتباطيه ذات داللة « - 

 »للموظفني
  حتديد البعد املفاهيمي للمصطلحات األساسية املستخدمة يف الدراسة: -3
  مفهوم الثقافة التنظيمية:  - 1.  3
التنظيمية السائدة  الثقافةإن أول من استخدم مفهوم  :عريف اإلصالحي للثقافة التنظيميةالت –أ 

 .CUCHE حىت و إن أكد "كيش ديس1م1951" سنة  ELLIOTE. J يف املؤسسة "جاك إليوت

D يكية يف السبعينيات من نفس القرن وأنه مل ينتقل " أنه ظهر ألول مرة يف الواليات املتحدة األمر
مل و ،من نفس القرن 2نينات" إال يف بداية الثماManagersأقالم "املسريين إىل فرنسا على لسان و

؛ 4""مزوار بلخضر" وا استثنينا مقايل "عبد اهللا بنديإذ 3 1997يوظف يف اجلزائر إالّ يف سنة 
يصنف املصطلح  الثقافة التنظيمية من بني املصطلحات اخلاصة بالتسيري يف املؤسسة، بالرغم من 

  :5التغيري والتجديد التنظيميصعوبة هذا املصطلح وتعدد تعاريفه ملا يعتقد يف قدرته تسهيل 
سسة وعدم تعرف الثقافة التنظيمية يف كتاا "استراتيجيات املؤ "Hélene Denis"هيلني دونيز  - 

تلك اموعة اليت تربط كل من طريقة التفكري, الشعور, احلركة بطريقة « :التأكد مع احمليط" أا
توزع بواسطة أغلبية األفراد, و أن هذه الطرق تركب هؤالء نة (متعارف عليها), حيث تتقاسم ومقن

هذا التعريف واسع جدا, حيث أن الثقافة التنظيمية هي »6متميزةيف جمموعة متعاونة خاصة واألفراد 
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ذكائهم, هذا االرتباط الذي تبنيه الثقافة هو إحساسهم وبني األفراد فيما خيص تصرفام واليت تربط ب
من ي, مبعىن ميكن للثقافة أن تدرس, ترصد من طرف مالحظ خارجي يف نفس الوقت موضوع

يف نفس الوقت رمزي أي باملستوى الذي يأخذ ويوزع بني أفراد اجلماعة, إذن هناك احمليط, و
االستقبال (رمسي أو غري رمسي), اشتراكية داخل املؤسسة؛ وهذه تترجم بواسطة ميكانيزمات 

 الترقيات اليت تعوض التصرفات املُجهدة.بواسطة احلركات امللموسة  مثال و
علوم التسيري يف التعريف التايل:  يف حني يعرف الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة املختصني يف - 
نظام يبىن على قيم مشتركة تعترب أساسية وتتضمن كل املعاين، الرموز املظاهر تشكل كلها هيئة «

 ».7بنيوية متجانسة وغري مادية
  :ريف اإلجرائي  لثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسةالتع -ـب

إن ثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة تشري إىل جمموعة القيم والرموز واملثل العليا، واملعتقدات 
واالفتراضات املوجهة واملشكلة لإلدراك والتقدير والسلوك واملساعدة على التعامل يف خمتلف الظواهر 

ثل روح املؤسسة والبعد اخلفي الذي يشكل الطابع املميز هلويتها، كما ميكننا واملتغريات، فهي مت
  وصف الثقافة السائدة يف املؤسسة مبا يلي:

  تعترب نتاج تاريخ املؤسسة وال ختتصر يف إنتاج اللحظة. - 
 مرياث من املهارات وطرق التصرف والتفكري باإلضافة إىل كوا متثل وجهة نظر موحدة. - 
 ساسي لفهم ما حيدث داخل املؤسسة.مرجع جوهري وأ - 
 إمسنت يضم كل مكونات املؤسسة. - 
 منوذج ميكن من وصف ومتييز املؤسسة. - 

 تعريف التصور االجتماعي- 2.3

ظهرت العديد من التعريفات ملفهوم "التصورات االجتماعية" وهذا منذ أول ظهور له سنة 
 (Herzrich.C, 1969)هارزليتش على يد "سارج موسكوفيشي" مث توالت تعاريف كل من  1961

 .Doise)ودواز (J.C. Abric, 1987)وأبريك ،(Belisle et Schiele, 1984)ل" و"بليسل" و"شيا

W, 1989)  وغريهم.   
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مؤقتة رؤية حملية و" :تصورات االجتماعيةلل تعريف القاموس األساسي يف علم النفس -
ملظهر معني من العامل وتوجيه السلوك وتسمح بإدراك معريف  ومشتركة داخل ثقافة معينة،

  ."8خبصوصه
تشكل  ،القيم والرموز واملمارسات نبناء نسقي م«التعريف اإلجرائي للتصور االجتماعي:  -

  .»لفرد اجتاه مواقف اجتماعية معينةمبادئ مرجعية لسلوك ا
  اجلانب النظري للدراسة: -  3

  :اجلزائريةالتنظيمية يف املؤسسات خصائص وحمددات الثقافة  - 1- 3
إن الدراسات العلمية املهتمة بالثقافة التنظيمية يف املؤسسات اجلزائرية أمجعت على بعض 
اخلصائص املالحظة على السلوك التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية على أنه نتاج عوامل ذات عالقة 

ية اليت حدثت يف اجلزائر بالسياق الثقايف الذي عرفه اتمع اجلزائري، فالطابع املميز للتغريات التنظيم
هو طابع إصدار القرارات اإلدارية دون إجراء دراسات ودون استشارة املعنيني ذا التغيري استشارة 
حقيقية أي أن الطابع اإليديولوجي هو السمة البارزة يف التغري دون دراسة معمقة لثقافة اتمع 

ؤسسات اجلزائرية. ورغم الطابع املركزي ولنماذج الثقافة التنظيمية اليت ميكن أن تنجح يف امل
للقرارات والسلطة والنصوص فإن هناك حماولة إلدخال مفاهيم جديدة كقاعدة لثقافة تنظيمية، ولقد 
جتلى ذلك بوضوح يف ميثاق الوطين للدولة اجلزائرية يف اجلزء اخلاص بتسيري املؤسسات والنصوص 

ملشاركة العملية يف اختاذ القرار .كما أن هذه الوضعية املصاحبة له ومن أهم هذه املفاهيم التعاون وا
املركزية للسلطة يف املنظمة اجلزائرية راجع إىل تكوين شرحية بريوقراطية ذات امتيازات ومصاحل 
تتناقض مع صاحل العمال، ذلك أن العمال اجلزائريني يف الغالب ذوو منشأ اجتماعي تسود فيه قيم 

 االجتماعيالديين الذي يدعو إىل التعاون والتآزر واألخوة والتضامن اجتماعية نابعة من اإلعتقاد 
مية يف املؤسسات يكما ميكن حتديد العوامل املكونة للثقافة التنظ .9والشورى  والتوقري الكبري

  :سلوكاته وتصرفاته أمهها ما يلياجلزائرية يف جمموعة من العوامل اليت تؤثر على العامل وحتدد 
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  10حيدد مكونات الثقافة التنظيمية يف املؤسسات اجلزائرية :01الشكل رقم 

وتتمثل يف تقديس واحترام العامل ملقدساته، إذ أن أهم قاعدة ثقافية العوامل الدينية:  -1
حيدد للعامل اجلزائري هي معتقداته الدينية اليت تتمثل يف الدين اإلسالمي الذي يوجه السلوكات و

جتماعية واملهنية، هلذا فال غرابة أن يتأثر العامل ذا املخزون القيمي يف التصرفات يف كل ااالت اال
حياته املهنية فهو يتأثر باحلالل واحلرام وما يتبع ذلك من جزاء وعقاب وهو ما يساهم يف حتديد قيم 

  الفرد واجتاهاته حنو العمل.
هات العمال هو إن ما نشاهده اليوم من سلوكات وتصرفات واجتاالعوامل التارخيية:  -2

، مما ساهم يف تشكيل اجتاهات العامل مر ا اتمع عرب مراحل تطوره نتيجة املراحل التارخيية اليت
  حنو العمل.
وهي تؤثر يف حتديد طريقة احلكم والتنظيم يف خمتلف املؤسسات العوامل السياسية:  -3

عكاسات على تنظيم العمل وسلوكات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وللطبيعة اخليار السياسي ان
  املستخدمني.
وتتمثل يف مستوى الدخل الذي حيدد مدى إمكانية تلبية العوامل االقتصادية:  -  4

احلاجات الضرورية للعامل وبالتايل مدى رضاه عن العمل واالجتهاد فيه كما أن نقص وصعوبات 
   وسائل االتصال تؤثر على مدى احترام العامل لوقت العمل.

تنتقل الثقافة االجتماعية إىل أفرادها عن طريق التنشئة االجتماعية حيث يتم نقل القيم و
واملعايري واالجتاهات، وتتسم التنشئة يف األسرة اجلزائرية بالصرامة والتسلط ويعد الفرد فاقدا 

  .11الستقالليته، وهذا القمع والتسلط يطبع الفرد بالتردد وعدم الثقة
اجلزائري حتدد معىن  والثقافية للمجتمع االجتماعيةإن البيئة : عيةجتماالعوامل اال - 5

تفرز عدة مؤثرات على السلوك واألهداف اليت يؤمن ا العامل وجتاهات والقيم املواقف واال
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مي للعامل وعلى رأس هذه املؤثرات القيم اليت يؤمن ا األفراد وتظهر يف عالقام مع يالتنظ
  .12قتصادي والعكس صحيحجنحت يف حتقيق التقدم اال هذه القيم إجيابيةاآلخرين، فكلما كانت 

جتماعية للمجتمع اجلزائري على سلوك العامل لخص  تأثري العوامل الثقافية واالفيما يلي م
  يف نقاط:

ألفراد اتمعات العربية عالقات أسرية قوية عالقات تربط  العائلة املمتدة والوالء: -أوال
فهومها الواسع الذي يضم القبلية والعصبية واجلهوية، وهو ما يؤثر على عالقات أعضاء األسرة مب

. إن 13األفراد داخل التنظيمات وعالقة املسؤولني واملشرفني بالعمال من خمتلف القبائل واملناطق
من حيث العالقات والتفاعالت  اتمع اجلزائري يف أصله جمتمع ريفي يقوم على األسرة املمتدة

تزامات واحلقوق والواجبات. إن للعائلة املمتدة آثارها املباشرة على الفرد والعمل، حيث أن لواال
لتزامات التبادلية، للفرد قدرا من األمان املادي واالجتماعي وتربطه بقدر من االالعائلة الكبرية تعطي 

ى الترقية والتدرب كما أن احلصول على الوظيفة العامة وما سيتبعها من التزام واحترام واحلصول عل
متصل مبسائل قبلية وعشائرية كان هلا آثارها على حتديد منط السلوك للعامل، إن جناح املؤسسات 
متوقف على مستوى انتماء العمال ووالئهم للمؤسسة، إن ذلك قد يتعارض مع الوالء لألسرة 

د هذه العالقات املمتدة واجلهة حسب ما هو معمول به وفق األعراف السائدة يف اتمع ووجو
األسرية يؤثر على مستوى احترام السلم اإلداري وقرارات املؤسسة. فالوالء يف األغلبية يكون 

ملمتدة . إن مدى تأثري العائلة ا14للعالقات األولية الذي كان السبب املباشر للحصول على وظيفية
  :15حتماالت التاليةعلى أفرادها تتوقف على اال

عالقات القرابية وليس عالقات العمل هي حمور النشاط يف اتمع إذا كانت األسرة وال -
املتوقع أن يضع املوظف قيم األسرة ورغباا يف مرتبة أكثر أمهية من القيم الرمسية الوظيفية وال جيد 
مربرا يف تسيري مصاحل األسرة من خالل العمل ويصبح رضاءه على العمل ليس مقرونا باإلجناز 

  جناز مصاحل األهل والعشرية.الوظيفي وإمنا بإ
أما إذا كانت األسرة والعالقات القرابية هلا دور مهم يف اتمع ولكنه يتعادل مع أمهية  -

  عالقات العمل، يف هذه احلالة جند الوالء الوظيفي موزعا بني األسرة والعمل.
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دور ضئيل يف  بينما يف املنظمات املتطورة تكون األسرة املمتدة والعالقات القرابية هلا -
اتمع وال متارس األسرة تأثريا ملموسا على الوظيفية، ويف هذه احلالة يكون تسيري العمل بقدر كبري 

  من املوضوعية.
إن مفتاح العصر هو الوقت والفرق بني الدول املتقدمة والدول  مفهوم الوقت: -ثانيا

. بينما نالحظ أن 16صل بينهمااملتخلفة يكمن يف نظرة كل منهما للوقت وف املدى الزمين الفا
دقيقة يف اليوم فالوقت هو أقل  27العامل اجلزائري ال يبذل إال الثلث أو أقل وأنه  يشتغل إال 

كل «و» من الوقتلديك متسع «الشعبية اليت تنص على ذلك مثل  األشياء قيمة وما أكثر األمثال
مام بالوقت تتجلى يف عدم االحترام الهتإن ظاهرة عدم ا». يف اإلعادة إفادة«و» عطلة فيها خري

نصراف من العمل وعدم التواجد يف أماكن العمل وعدم التواجد يف مناصب ملواعيد احلضور أو اال
عملهم أو حيضرون دون أن يقوموا بأي عمل. إن مفهوم الوقت فضفاض لدى العمال اجلزائريني، 

ائل مستحدثة بالنسبة إىل هذه الفئات نضباط مسجيدون صعوبة يف ضبط أوقام، فااللتزام واالحيث 
اليت اعتادت القيام بأعماهلا باألسلوب الذي يرونه مناسبا، يف مثل هذه املواقف جند أن هناك تعارضا 
أساسيا بني السلوك املتوقع والسلوك احلقيقي ومن هنا ركنت إىل التسيب والالمباالة واجلمود وقلة 

ستقالل الوظيفي واخنفاض القدرات واملهارات تكار واالاالبالدافع للعمل وضعف روح املبادرة و
  .17وانتشار ظاهرة التغيب والتمارض وغريها من الظواهر املرضية والسلبية

ضمن التصورات تناقض قيم الثقافة التنظيمية  من خاللاخللل الوظيفي  -2- 3 
  يف املؤسسات اجلزائرية:جتماعية للموظفني اال

يف اجلزائر من تداعيات اخللل الوظيفي الراجع إىل أسباب الثقافية والقيمية  املؤسساتتعاين 
 التنظيميةعامة و االجتماعيةالقيم  تصورات املوظفني املبنية علىذهنيات و أفرزها تناقض تفاعل

املنتجة ملؤشرات املميزة لسلوك العامل اجلزائري ومما شكل جمموعة من االنعكاسات السلبية  خاصة،
  الوظيفي يف املؤسسة اجلزائرية نلخص أمهها، فيما يلي:اخللل 

إن عدم وجود إدارة قوية تستطيع معاقبة العامل والقيام باإلجراءات  التغيب عن العمل: -أ
املناسبة ضده إضافة إىل سوء وسائل النقل الذي جيعل من الصعوبة احترام وقت العمل، إال أنه حىت 

نضباط السائد يف مهال والالمباالة نتيجة لقلة االتعودوا على اإلعند توفر وسائل النقل فإن العمال 
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نضباط واحترام الوقت فأصبح عادة ت عادة التغيب هي السائدة أما االغالبية املؤسسات حىت أصبح
  .18نادرة وغري عادية

تعاين بعض املنظمات وخاصة اإلنتاجية منها من  ارتفاع مستوى حوادث العمل: - ب
ارتفاع يف نسب اإلصابة حبوادث العمل واألمراض املهنية وذلك نتيجة غياب سياسة سليمة للوقاية 

حتياطات األمنية خاطر املهنية وعدم أخذ العامل لالمن احلوادث من جهة وغياب الوعي بامل
  الضرورية من جهة أخرى.

ة ما تكون هناك صراعات بني اإلدارة والعمال وصراعات بني عاد صراعات العمل: -ج
  أفراد خمتلف املناطق واجلهات وغريها من الصراعات اليت يكون سببها اخللفية الثقافية لألفراد.

جتماعية والقيم ني املسريين والعمال بالثقافة االتتأثر العالقات ب طبيعة العالقات: -د
هنية، فالعالقات األسرية والقبلية هي اليت حتدد عالقات األفراد يف التقليدية دون اعتبار للقدرات امل

خمتلفة  مناطق و جهاتمواقع العمل ففي غالبية احلاالت يرفض بعض املسريين بسبب انتمائهم إىل 
  عن تلك اليت ينتمي إليها غالبية عمال املنظمة.

باملصلحة اخلاصة للفرد تشري هذه الرتعة إىل السلبية يف العمل مما خيل  املصلحية: -هـ
لدى املرؤوسني  االقتناعبطريقة مباشرة، ولقد ترسخت قيم التضاد بني املنظمة واتمع حيث تولد 

أن اهتمام الرؤساء يكمن يف استغالل مواقعهم يف السلطة ويف خدمة األغراض اخلاصة على حساب 
لسواء يف احلصول على أكرب قدر على ا واملسؤولنياخلدمة العامة للمجتمع، واقتصر تفكري العمال 

املادية اليت متنحها املنظمة، وقد رافق هذه الظاهرة متركز األفراد يف املناصب  االمتيازاتممكن من 
  .19االنتفاعاإلدارية على حساب اخلدمات التقنية والوظائف الفنية قصد التعرف من مصادر 

م احلوافز يف املؤسسات إىل يف ظل افتقار نظا عدم فعالية نظام الثواب والعقاب: - و
الفعالية نتيجة لعدم وجود آلة مؤثرة تنطلق من مبدأ ربط الكفاءة واحلوافز بالنتائج فكانت السلبية 

بتكار واختلفت القدرة على املبادرة واال، "تشتغل كثري ختطئ"والالمباالة وظهرت قيم سلبية مثل 
  وروح املنافسة والتجديد والتطوير.

إن البحث عن واقع العمال وظروف عملهم وواقعهم املهين  املهين: اخنفاض الرضا -ز
يؤدي بنا إىل مالحظة نوع من التذمر العمايل وعدم الرضا املهين وهو ما يسبب جمموعة من املشاكل 

  .وسوء التكيف وانتشار ظاهرة التسيب واإلمهال
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اقض القيم الثقافية يف كما نشري أن أهم مؤشرات اخللل الوظيفي اليت متثل انعكاس مباشر لتن
ارتفاع مستويات حوادث العمل والتغيب واخنفاض الروح املعنوية وتدين مستوى  املؤسسة تتمثل يف

من العمل ويعود السبب إىل  واالنسحابالرضا املهن وانتشار اإلشاعات وطغيان التنظيم غري الرمسي 
يف  املؤسساتأسهم اجلانب الثقايف داخل  ، إذ20بالقيم التنظيمية االجتماعيةإمهال ربط القيم الثقافة 

 واالنتماءاتاختالف املظاهر الثقافية والسلوكية بني اإلطارات والعمال عادة وبني خمتلف التيارات 
  .موظفنيلل املبنية على خلفية التصورات االجتماعية الثقافية

هي ختفي والباحثون إثارا و الرؤساءتثري حساسيات ويتجنب  غريهاو كل هذه املظاهر
واختالف التصورات  االتصاالتدية معيقة وهو ما يؤدي إىل سوء ائوراءها اختالفات فكرية وعق

اهرة للخلل الوظيفي الظسات وهي بذلك املؤشرات الكامنة واملؤسوالقيم وصعوبة التعايش داخل 
  .تعاين منه املؤسساتالذي تنتجه و

  :امليداين للدراسةاجلانب -4
  :الدراسة امليدانيةدوات و أساليب أ-4-1
ضم اجلزء ، ئرية للكهرباء والغاز "سونلغاز"اجلزا مت إجراء الدراسة امليدانية يف مؤسسة 

 أدوات االختبار والتحليل اإلحصائيقنيات وأدوات العلمية: كتقنيات وت امليداين للبحث اإلمبرييقي
ات واإلعالم اآليل بتوظيف معامل التوافق كرامر) والرياضيمعامل التوافق ومعامل كاي املربع و(

SPSS.20ن أجل كيفياً يعتمد على القياس مكميا وذلك للتعبري عن موضوع الدراسة تعبرياً ، و
عليه قمنا يف املرحلة املوالية بضبط عن وعية يسهل التعبري عنها بدقة؛ وموضالوصول إىل نتائج يقينية و

عينة الطبقية باحلصص لل التنظيمية بتوظيفناحددة للثقافة طريق العرض والتحليل ألهم املؤشرات املُ
 مبحوث من مستخدمني واملسريين للموارد البشرية يف املؤسسة 1825لسحب عينة البحث متمثلة يف 

، وزعت عليهم استمارة االستبيان %12هذا بنسبة سرب قدرت بـموزعني على كافة فئات املهنية و
باملقابل قمنا يف املرحلة املوالية بدراسة مقابلة معمقة مع رؤساء املصاحل وأقسام.  65باإلضافة إىل 

تصنيف العالقات لموظفني ووصفية إحصائية حتليلية للموارد البشرية اخلاصة بالتصورات االجتماعية ل
 االجتماعية بينهم.
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  :يل نتائج الفرضية اجلزئية األوىلعرض و حتل -أوالً 
  ة التنظيمية القة الثقاف: ع01اجلدول رقم 

  اتمعية مبستوى اخللل الوظيفي للمؤسسةو

  
 ) يظهر أن أعلى نسبة من املستجوبني01التدقيق يف املعطيات املقدمة يف اجلدول رقم (

س "الثقافة السائدة يف املؤسسة هي انعكا يؤكدون على أنموظف  1564الذين بلغ عددهم و
لعينة املستجوبة والتايل قدرت % من جمموع أفراد ا90وهذا بنسبة " مباشر لثقافة اتمع اجلزائري

% فقط منهم 10و هو ما يشكل نسبة  موظف 261، يف حني أن مستجوب موظف 1825بـ
هي بذلك ثقافة خاصة باملؤسسة لف عن ثقافة اتمع ويرون أن "الثقافة السائدة يف املؤسسة ختت
ما يشكل مستخدم و 1004والذين بلغ عددهم  نياملوظف "كما يتبني لنا من نفس اجلدول أن أغلبية

  ي تعاين منه مؤسستهم بـ"املتوسط".% يتفقون على أن مستوى اخللل الوظيفي الذ 55نسبة 
ميكننا تفسري اعتبار خصوصية ثقافة املؤسسة عن الثقافة العامة للمجتمع فهي نتاج اجتهاد 

جتماعية للفرد اجلدلية القائمة بني املكانة االمجاعي يف ظروف معينة  باإلضافة إىل أن العالقة 
؛ علما أن اإلطار املسري يف املؤسسة مثال له سلوك خاص يف املؤسسة وثقافة ومستواه االقتصادي

تنظيمية يف إطار  طبيعة عمله فهي إذا ثقافةوموقعه يف التنظيم و همعينة تفرضها مستوى مسؤوليات
و الذي حيدد مكانته اتمع فمستواه االقتصادي ه هي بذلك ختتلف عنها يفحدود املؤسسة و

حيدد دوره يف ثقافة أهم مميزاا هو مظهر املادي للفرد املنتمي إليها من جهة أخرى  االجتماعية و
" باعتبارها انعكاس القة الوطيدة اليت تربط بني "ثقافة املنظمة" و"ثقافة اتمع العامميكننا  تفسري الع
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تمع تمع األم على ثقافة وحدة مشكلة له  فاملؤسسة مبحيطها الثقايف جزء تابع من امباشر لثقافة ا
  .قيمها فهي تعد القيمة املرجعية لتقييم سلوك أفرادهاالعام تأخذ منه مبادئها و

و تبلور شخصيتهم داخل  املوظفنيتصورات إن « ما يلي: ،نستنتج من حتليل ما سبق
  .»الف بسيط يفرضه قانون املنظمة و التنظيم بصفة أمشلالتنظيم هي نفسها خارجه مع اخت

  :02اجلدول رقم 
  نتائج اختبار دراسة الداللة اإلحصائية لعالقة 

  "قيم الثقافة التنظيمية اتمعية" بـ"قيم اخللل الوظيفي"

 
 02واختبارها إحصائيا يف اجلدول رقم  01بعد حتليل املعطيات الواردة يف اجلدول رقم 

جتماعية لدراسة العالقات بني املتغريات الواردة يف املعامل اإلحصائي اخلاص بالعلوم اال باستعمال
لعالقة "قيم الثقافة  الدقيقةلداللة اإلحصائية " للدراسة ا2"مربع كاي:كا ة اجلزئية األوىلالفرضي

اإلحصائية بني القيم: قمنا  التنظيمية اتمعية" بـ"قيم اخللل الوظيفي" ولتوضيح الدرجة اإلرتباطية
، توصلنا إىل نتيجة حتقق "Cمعامل توافق القيم:" و"Vحبساب" معامل توافق القيم لـ كرامر:

هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الثقافة اتمعية(السائدة يف اتمع «الفرضية التالية: 
  .»مستوى اخللل الوظيفي باملؤسسةو لتنظيمية (السائدة يف املؤسسة)اجلزائري) والثقافة ا
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  عرض و حتليل نتائج الفرضية اجلزئية الثانية: -ثانيا 
  : 03اجلدول رقم 

  مدى حتقيق الثقافة السائدة لألهداف املؤسسة 
  الرابطة بني املوظفني ونوعية العالقة االجتماعية

  
مع ما تعكسه أعداد املستجوبني  )03من خالل حتليل املعطيات الواردة يف اجلدول رقم (

يظهر لنا أن أعلى نسبة مسجلة يف و صف العالقة الرابطة بني  إىل نسب مئوية بغرض تسهيل حتليلها،
% 23ثقافة السائدة يف املؤسسة ملا خيدم أهدافها قدرت حبوايل" وعالقة جيدة أو صداقةاملوظفني "

% ، يف  21سبة " بنبني املوظفني املتبادلاالحترام ، تليها" مستجوب موظف 1825من جمموع 
مصاحل شخصية متبادلة داخل الوسط %، تليها " 20املرتبة الثالثة "زمالة مهنية طويلة املدى"  بنسبة 

، يف %11% ، ويف املرتبة اخلامسة "عالقة قرابة" بنسبة  14املهين وخارجه بني املوظفني" بنسبة 
ة ختدم أهداف املؤسسة رابطة بني املوظفني يف ظل ثقافحني أقل نسبة سجلت يف وصف العالقة ال

 3كما بلغت نسبة اإلجابات األخرى نسبة %، 8متثلت يف "عالقة مهنية فقط" بنسبة قدرت بـ 
أكدت كلها على نوع من  ،مبحوث 1825جابات املسجلة موع % فقط من جمموع اإل

أهداف املؤسسة منها "عالقة اجلرية" أو"العالقة قافة  ختدم العالقات اليت تربط بني املوظفني يف إطار ث
  .املهنية  الظرفية"

كما نالحظ من خالل نفس اجلدول أن أعلى نسبة من املوظفني املستجوبني تؤكد على أن 
 % من 86األخرية بنسبة قدرت بـ الثقافة السائدة يف املؤسسة تسعى إىل حتقيق أهداف هذه 
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مما يفسر جناحها و صمودها  .موظف 1825ـقدر عددهم باملستجوبني و الذي  وظفنيجمموع امل
، يف حني أن نسبة ضئيلة قدرت عاة مع مستجدات السوق االقتصاديةرغم تغري سياسات التسيري مرا

  .سة تتناىف و األهداف املسطرة هلا% ترى أن الثقافة السائدة يف املؤس 14بـ 
ية على مصاحل شخصية متبادلة داخل ميكننا تفسري النسبة املنخفضة لعالقة املوظفني املبن

حمددة ، فاملصاحل الشخصية هي على العموم %14خارجه بني املوظفني "بنسبة الوسط املهين و
، عادة ما يقوم هذا وم و تزول بزوال املصلحة القائمةفهي ال تد - آنية-وقليلة حمدودة بفترة زمنية 

هو ما ال على الطرف األضعف من العالقة وا النوع من العالقات حتت الضغط أو حىت اإلكراه أحيان
  .خيدم أهداف املؤسسة

كما ميكننا تفسري قلة القرابة الدموية أو العشائرية بني املوظفني كون اتمع املشكل 
مبنية على أسس علمية عقلية غري  -التوظيف–للمؤسسة جمتمع متحضر، عوامل االنتماء إليه 

  منحازة، ملا ملكانة املؤهالت العلمية و التقنية من أمهية يف عمليات االنتقاء و الترقية.
االحترام املتبادل بني العمال وحده ن عالقة الزمالة الطويلة املدى ونستنتج من هذا اجلدول أ

نية التقما كانت املؤهالت العلمية وكلأنه قافة تنظيمية حتقق أهداف التنظيم؛ وكفيل بتشكيل ث
العشائرية بني أفراد نفس عالقات القرابة الدموية والترقية عالية كلما قلة املطلوبة يف عملية التوظيف و

  التنظيم.
  نتائج اختبار دراسة الداللة اإلحصائية لعالقة::  04اجلدول رقم 

  قيم "أهداف الثقافة التنظيمية"
  االجتماعية للموظفني"بـ قيم "العالقة 
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 04واختبارها إحصائيا يف اجلدول رقم  03بعد حتليل املعطيات الواردة يف اجلدول رقم 
جتماعية لدراسة العالقات بني املتغريات الواردة يف باستعمال املعامل اإلحصائي اخلاص بالعلوم اال

 لعالقة "قيم أهداف الدقيقةلداللة اإلحصائية " للدراسة ا2كا "مربع كاي: ة اجلزئية الثانيةالفرضي
رتباطية ولتوضيح الدرجة اال "قيم نوعية العالقة االجتماعية بني املوظفني"" بـالثقافة التنظيمية

، "Cمعامل توافق القيم:" و"Vمعامل توافق القيم لـ كرامر:اإلحصائية بني القيم قمنا حبساب "
هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني الثقافة «ة: توصلنا إىل نتيجة حتقق الفرضية التالي

  .»العالقة االجتماعية للموظفنيالتنظيمية و 
  عرض و حتليل نتائج الفرضية اجلزئية الثالثة: -ثالثاً 

: عالقة تصورات املوظفني حول بعضهم البعض مبالمح الثقافة السائدة يف 05اجلدول رقم 
  املنظمة

  
) أعاله، مع ما تعكسه أعداد 05املعطيات الواردة يف اجلدول رقم (من خالل حتليل 

املستجوبني إىل نسب مئوية بغرض تسهيل حتليلها، نالحظ أن أعلى نسبة سجلت تصف أهم مالمح 
هذا ل بني املوظفني يف أماكن العمل وخارجها" والثقافة السائدة يف املؤسسة بـ"االحترام املتباد

"  تضامنية بني املوظفني خبصوص واحد منهم مواقفتليها " ستجوبني% من جمموع امل 22بنسبة 
" كثاين أهم ميزتني لثقافة السائدة داخل املؤسسة بنسبة تبادل التهاين يف املناسبات املختلفةو"

ن أخفض نسبة متثلت مستخدم باملؤسسة؛ يف حني أ 1825% من جمموع 19متساوية قدرت بـ 
اركة يف مجعيات ذات املشتكوين و" و"خارجهو املساعدة داخل الوسط املهينإمداد يد يف امليزتني "
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مستخدم  1825% من جمموع 18اللتني شكلتا نسبتني متساويتني قدرتا بـ " رياضيطابع ثقايف و
%من جمموع اإلجابات املفروزة ومتثلت يف "تكوين 3؛ كما بلغت نسبة اإلجابات األخرىباملؤسسة

كشراء املستحقات اليومية بالتقسيط يستفيد منها كل املشتركني من  "ديمجعيات ذات نشاط اقتصا
عمال املؤسسة كذلك "مواقف تضامنية يف املناسبات العائلية املختلفة" اليت متس أحد عمال املؤسسة 

  وغريها من املناسبات االجتماعية. كاملسامهة املادية واملعنوية يف احتفاالت الزواج أو وفاة قريب
 يد املساعدة داخل الوسط املهين وخارجه" على اعتبار أنإمداد فسري اخنفاض ميزة "ميكننا ت

، القات غري الرمسية بني األفراد واجلماعات يف املنظمة الرمسيةهذا اجلانب من العالقات يدخل يف الع
س ة بني أعضاء نففكلما خرجنا عن حميطها الرمسي جند صعوبة يف حصر امتداد العالقات غري الرمسي

ت املوظفني حول ؛ كما يتبني لنا من نفس اجلدول أن أعلى نسبة لوصف تصورااملنظمة الرمسية
% من جمموع 62ات متغرية حسب األدوار واملناصب" وهذا بنسبة تصوربعضهم البعض هي "

، يف حني % من جمموع اإلجابات32نة" بنسبة تصورات مزيفة متليها مصلحة معياإلجابات، تليها "
% من جمموع 6" بنسبة وظفني املتكاملة حول بعضهم البعضتصورات امل" سبة سجلتهاأن أخفض ن

  مستجوب باملؤسسة. موظف 1825
 وجهتني خمتلفتني ما ميكننا تفسري االرتفاع النسيب ألهم ميزات ثقافة املؤسسة إىلك

تهاين يف املناسبات لمها اجلانب الرمسي فمن أهم مميزات الثقافة الرمسية للمؤسسة "تبادل اومتوازيتني و
ساعدات يف حالة "املسليم شهادات شرفية لنهاية اخلدمة" تاالستحقاقية"، "تقليد امليداليات املختلفة، "

كل هي بذلك تش"وغريها تعترب تقليد رمسي للمؤسسة و - كالزالزل والفيضانات-الكوارث الطبيعية
ا عالقات اليت تكوافة غري الرمسية وهناك مالمح الثق باملوازاةاجلانب الرمسي ملالمح ثقافتها، و

تنظيم و املشاركة يف ماشى بشكل متوازي مع اجلانب الرمسي منها "تتاجلماعات غري الرمسية و
أو "تكوين مجعيات ذات نشاط اقتصادي  فالت لتوديع أحد أفراد املنظمة وحفل التـقاعد"ح

" وغريها من  من عمال املؤسسةها كل املشتركنيكشراء املستحقات اليومية بالتقسيط يستفيد من
  . سات لثقافة غري رمسية يف املنظمةالنشاطات اليت تربز ممار
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  نتائج دراسة الداللة اإلحصائية لعالقة::  06اجلدول رقم 
  قيم "تصورات املوظفني" بـ قيم "مالمح الثقافة التنظيمية"

  
  06إحصائيا يف اجلدول رقم اختبارها و 05طيات الواردة يف اجلدول رقم بعد حتليل املع

جتماعية لدراسة العالقات بني املتغريات الواردة يف حصائي اخلاص بالعلوم االعامل اإلباستعمال امل
لعالقة قيم "تصورات  الدقيقةلداللة اإلحصائية " للدراسة ا2"مربع كاي:كا ة اجلزئية الثالثةالفرضي

رتباطية اإلحصائية بني القيم قمنا توضيح الدرجة االو لاملوظفني" بـ قيم "مالمح الثقافة التنظيمية" 
، توصلنا إىل نتيجة حتقق "C" و" معامل توافق القيم:Vحبساب" معامل توافق القيم لـ كرامر:

الثقافة تصورات املوظفني وهناك عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني «الفرضية التالية: 
  .»التنظيمية

  :لنتائج الدراسة اءة السوسيولوجيةالقر
ة وطيدة إن أول و أهم نتيجة متوجة هلذا البحث العلمي نلخصها فيما يلي : توجد عالق -

نطالقا من أن  الثقافة السائدة يف املنظمة  هي انعكاس بني " ثقافة املنظمة" و"ثقافة اتمع العام"ا
، فاملؤسسة مبحيطها الثقايف مشكلة لهقافة فرعية لوحدة نسقية مباشر لثقافة اتمع األم مع اعتبارها ث

 مة املرجعية لتقييم سلوك أفرادها.قيمها فهي تعد القيتمع العام تأخذ منه مبادئها وجزء تابع من ا
، نالحظ أن  ثقافة املنظمة وثقافة اتمعإذا استشهدنا بالتاريخ يف حماولة منا لتفسري العالقة بني

ن محالت ما تبعها مستعمار مرورا مبرحلة االستقالل وفترة اال املراحل اليت مرت ا املؤسسة منذ
ة اليت مر ا صوال إىل التغريات االقتصادية احلالية هي نفسها املراحل احلامستأميم الثروات الوطنية و

انعكاس تأثري متبادل وباعتبار الثقافة هي حصيلة تاريخ األمة جند أن هناك عالقة اتمع اجلزائري، و
؛ مع صغرية الناشئة يف ظله وحتت حدودهثقافة املنظمات البني تبلور ثقافة اتمع العام ومباشر 
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حيث نالحظ أنه كلما كانت  -املؤسسة-األخذ بعني اإلعتبار أهم شروط اإلنتماء إىل املنظمة
ة الدموية الترقية عالية كلما قلة عالقات القرابنية املطلوبة يف عملية التوظيف والتقت العلمية واملؤهال

تبلور شخصيتهم داخل لعشائرية  بني أفراد نفس التنظيم باإلضافة إىل أن تصورات األشخاص ووا
التنظيم بصفة أمشل فكلما تالف بسيط يفرضه قانون املنظمة والتنظيم هي نفسها خارجه مع اخ

لوظيفي توحدت صفوف أفرادها كلما اخنفض مستوى اخللل اكت الثقافة السائدة يف املنظمة ومتاس
  ا.

إن االرتفاع النسيب ألهم ميزات الثقافة التنظيمية يستند على طبيعة بناءها املرتكزة على  -
اجلانب غري الرمسي: فمن أهم خمتلفتني ومتوازيتني يف آن واحد، متثالن اجلانب الرمسي و ركيزتني

"تقليد امليداليات  ل التهاين يف املناسبات املختلفة"،مميزات الثقافة الرمسية للمؤسسة "تباد
–"املساعدات يف حالة الكوارث الطبيعية  "،سليم شهادات شرفية لنهاية اخلدمةتاالستحقاقية"، "

كل اجلانب الرمسي هي بذلك تشسسة وتعترب تقليد رمسي للمؤ" وغريها - كالزالزل والفيضانات
ا عالقات اجلماعات غري الرمسية غري الرمسية واليت تكو ملالمح ثقافتها، وباملوازاة هناك مالمح الثقافة

فالت لتوديع أحد أفراد تنظيم واملشاركة يف حماشى بشكل متوازي مع اجلانب الرمسي منها "وتت
"تكوين مجعيات ذات نشاط اقتصادي كشراء املستحقات اليومية املنظمة وحفل التقاعد" أو

سات النشاطات اليت تربز ممار" وغريها من ها كل املشتركني من عمال املؤسسةبالتقسيط يستفيد من
  .لثقافة غري رمسية يف املنظمة

أما فيما خيص تفسري نتيجة ارتفاع نسبة تقدير تصورات املوظفني حول بعضهم البعض -
رتفاع مع يف أغلب األحيان "متغرية حسب الدوار واملناصب" وهو ما يتناسب طرديا يف االعلى أا 

" باستعمال املتبادل و السائد بني املوظفني االحترامة بـ"الثقافة السائدة يف املؤسس أهم ميزات
ي جو " فمنطقة الشك يف حالتنا هذه ه Michel Crozier التحليل االستراتيجي لـ "ميشال كروزي

التصورات املتغرية ، أما الرهانات املتنازع عليها فتمليها ترام املتبادل السائد يف املؤسسةاالحاحلذر و
صب يفرضها تغري مستوى املسؤوليات حتددها الضغوطات املمارسة وشخصية املناحسب األدوار و

  .الفرد أو اجلماعةهذا على مستوى يته يف بلورة إستراتيجيته اخلاصة واملوظف ومستوى مسئول
على املختصني يف ار مرجعي للسلوك التنظيمي للعامل، ومما سبق فإن الثقافة التنظيمية إط

العمل على فهم أبعاده، وعناصره والعمل على ذو البنية الفرعية للمنظمة، ب اال االهتمام ذا النسق
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 اما لذلك من أبعاد ثقافية باحتوائهها والتصورات االجتماعية ألعضائحتديد وتأطري الذهنيات و
اخللل  ويساير مرجعها الثقايف، مبا يكفل اخنفض مستوى توجيهها ملا خيدم أهداف املؤسسة و

   . الوظيفي لألقل مستوى ممكن
  :اهلوامش
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1995 , p 17.   
2- CUCHE..D, La notion de la culture dans les sciences sociales, la découvert, paris, 1996, p 
100. 
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Institut de culture populaire, université d'Abou Baker Belkaid , Telemcen , 1996 , p12  
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  جامعة عنابة، كرمية عجرودأ. 
 من هاما حمورا شكلت اليت االجتماعية، الظواهر من واحدة االحنراف ميثل مقدمة عامة:

 بالفعل تكون أن تستحق تعقيدا، األكثر البحث من مهما وجانبا والسلوكية، االجتماعية الدراسات
 ونفسية، واجتماعية، قانونية، دراسات كانت سواء والتقصي، البحث جماالت من ثريلك حمور اهتمام

 حقيقة يف النظر قصد اإلنسانية العلوم مبعطيات يتعلق علم أي أو أنثروبولوجية، أو صحية، أو
  .واتمع الفرد مبحيط ارتباطاا على والوقوف الظاهرة

 الوسط، هذا أفراد على مباشر وتأثري االجتماعي، الوسط يف بالغ أثر االحنراف لظاهرة كانت ملاو
 وضع حاولت فيها، السائدة والثقافات األعراف وباختالف معتقداا، مبختلف اتمعات فإن

 األفعال وكذا املنحرفة، السلوكاتمثل تلك  إتيان دون للحيلولة املعايري من وأشكال ضوابط،
 مبثابة وهي ،"االحنرايف السلوك إزاء جتماعياال الفعل رد" بـ واوجدت ما يسمى ،اإلجرامية
 املعايري ووفق والالجتماعي، االجتماعي الفعل عن تصورام حسب املختصون يضعها أساليب
  .اتمع ذلك يف السائدة واملعتقدات الثقافية

 االحنرافية السلوكيات اجتاه الفعل رد أن اإلنسانية العلوم خمتلف يف والدراسات األحباث تؤكد
 ونظم والقيم، كاملعتقدات، ثقافية، السوسيو املتغريات من جمموعة مع ويتفاعل اتمع، بثقافة رتبطي

 الفرعية، والثقافات الثقافية، العموميات أو العامة، والثقافة االجتماعي، والتقييم االجتماعي، الضبط
 من جبملة يرتبط كما وتقاليده، اتمع وعادات والسياسة، واألسرة، التربية، بنظم يرتبط كما

 إزاء االجتماعي الفعل بالرد أدى مما الريفية، أو منها احلضرية اتمع واقع من االجتماعية املتغريات
، سواء القدمية اتمعات مسرية تطور طول على والتغري والتارخيية بالنسبية يتسم املنحرف السلوك
 حول اتمعاتكثري من  لدى واضح الفاخت وجود الدراساتهذه  كشفت وقد اصرة،املع ومنها أ

 ومن واتمع، الفرد على تأثريه ومدى املرتكب، السلوك نوعية إىل بالنظر االجتماعي فعل الرد
 داخل حىت والتاريخ، األزمنة مر على وهذا الفعل، هذا وقوع دون حيول الذي الرادع أو املانع حيث
 للفعل الضابطة االجتماعية السياسات وتنوع الفاخت على يدل إمنا دل إن وهذا الواحد، اتمع
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 ردود تطبق اتمعات بعضفمثال  ذاته، املنحرف السلوك إزاء الفعل رد نوعية واختالف املنحرف،
 منها، واحلد عالجها ميكن ظاهرة أنه على املنحرف الفعل إىل النظر حتاول وأخرى عقابية، أفعال

  .وعالجية إصالحية رقبط املنحرف مع التعامل ضرورة وبالتايل
 اجلنائية البحوث جماالت شىت يف التطورات من الكثري األخرية العقود يف شهدت وقد هذا

 القدميفبعد ان كان منذ  االجتماعي، الوسط يف تطبيقها وآليات العقوبة يف تبحث اليت واالجتماعية
 حكم أي نطق يف العقوبة يذكر من أن لدرجة السالبة، بالعقوبات عام بشكل العقوبة مفهوم يرتبط
 الدراسات كثرت هذا ويف والسجن، السجن صورة ذهنه إىل ويتبادر إال القاضي من يصدر

 السجوندور  يف قصور وجودواليت اكدت على  وتطورها،السجن  عقوبة تناولت اليت واألحباث
 اإلصالحية، رسالتها اىل بالنظر اجلناة، وإصالح تربية إعادةبالدرجة االوىل  وظيفتها كمؤسسات

 حتقيقها عدم نتيجة واإلصالح التأهيل برامج مستوى يف ضعف الدراسات بعض أكدت كما
 اسوياء أفراد وجعلهم للمحبوسني، االجتماعي اإلدماج إعادة وهي وجودها، من املرجوة األهداف

  .اتمع داخل
 آراء تظهر رسالتها أداء على قدرا ومدى السجون وجود جدوى يف الشك هذا ظل ويف
 إىل البعض سعي يعين مما املؤسسات، هلذه االجتماعية والقيمة الدور يف النظر إعادة بضرورة تنادي
 إصالح وهو العقوبة من الغرض وحتقق احلرية، سلب عقوبة تعوض قد املؤسسات هلاته بدائل إجياد
ويف  جديد، من املنحرف كالسلو إيل العودة وعدم اتمع، اجتاه العدوانية الرتعة من وختليصهم اجلناة
 من واهلدف السجون، وجود من الغاية حبث اهللا حبول خالهلا من اولحل احلالية الدراسة جاءتهذا 
   إصالحية. ايةلغ أم اجلناة، عقاب بدافع هو هل املؤسسات، اته عليهم احملكوم إيداع

  أوال: إشكالية الدراسة
حول إبداء رد الفعل االجتماعي إزاء بعينها  ميكن اإلشارة إىل أنه حلد اآلن مل تظهر نظرية

السلوك االحنرايف، على الرغم من تعدد ردود الفعل االجتماعي باختالف اتمعات، وعلى الرغم من 
 به ساهمكذا ما تطور الفهم حنو االحنراف مبا ميثله من سلوك إما فعال اجتماعيا أو ال اجتماعيا، و

مبختلف وثيق قشة أساليب التنوع والتعدد هذه، واليت هلا ارتباط العديد من الباحثني يف إثراء ومنا
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املعتقدات والثقافات واملستويات احلضارية والتكنولوجية والظروف البيئية وحمورات البناء القانوين 
  داخل اتمعات.

من جمتمع إىل آخر،  هاتنوعورد الفعل االجتماعي إزاء السلوك االحنرايف  ويف ظل تعدد اشكال
ميكننا أن نصنف أساليب العقاب ورد الفعل اليت استخدمتها اتمعات خالل تاريخ البشرية إىل نه فا

اإلبعاد عن اجلماعة بالقتل أو النفي واحلبس، والتعذيب البدين، واالحتقار االجتماعي، وفقدان املال 
، ومن هنا 2تأو عقوبات اقتصادية، وهذه األساليب تنوع استخدامها على مدى العصور والثقافا

تعددت آراء الدارسني حول مفهوم رد الفعل االجتماعي، وتنوع أساليب تطبيقه، وأجنع األساليب 
يف هذا اجلانب، من خالل األخذ بالرأيني األساسيني املتعلقني برد الفعل االجتماعي إزاء السلوك 

، حماولة منها الحباإلصبني اجتاهني احدمها ينادي بالعقاب وآخر االحنراف والفعل اإلجرامي 
حياول علماء االجتماع تفسري يف هذا الوقوف يف وجه اإلقدام على السلوكات املنحرفة، و

االختالفات يف النظم اليت تتعلق بالسلوك االحنرايف، والعمل على تكييف طرائق وأساليب اجتماعية 
يف ضوء فهم عميق  ذلكختتلف عن األسلوب العقايب املوقع على املنحرفني يف كثري من اتمعات، و

لألطر القانونية والنظم العرفية، كاالهتمام بالتوجه العالجي القائم على إصالح املنحرفني والتكفل 
م، مما أوجد فلسفة إصالحية داعية إىل التحول من مبدأ العقاب إىل األخذ بفكرة اإلصالح اليت 

ئية والنظم التشريعية حملاكمة املتعدين على مبوجبها يتم مراعاة عدة متغريات عند تسطري السياسة اجلنا
القانون واألعراف االجتماعية املتعارف عليها، من خالل األخذ بعني االعتبار املناخ والنظم 
االجتماعية واألوضاع السياسية لكل جمتمع على حده، وحسب االجتاهات احلديثة اليت ترى يف 

أسلوب العقاب على أنه التعذيب والتنكيل  إصالح املنحرفني بديال لعقام هو أن النظر إىل
واالنتقام، وأن إصالح اجلناة واملنحرفني هو بقصد ذيبهم وعالجهم ومن مث إدماجهم يف الوسط 
االجتماعي كأفراد أسوياء، وبالتايل محاية اتمع من اخلطر الذي ينجم عن األفعال والسلوكات 

  االحنرافية.
عرفة التنوع احلاصل يف رد الفعل االجتماعي إزاء السلوك االحنرايف إن الدراسة احلالية هي حماولة مل

واملنحرفني، ألنه كان يف السابق إما أن يعاقب املنحرف أو اخلارج عن تواقعات اتمع، أو يترك 
دون عقاب، ومل يكن يعرف يف السابق لدى اتمعات القدمية والبدائية ما يسمى بفكرة العالج أو 
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رفني وإصالحهم، وإمنا جاءت هذه األفكار مع بروز حركة الدفاع االجتماعي حديثا، التكفل باملنح
وأخذ العمل باجتاه فهم شخصية املنحرف وطبيعة الدوافع والظروف اليت دفعت به إىل إتيان السلوك 
املنحرف، مما حدا باملختصني إىل جعل رد الفعل إزاء هذه السلوكات ال يتسم باالنتقام أو اإلهانة 

قدر ما يستهدف عالج املنحرف وإصالحه، وهذا ما دفع بالبعض إىل إحالل املمرض حمل السجان ب
  أو احلارس، ويأخذ الطبيب مكان القاضي على أساس أنه جيب إصالح املنحرف وليس عقابه.

على ضوء هذا جاءت الدراسة احلالية لتحاول تبيان أي االجتاهني (االجتاه العقايب أو االجتاه 
ي) األكثر فعالية يف تطويق ظاهرة االحنراف، وختفيض نسب ومعدالته، من خالل استقراء اإلصالح

عينة من املختصني والعاملني بامليدان، خصوصا ما يثار اليوم لدى العديد من الدارسني كثري من 
باألخص حول أداء السجون بالتحديد، كذا الشك املوجه الشكوك حول السياسة اجلنائية املتبعة، و

، االزدحام واقعوظيفتها بني الرتعتني العقابية واإلصالحية، وذلك يف ظل واقعها املتمثل يف بيعة وط
مازال  نسب العود املرتفعة بني املفرج عنهم، وهو ما يعين انهوجدوى الربامج املطبقة، باإلضافة اىل 

ة وحشية وقاسية، على أا من أبشع األحكام يف حق احملكوم عليهم، وأا عقوب  عقوبةينظر اىل
قيمة قادرة على حفظ ، ومن جهة التفكري يف بدائل أخرى ميكن أن تكون رادعة للفرد تستوجب

  . من جهة اخرى اإلنسان وتسعى إىل إصالحه
يف معرفة آراء وتصورات أهل تساؤهلا الرئيسي وهو منطلق إشكالية الدراسة اليت متحور 

 وطابع عقايب أبني الوبة السجن كرد فعل اجتماعي عقطبيعة االختصاص والعاملني بامليدان حول 
  يف: متمثلةأسئلة فرعية إلشكالية الدراسة تشكلت تأهيلي؟ وعلى ضوء ذلك الصالحي اإل

 ما الغاية من إيداع املنحرفني املدانني مبؤسسات السجون؟  )1
 هل تساهم عقوبة السجن يف حتقيق غاية ردع املنحرفني؟. )2
 ني الرتالء من برامج اإلصالح والتأهيل؟.هل استطاعت عقوبة السجن متك )3
 هل ميكن االستغناء عن عقوبة السجن وإقرار بدائل عنها؟ )4

  الدراسة أمهية: ثانيا
 فقهاء وأحباث دراسات من هاما جانبا وإصالح عقوبة من فيها يتم وما السجون حظيت

 وتطور ملسار نولوجيكرو تتبع يف وذلك البحث، من نصيبها ونالت اتمعات، من كثري يف القانون
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 جدال حمل الساعة حلد مازال العقابية للمؤسسات  االصالحي املعىن اضفاء لكن التاريخ، عرب العقوبة
 االفعال أو املنحرفة السلوكات إزاء اتمع فعل رد حبث يف تفردها للدراسة يعطي ما وهو ونقاش،

 االجتماعي الدفاع وقضية العقابية، ظمبالن يتعلق موضوع لدراسة كبرية أمهية هناك ألن اإلجرامية،
 العقايب االجتاهني املتصارعة، النظرية االجتاهات بني االحنرايف، السلوك مواجهة أساليب حول

  والتطبيقية فيما يلي: املعرفية املوضوع أمهية تبيان ميكننا األساس هذا وعلى واإلصالح،
 الكثري بال يشغل مبوضوع يتعلق كونه يف رفيامع املتناول املوضوع أمهية تربز: العلمية األمهية/ أ

 من ميكنهم حىت السجون، مؤسسات على القائمني منهم وخاصة اجلنائية، للسياسة الدارسني من
 البحث أمهية تنبع هذا ويف اتمع، يف املنحرفني فئة مع التعامل يف علمية أكثر وطرائق تدابري إجياد

  .الواقع أرض على مسارها وتبيان املعاصرة، اجلنائية السياسة فهم يف يساعد كونه من احلايل
 املتفرج، دور يقفوا ال أن العقابية باملؤسسات واملهتمني الدارسني على ينبغي ال أنه على التأكيد -

 النتائج تكشف وما للحرية السالبة بالعقوبات املتعلقة واملستجدات املتغريات كشف اىل يسعون واال
  .واتمعات البيئات تلفخم يف واملتسارعة السريعة

 املهمة املواضيع إلثارة سبيل هو تغريات من فيها يدور وما املستجدات تلك كشف أن إىل النظر -
   .اتمع كيان وسالمة الفرد بأمن ترتبط واليت احليوية وذات

 وأساليب العقاب إجراءات من االجتماعي الفعل رد تفسر اليت واآلراء النظريات كشف أيضا -
 مع خصوصا السوسيولوجي، التحليل ضوء يف التنوع هذا ومناقشة اتمعات يف تتبع اليت حاإلصال

  .فيها السائدة واآلداب والقيم باملعتقدات أكثر ترتبط اليت اتمعية البيئة خصوصيات
 على دفاعا واإلصالح العالج سياسة على العقايب االجتاه أنصار اعتراضات إبراز إىل باإلضافة -

 السلوكات حماربة يف االجتماعي للدفاع كسياسة كعقوبة السجن إىل النظر على بقاءاإل ضرورة
  .ذلك على اإلصالحي االجتاه أصحاب رد وحماوالت املنحرفة،

 البحث يف اإلثارة من اجلانب هذا يف األوىل نقول ال احلالية الدراسة بأن االنطباع يعطي ما وهو -
 األفكار مبختلف العربية املكتبة إغناء تريد اليت اجلادة حباثاأل من كغريها تساهم هي وإمنا والتقصي،

 يف العقابية املؤسسات تستفيد أتن املمكن من حىت أوضح وتفسري أكثر نضج إىل حتتاج مازالت اليت
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 اتمع حضن إىل وعودم ا، الرتالء إفادة وبالتايل وجودها، من الغاية وحتقيق النجاح باب طرق
  .معتدلني

 مؤسسات على القائمني إفادة يف أوىل بدرجة تسهم الدراسة هذه :العملية األمهية/ ب    
 بشكل دورها تنشيط وكذا أمثل، عمل إطار تقدمي يف املؤسسات هذه دور تفعيل على السجون

 اجلناة إلصالح وتعمل األوىل، بالدرجة إنساين طابع هلا كمؤسسات وجودها من الغاية حيقق
 يف تقوميية دراسة كوا للدراسة العملية األمهية تكمن كذلك هلا، مسندة يةأساس كوظيفة وتأهيلهم
 واإلصالح العالج على مبين معاملة أسلوب تقدمي يف السجون مؤسسات كفاءة مدى على الوقوف
  .واالنتقام الشدة إىل ومتيل اإلنسانية عن بعيدة نظرة إليهم النظر بدل والتأهيل

 سلوكات اقترفوا الذين مع التعامل يف وطرقه أساليبه تقومي يف عاتم الدراسة هذه تفيد كما -
 والتكفل ا املنوطة وظيفتها أداء يف السجون جتربة تقييم مبحاولة سواء ضوابطه، عن خارجة

 املختصني حث خالل من أو املسؤولية، من قدر على اتمع إىل إعادم على والعمل باملنحرفني
 واملستجدات التغريات ظل يف السجون، كقطاع حساس واقع على فرجنيمت البقاء بعدم واملهتمني

  .واتمعات البيئات خمتلف يف اجتماعي حراك كل مع حتدث اليت
 فعل كرد وحكيمة رشيدة سياسة تبين إىل باتمع الوصول سعي هناك ذلك إىل باإلضافة -

 حمل أصبح أن بعد السجن، عقوبةل بدائل إجياد حماولة خالل من املنحرفة، السلوكات إزاء اجتماعي
 نسب من التقليل وكذا العود، ظاهرة وازدياد توسع من احلد يف كمؤسسة قصوره يف شبهات
  .اتمع يف اجلرمية

 الفعل رد لنوعية كتصورات البحث نتائج من املستخلصة االقتراحات بعض تقدمي تسعى اا كما -
 ما منطلق ومن اإلسالمي، العريب جمتمعنا يف وصاخص االحنرافية السلوكات إزاء الناجع االجتماعي

 دون الكرامة له وحتفظ اإلنسان متجد كلها ومثل وقيم وعادات تقاليد من االجتماعي الضبط يفرضه
  .واملهانة القيمة من احلط يف له التسبب
 يتضح واليت الدراسة، أهداف تتحدد املطروحة اإلشكالية ضوء على: الدراسة أهداف: ثالثا

 السياسة ومناقشة حتليل خالل منم االجرامية، واالفعال املنحرفة، السلوكات ازاء اتمع فعل رد فيها
 االسلوب تبين يف السجون فلسفة على بالتركيز وذلك املنحرفني، مع التعامل يف املطبقة اجلنائية
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 من مجلة إيراد ميكن هذا ويف االصالحي، او العقايب االسلوب بتطبيقها سواء املنحرفني، مع االمثل
  :التالية النقاط يف الدراسة هذه حتقيقها إىل تسعى اليت األهداف

 تمع يف املتفشية االحنراف وأشكال اجلرمية تعرفه ما إنتمعات من كغريه اجلزائري اوما ا 
 منا جتعل واستقرار أمن يف والعيش والتنمية، التوازن حتقيق يف للمجتمع حتديات من بذلك يرتبط
 اليت التربية إعادة مؤسسات يف املطبقة املنحرفة السلوكات إزاء االجتماعي الفعل رد حقيقة يف رالنظ

  .اتمع ضوابط على املعتدين فيها يودع
 تمعات تاريخ من سابقة عهود يف كان التربية إعادة مؤسسات يف اإليداع ألنميثل البشرية ا 

 البحث وتطور اتمعات، تقدم مع اختلفت النظرةف اآلن أما هلم، عقايب غرض وهو للجناة عقابا
 هذه أدوار تكيف مدى لتبيان الدراسة كانت هنا من واالجتماعية، اإلنسانية بالقضايا املتعلق العلمي

  .العالجية واإلصالحية العقابية االجتاهات مع املؤسسات
 دف إعادة مؤسسات يف اإليداع خالل من العقاب من اخلوف كان إذا ما معرفة إىل الدراسة 

 وإصالح عالج يف املؤسسات دور أن أو االحنرايف، السلوك إتيان يف االنغماس دون حائل هو التربية
  .االحنرايف السلوك عن العزوف وراء دافعا كانت من هي وتقوميهم تأهيلهم خالل من املنحرفني

  من الكثري لدى يف معروفة تكن مل املنحرفني إصالح أو العالج فكرة أخذت لكنها تمعات،ا 
 اإلصالح يف الفلسفة هذه على الوقوف حناول هنا وإننا احلالية، األوقات يف واالنتشار الربوز يف

  .االحنرايف السلوك إزاء اجتماعي فعل كرد والعالج
 ا تكن مهما هذه الدراسةباحثون عنها كشف جوانب يف سابقة حبث ملشاريع مكملة فإ 

 الضبط إرساء يف فاعلة آليات وضع يف جديدة حبث االت انطالقة عوض حتاول ودراسة سابقون،
 أساليب أو عقابية أساليب تطبيق خالل من االحنرايف السلوك نسبة تقليل أو ومنع االجتماعي،

 .وعالجية إصالحية
  :بالدراسة املتعلقة املفاهيم: رابعا

 مظاهره كانت إذا مقبول كسلو بأنه االنسان سلوك يتصف ما عادة :االجتماعي الفعل رد )1
 أخذ إذا) مذموم( مقبول غري لسلوك الفرد اتيان خالل من ذلك غري يكون وقد اجيابية، صوره أو
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 والقبول الرفض بني السلوك منحى يتحدد وبالتايل االجتماعية، التواقعات خيالف طابعا أو شكال
  .السلوك طبيعة لىع للحكم الضوابط من مجلة يطرح حبيث اجلميع، يعرفها حمددات حسب
 وميتثل العامة، اآلداب وحيترم االجتماعي، العرف مع متماشيا ويكون الفرد به يقوم سلوك أي إن

 يكون اجتاهه االجتماعي فعل رد فإن االجتماعية، الضوابط من وغريها والقيم للقانون الفرد فيه
 سلوكياته عن اتمع رضا عدم حالة يف قاسي ورمبا عنيف اجتماعي فعل رد يلقى قد لكن اجيايب،

 حتدد أن شأا من االنسانية السلوكات أن القول ميكن وبالتايل االجتماعية، للضوابط متتثل مل اليت
 بعض إيقاع للقانون خمالفة أفعال ثبوت حال يف يتم خالهلا ومن اجلنائية، الفرد مسؤولية مدى

  .العقوبات
ربية من كلمة "احنرف"، ويقال حرف اجلبل أي كلمة احنراف أصلها يف اللغة العاالحنراف: ) 2

أعاله احملدب، ويقال "فالن على حرف أمره" أي على ناحية منه، وحتريف الكالم عن مواضيعه يعين 
، كما أنه املخالفة لكل حد طبيعي، فنقول احنرف، احنرافا، مبعىن صرف عنه، أي مال وعدل 2تغيريه

عكة، مبعىن تعكر مزاجه ومال عن طبيعته، إذن عن الشيء، فنقول احنرف مزاجه إلصابته بو
االحنراف ذه الداللة هو ترك احلق والوسطية واالستقامة، ويقتضي االحنراف، منحرف عنه، 
ومنحرفا، واملنحرف عنه هو الصراط املستقيم، والصراط يف لغة العرب هو الطريق املستقيم الذي ال 

، ويقابل كلمة االحنراف يف اللغات األجنبية 3ميقابله اعوجاج فيه وال احنراف، ودين اإلسال
واليت تأخذ نفسية  "Délinquanceمفهومات عدة، منها يف اللغة الفرنسية ما يصطلح عليه بـ"

، 4واليت تعين يف صورا عدم القيام بالواجب "Delinquencyالتسمية والداللة يف اللغة االجنليزية "
ا فهناك العديد من التعاريف والتفسريات ملفهوم االحنراف، هذا مفهوم االحنراف لغويا، أما اصطالح

وذلك حسب طبيعة االستعمال والتناول للمفهوم، أو الطرح العلمي أو التخصصي املستخدم فيه، 
من هنا كان اجتاه بعض الدارسني إىل تبين تعريف معني ملفهوم االحنراف، حاولنا تناول املفهوم 

مثال ينظر له على أنه "ظاهرة نشأت نتيجة الضغط على حسب كل متخصص، فعامل االجتماع 
األفراد، الذين يعيشون يف هذا اتمع ومل يستطيعوا التوافق مع القوانني اليت وضعت وحددها هذا 

، ويقصد ذه القوانني جممل القواعد اليت تعمل على تنميط السلوكات امللزمة، واليت على 5األخري"
اهيها، وااللتزام، وأن خمالفتها يعين اخلروج عن معايري اتمع، وقواعد أفراد اتمع تقمصها، ومت



433 

 

) والذي كتب Paul Taban )1974السلوك فيه، وهذا التعريف يتفق مع ما ذهب إليه بول تابان  
يقول أن االحنراف هو "جمموع املخالفات املرتكبة، واملشهر ا، واملتابعة، واملعاقب عليها، وال يعترب 

، كما يرى أيضا أنه "أي فعل أو نوع من السلوك 6أو جمرما إال من اعترفت له ذلك احملكمة"جاحنا 
، كما يعرفه العوجي من 7أو موقف ميكن أن يعرض أمره على احملكمة ويصدر فيه حكم قضائي"

الناحية االجتماعية بأنه "كل خروج على ما هو مألوف من السلوك االجتماعي دون أن يبلغ حد 
، وذا يعين 8االجتماعي بصورة ملحوظة أو خطرة دد االستقرار الداخلي للمجتمع"اإلخالل 

االحنراف لدى خمتصي علم االجتماع انتهاك القواعد واآلداب االجتماعية من أعراف وتقاليد 
  واملتعارف عليها اجتماعيا، ورمبا إتيان سلوكات خمالفة للقواعد املقبولة اجتماعيا.

لنفس والتربية مشكلة االحنراف ونظروا إليها من زوايا متقاربة، حيث جاء أيضا تناول علماء ا
هذا التناول النفسي ورأى أن االحنراف ميثل "لونا من ألوان اضطراب السلوك، أساسه اضطراب يف 
النمو النفسي والعصايب والعقلي نتيجة عوامل خمتلفة، تكون قد أعاقت هذا النمو وتؤدي إىل نقص 

، مما يعين أن االحنراف حسب النفسيني هو سوء تكيف وصراع نفسي 9الشخصية"يف بعض نواحي 
  يصيب الشخصية يفقدها التوازن، ويدفع ا إىل اضطراب السلوك.

أما من الناحية القانونية فقد نظر لالحنراف على أنه "أي فعل أو نوع من السلوك أو موقف ميكن 
، وهو يسري على خطى الرأي الشرعي 10ي"أن يعرض أمه على احملكمة ويصدر فيه حكم قضائ

الصريح الذي ينظر لالحنراف على أنه "اخلروج عن النمط الذي نصت عليه مصادر التشريع 
  .11اإلسالمي الرئيسية منها والفرعية دون أن يكون هناك عذر شرعي معترب"

االجتماعية  ميكن تعريف االحنراف إجرائيا على أنه "اعتداء على الضوابطالتعريف اإلجرائي: 
املتعارف عليها يف اتمع، وتقتضي ردا فعال اجتماعيا تراه اجلماعة مقابال للفعل، سواء كان 

  بالعقاب أو اإلصالح".
: عادة ما يتداول هاذين اللفظني يف األدبيات القانونية وحىت يف تناول املواضيع املتعلقة العقوبة) 3

ه اللغة العربية، وميكن تقدمي معىن هذين اللفظني سواء بنفس بنظم اتمع، ومها هلما نفس املعىن يف فق
  املدلول أو مبعىن مغاير يف التعاريف اللغوية واالصطالحية التالية.
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العقوبة لغة وردت يف لسان العرب "العقاب واملعاقبة أن جتزي الرجل مبا فعل سوءا، واالسم: 
بت الرجل إذا أخذته بذنب كان منه. والعقب العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: أخذه به، وتعق

واملعاقب: املدرك بالثأر، وأعقبه على ما صنع: جازاه. والعقىب: جزاء األمر. وعقب كل شيء 
  .12وعقباه وعقبانه وعاقبته: خامتته"

والعقُب: اجلزي بعد اجلري، وعقب القوس: لوى شيئا منها عليها، والعاقبة: الولد، وآخر كل 
به: ضرب عقبه، وخلفه، والعقىب: جزاء األمر، وأعقبه: جزاه، والرجل: مات وخلف شيء، وعقَّ

  .13عقبا، وتعقبه: أخذه بذنب كان منه، وعن اخلرب: شك فيه وعاد للسؤال عنه"
كما وردت العقوبة يف الكثري من التعاريف االصطالحية واليت عرفت على أا "زواجر وضعها 

"أذى يرتل باجلاين زجرا  أا، كما عرفت على 14ب ما حظر وترك ما أمر"اهللا تعاىل عن ارتكا
  .15له"

: عرف علماء االجتماع العقوبة وتناولوها يف تناوالت عدة أ/ التعريف االجتماعي للعقوبة
خاصة يف جمال علم اجتماع االحنراف واجلرمية، وعلم االجتماع اجلنائي، وحىت يف علم اجتماع 

ا الدوري يف قوله "العقوبة هي إيالم شعوري يلحق بشخص ارتكب فعال غري العقاب، وقد خلصه
كما قال عنها عبد القادر عودة بأا "اجلزاء املقرر  .16مرغوب فيه من قبل اجلماعة اليت يعيش فيها"

  .17ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع"
عابري لكنها كلها تتفق على أا : فهمت العقوبة يف جمال علم النفس بعدة تب/ التعريف النفسي

  .18"إنزال األمل يف فرد ما يناسب خرقه النظام أو إتباعه ملسلك ال يرضى عنه من يوقع هذا األمل"
: عرف الكثري منن الفقهاء القانونيني العقوبة وتناولوها بشكل مفصل، ومن ج/ التعريف القانوين

  هذه التعاريف جند:
على أا "جزاء جنائي يتضمن إيالما مقصودا يقرره القانون، القهوجي يف تعريفه يعتربها  -

، هذا اإليالم هو من جيعل من اجلاين يشعر 19ويوقعه القاضي على من ثبت مسئوليته عن جرمية"
  ويدرك مدى ضرر الفعل املرتكب.
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على أا "أمل مقصود يلحق حبق من حقوق مرتكب اجلرمية، بسبب تلك العقوبة كما اعتربت  -
مية، وتوقعها احملكمة بناء على اإلجراءات اليت نص عليها القانون عند ثبوت وقوع اجلرمية منه، اجلر

  .20وتنفذ يف األماكن، وباألسلوب، واملعاملة اليت نص عليها القانون العقايب"
توجه خيالف االجتاه اإلصالحي والعالجي يف التعامل مع هي "كل  العقوبة: التعريف اإلجرائي

توجها يقوم على إحلاق األذى باجلاين سواء كان أذى نفسي أو جسدي، أو حىت يقدم السجناء، و
مبجرد سلب حريته وحقه االجتماع اإلنساين بغض النظر عن استفادته من برامج تأهيلية أو إصالحية 

  ". يف السجون
: اإلصالح يف اللغة جاء حسب ابن منظور مبعىن الصلح والصالح: ضد الفساد، اإلصالح) 4

صلح يصلح، ويصلح صالحا وصلوحا، واملصلحة: الصالح، واالستصالح: نقيض االستفساد، و
وعادة ما يرتبط مفهوم اإلصالح مبعىن الوقاية، العالج،  .21وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه

  على حده:كل ذلك  عرضوالتأهيل، وميكن 
 ن جممل اإلجراءات مبا فيها اإلصالح مبعىن الوقاية ويقصد بذلك أن الوقاية مفهوم مشويل يتضم

العقوبة اليت يتخذها اتمع للمواجهة، واملكافحة، والعالج، والدفاع االجتماعي ضد اجلرمية 
 .22واالحنراف على املستوى الفردي، أو املستوى اجلماعي"

  اإلصالح مبعىن العالج ويقصد به "جمموعة اإلجراءات واجلهود املبذولة لعالج اجلاين طبيا ونفسيا
واجتماعيا وعقليا وسلوكيا، من خالل الطرق واألساليب العلمية، على اعتبار أن للجاين شخصية 

) 1975، وقيل أن هناك خلط بني مفهومي االصالح والتأهيل وهو ما يراه جيبس (23غري سوية"
Jack P. Gibbs  ،الذي يرى أن االصالح هو "إحداث تعديل يف سلوك الرتيل من خالل العقوبة

 .24التأهيل فهو إحداث تعديل يف سلوك الرتيل من خالل وسائل غري عقابيةبينما 
 " كل شخص صدر حبقه حكم نافذ يقضي إعادة تربية اإلصالح مبعىن التأهيل والذي يقصد به

، وتنمية قدراته ومؤهالته الشخصية، والرفع من مستواه الفكري واألخالقي وإحساسه حببسه
املقصود باإلصالح "تقومي  .25لعيش يف اتمع يف ظل احترام القانون"باملسؤولية، وبعث الرغبة فيه ل
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العقوبات التعزيرية السالبة للحرية ومدى مالءمتها للحد من اجلرمية ودورها يف إصالح اجلاين 
 . 26وتقوميه وعدم عودته للجرمية، وذلك على ضوء الشريعة والقانون

مج اإلصالحية املقدمة يف السجون للتعامل مع ومن مصطلح اإلصالح ميكن التدليل على الربا    
عض التفاسري للربامج والتدابري اإلصالحية املطبقة يف السجناء، واليت ميكن اإلشارة إليها من خالل ب
  مؤسسات السجون ومن تلك التعاريف ما يلي:

 هي تلك اخلدمات املختلفة اليت تقدم للرتالء باملؤسسة اإلصالحية تعديال وتغيريا يف -    
شخصية الرتيل ويف نظرته العامة للحياة واتمع وقواعد الضبط االجتماعي السائدة ودف النهوض 

  .27باملستوى التعليمي واملعريف واملهين"
الربامج اإلصالحية هي تلك الربامج اليت تعتمد على مقومات خمتلفة دف يف النهاية إىل  -    

  .28دمج الرتيل يف اتمع مرة أخرى"
تلك الربامج اليت دف إىل إعادة تأهيل الرتيل وتكوينه وتشكيله بعد أن كان قد  هي -

  .29احنرف ليكون شخصا سويا وفاعال يف نفسه وحياة له وألهله وحياة جمتمعه"
رد فعل اجتماعي يقوم على إنسانية العقاب يف : الربامج اإلصالحية هي "التعريف اإلجرائي

خدمات للرتالء يف السجون من برامج اجتماعية ودينية ى تقدمي التعامل مع السجناء، وحيرص عل
ومهنية وتعليمية وطبية وتروحيية وثقافية ونفسية دف إصالح وتقومي سلوك الرتالء ومن أجل أن 

  يعودوا أفراد صاحلني للمجتمع".
  خامسا: الدراسات السابقة:

عقوبة املناسبة : وتدور حول رؤية الناس للSport )1998دراسة سبورت جان () 1
شخص من  1006لصغار السن الذين خيافون القانون، حيث قام الباحث بسحب عينة قوامها 

مدينة تورنكو األمريكية ومتت حماورم عن طريق اهلاتف وسؤاهلم حول وجهة نظرهم يف إمكانية 
يف السجن تطبيق عقوبات قاسية على صغار املنحرفني ومعاملتهم معاملة الكبار من حيث الزج م 

أم أن األفضل البحث عن بدائل أخرى ملعاقبتهم غري السجن، وقد كان رأي األغلبية العظمى من 
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) أنه جيب البحث عن بدائل أخرى لعقوبة السجن العتقادهم أن عقوبة السجن % 85أفراد العينة (
  . 30ال تؤدي إىل نتائج اجيابية

بدائل السجون وحتسني أوضاع : يف دراسة له حول Michel )1993) دراسة ميشيل (2
السجون أنه لن يؤدي بالضرورة اإليداع إىل حلول عملية ملشكالت السجون، ولن يؤدي إىل 
إصالح املساجني، وذلك ألنه يرى أن السجون القدمية والسجون احلالية تركز على العقوبة حىت وإن 

حلايل حىت مع كل ما برزت يف ثوب إصالحي، وهذا يف نظره ما جعل السجون فاشلة بوضعها ا
  .31يقال عن تطور الربامج اإلصالحية، فهي تظل عاجزة عن تعديل السلوك اإلجرامي للمنحرفني

هي دراسة حتت عنوان "آراء القضاة والعاملني يف  ):2006) دراسة عبد اهللا اليوسف (3
شكاليتها يف إت السجون حنو البدائل االجتماعية للعقوبات السالبة للحرية"، وهي دراسة وصفية دار

وجود فكرتني متباعدتني، مؤدامها أن ارمني ينبغي عقام بالعقوبة السالبة للحرية مقابل ما اقترفوه 
من ذنب يف حق اتمع، وكذلك تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اتمع خالل فترة العقوبة، وبني 

اين يربز سؤال مهم وهو ما البدائل هاتني الفكرتني اللتني تنطلقان حنو تطبيق العقوبة وإصالح اجل
   املمكن طرحها ملعاقبة ارمني وتأهيلهم يف الوقت نفسه لكي يصبحوا أعضاء نافعني يف اتمع؟

وكان جمتمع البحث املطبق عليه البحث هو مجيع القضاة العاملني يف احملكمة املستعجلة 
ممن حيملون رتبة مالزم فأعلى واألخصائيني  باإلضافة إىل الضباط العاملني يف اإلدارة العامة للسجون

واألخصائيات االجتماعيني العاملني يف السجون يف أثناء إجراء الدراسة حبيث كانت العينة (ن= 
  ) مبحوث، طبقت عليهم أداة  حبث متثلت يف استبيان جلمع بيانات الدراسة.241

صائيني االجتماعيني العاملني خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج كان من أمهها إىل أن األخ
يف السجون لديهم اجتاهات اجيابية عالية حنو إجياد بدائل السجون، أما القضاة املبحوثني قالوا 
بضرورة إجياد بدائل للسجون لكن مع اجتاهات اجيابية حول عقوبة السجن بوصفها عقوبة أساسية 

يرسل له املذنب بصرف النظر عن  وضرورية للكثري من اجلرائم، وحقا من حقوق القاضي ميكن أن
  نوع اجلرمية ومنطها.

أما الضباط حسب نتائج الدراسة يشعرون بأمهية التفكري يف بدائل السجون إال أم يرون 
أن السجن يعترب خيارا ضروريا ملعاقبة ارمني، يف حني كان األخصائيون االجتماعيون العاملون 
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مناسب للعقوبة ويرى غالبيتهم أن السجن ليس البديل  بالسجون يشريون إىل أن السجن ليس بديل
  األوحد للعقوبة وأن العقوبات البديلة للسجن هي اإلجراء املفضل لدى غالبيتهم.

س أبو شامة حتت عنوان ا: هي دراسة قام ا الباحث عب)2003) دراسة أبو شامة (4
 دف اىل التعرف على دور "دور املؤسسات اإلصالحية والعقابية يف حتقيق األمن"، وكانت

املؤسسات اإلصالحية والعقابية يف حتقيق األمن، بعد التشكيك يف فيما إذا كانت حتقق الردع 
  والعقاب، أم أا تؤدي إىل اإلصالح والتأهيل.

هذه الدراسة أكد فيها أبو شامة أن التساؤل احلقيقي كان حول الغرض من العقاب 
بيكاريا بأن "إنسانية العقاب ختدم أهداف العدالة أكثر مما  وبالذات عقوبة السجن، متحججا بقول

ختدمها قسوة العقاب وعنفه" وبني أن القضية اخلالفية بني اجلانب اإلنساين للعقوبة وليس قسوة 
العقوبة هو الغرض، مث برز اخلالف األساسي بني الردع واإلصالح كسبب من أسباب العقوبة 

  .32ماء االجتماع الذين جنحوا يف طغيان غرض اإلصالح إىل حد مااحلبسية وانتصر الكثري آلراء عل
: حتت عنوان "دور الربامج التدريبية 33)2008دراسة حسن علي حممد املدحاين () 5

"، حيث يرى -دراسة ميدانية على بعض املؤسسات العقابية يف إمارة ديب-يف املؤسسات العقابية 
امة اليت حدثت على مستوى النظم الفكرية والثقافية الباحث أن هناك العديد من التغيريات اهل
اليت اجتاحت دول العامل أمجع، وان هناك الكثري من  –والسياسية واملسماة بالطفرات التكنولوجية 

التحوالت اليت طرأت يف منط العالقات اإلنسانية، ويف كافة ااالت بالطبع ومن اهلياكل اليت 
لعقابية، فبعد ما كانت العقوبات تطبق على رءوس األشهاد مثل عاصرت هذه التغيريات املؤسسة ا

اإلعدام وقطع اليد واجللد أدت تطورات اتمع املدين وزيادة عدد مؤسسات حقوق اإلنسان إىل 
  تغيري تلك املمارسات، وجعل العقوبة الرئيسية هي السجن مبدد متفاوتة تتسق مع اجلرمية املرتكبة.

تلك التطورات والتغريات اليت ولدت حراكا اجتماعيا هاما لكن حسب الباحث رغم كل 
إال أنه  تبقى هناك صور قامتة لشكل وواقع مؤسسات السجون العربية، تلك املؤسسات اليت ما 
زالت تستفز العاملني باتمع املدين وحقوق اإلنسان، رغم وجود بعض التطورات اليت ميكن أن 

السجناء يف اتمعات بعد انتهاء املدة العقابية، وتطبيق  نشري إليها قبل مشروع يعمل على دمج
برامج التأهيل النفسي واالجتماعي واملهين للسجناء أثناء العقوبة حىت أصبحت السجون أماكن 
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لإلصالح وفق القيم العربية واإلسالمية، وعلى ضوء ذلك جاءت دراسة الباحث متناوال إياها يف 
يف فلسفة وأداء مؤسسات السجون من مؤسسات عقابية إىل  نظرة ترى أن هناك حتوال ملموسا

وقد توصل الباحث بعد القيام بدراسته امليدانية اىل  .مؤسسات تتبع وتطبق برامج اإلصالح والتأهيل
  احلقائق التالية:مجلة من النتائج كان من أمهها 

ديب بشكل  بعد أن توسعت املؤسسات العقابية يف دولة اإلمارات بشكل عام ويف إمارة -
خاص، ومت تطوير تلك املؤسسات العقابية بشكل كبري يالئم احتياجات الرتالء، وحيقق تطابق تلك 

  االحتياجات مع القواعد واملواثيق الدولية واإلقليمية واإلماراتية.
ميثل البناء املخصص للمؤسستني العقابيتني يف ديب بناء جديد يطبق عليه أحدث التطورات  -

حتياجات اإلنسانية للرتالء، ويشري الباحث إىل مالئمة البيئة يف تلك املؤسسات من لتليب تلك اال
  واملرافق الصحية واالهتمامات؟ حيث اإلضاءة والتهوية

املؤسسات بقدر كبري من احلريات من حيث ممارسة الشعائر الدينية   يتمتع نزالء هذه -
نب غري أن املواطنني اإلماراتيني يتلقون على أكمل وجه، إال أن هناك بعض التمييز لصاحل األجا

  القدر األكرب من الرعاية واالهتمام.
  يتلقى الرتالء قدرا كبريا من الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية. -
  الرعاية املتقدمة للرتالء أثناء املدة العقابية ال يوجد ا متييز كبري بني النساء والرجال. -
ؤسسات العقابية احتياجات الرتالء اجتماعيا ونفسيا، حيث ميكن تتفهم توافق إدارة امل -

للرتيل االتصال باألهل واألصدقاء كنوع من الرعاية النفسية واملعنوية، وعلى الرغم من هذه اجلهود 
املبذولة يف تلك املؤسسات، فهناك الكثري من جوانب القصور، ويف أداء املؤسستني موضع الدراسة 

مييز بني األجانب، وبعض التفرقة بني النساء والرجال بقدر ضئيل، وهذا ما يؤثر خاصة يف جمال الت
  سلبا يف نظرة املؤسسات املدنية هلذه اهلياكل اإلصالحية وممارسات التأهيل النفسي واالجتماعي ا.

: هي دراسة للباحث عبد اهللا سعود آل رشيد حتت عنوان )2003) دراسة آل رشيد (6
حيث تناول  على ضوء الشريعة والقانون، -السجن–حي للعقوبات السالبة للحرية "االجتاه اإلصال

فيها الباحث اجتاه الشريعة االسالمية اليت مل تأت بالعقوبة التعزيرية بقصد التعذيب، ولكنها جاءت 
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وفرضت بغرض التأديب والتقومي واإلصالح للجاين، وكذلك للمجتمع كله ومحاية له، وكذلك 
  ني الوضعية جتاه العقوبة.اجتاه القوان

ان العقوبة يف نظر االسالم ليست يف ذاا مصاحل فحسب، بل  إىلوقد توصلت دراسته 
اوجدها الشارع لدرء مفاسد أيضا، ألا تؤدي اىل درء مفاسد للجماعة، وحتقق مصاحل هلا، وتقوم 

املشرع وترك ما امر به، بإصالح اتمع ومتثل يف نظر الشارع جزاء للردع عن ارتكاب ما ى عنه 
  زواجر. اإلجراميوهي تعترب قبل الفعل االجرامي موانع، وبعد الفعل 

شكالية يف مجلة من التساؤالت، كان من بينها، نطاق العقوبات التعزيرية وقد تركزت إ
السالبة للحرية يف الشريعة االسالمية، وصالحية ويل االمر يف مضاعفة العقوبة التعزيرية السالبة 

لحرية، وذلك مبعاملة اجلاين والتأهيل هلا، كما مت التساؤل حول مدى حتقق الردع الذي تقوم به ل
منها  العمليات التعزيرية السالبة للحرية، واألمل الذي حتدثه لدى احملكوم عليه وما هو القدر الكايف

لشريعة االسالمية صالحه، باإلضافة اىل التساؤل حول طبيعة اجتاهات االذي حيقق انزجار اجلاين وإ
هيلية للمحكوم عليه، ومدى االندماج يف اتمع من جديد، نني الوضعية بالنسبة للربامج التأوالقوا

كما استفسر الباحث عما اذا كانت العقوبة التعزيرية السالبة للحرية استئصالية، وقد تكون 
  اصالحية، وقد تكون رادعة.

مصطفى شريك حتت عنوان "نظام : هي دراسة للباحث )2011) دراسة شريك (7
، وهي دراسة تدور مشكلتها 34السجون يف اجلزائر: نظرة على عملية التأهيل كما خربها السجناء"

تتعلق مبحاولة تقييم عملية تأهيل وإصالح السجناء باجلزائر، ومدى جناح الربامج والتدابري املتبعة 
إذا كانت هذه املؤسسات تعمل فعال مبؤسسات السجون، وكان تساؤل الدراسة يتمحور حول ما 

  وقد نتج عنها وجود أسئلة فرعية متثلت يف ما يلي: على إصالح وتأهيل السجناء احملكوم عليهم؟
  ما هي أهم التدابري واإلجراءات اإلصالحية املتخذة اجتاه نزالء مؤسسات السجون.  -
  وإصالح الرتالء مبؤسسات السجون؟ ما هو واقع عملية تأهيل -
  ا مدى رضا السجناء عن التدابري املتخذة جتاههم داخل مؤسسات السجون؟. م -

وألن الدراسة حتاول معاجلة ظاهرة اجتماعية، حتدث داخل اتمع، فإا تستند يف إجرائها 
إىل منهج حبث يساعد يف إعطاء تربيرات البحث، وتبيان جممل خصائصه، وعرض البيانات 
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املستخدمة يف الدراسة، وبالتايل بدل التوقف عند ما تثريه الظاهرة، فإنه من خالل منهج البحث 
سري حمركات الظاهرة، ومقارنتها مبختلف الظواهر االجتماعية األخرى، وحماولة حتليل ذلك ميكن تف

إىل نتائج قد تفيد يف وضع قانون هلا، يساعد يف تعميم نتائج البحث، أو التنبؤ ا  الوصولمن أجل 
صفي قبل حدوثا، مما يعين هذا كله أن املنهج الذي ينطبق على سري هذه الدراسة هو املنهج الو

التحليلي، باعتبارها دراسة حتتاج إىل الكثري من الوصف والتحليل، وقد طبق الباحث دراسته على 
وكان من  مارة املقابلة.سجينا)، مستخدما أداة متثلت االستمارة، واست 92عينة بلغ حجمها (ن=

  النتائج املتوصل إليها ما يلي:
أن هناك نقص يف األداء الصحي  ) من جمموع أفراد العينة املبحوثة قالوا% 73.91( -

  أظهر نوع من عدم الرضا لدى الرتالء حول مدى كفاية اخلدمات الصحية املقدمة.
) قالوا أن هناك غياب دور واألخصائي(ة) االجتماعي(ة) يف دراسة احلالة % 55.43( -

لتأهيلية، مما االجتماعية للرتالء داخل هذه املؤسسات، مما يعكس وجود خلل يف أحد ركائز العملية ا
  يؤثر سلبا على مستوى تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف احلياة الطبيعية بشكل سليم.

) من جمموع أفراد العينة املبحوثة يرون أن ما يقدم هلم من رعاية نفسية % 53.26( -
  هو كاف نوعا ما، وهذا االجتاه يعين حاجة منهم إىل جهد أكثر.

أم مل يستفيدوا من توجيهات املريب وانه ال  ) من جمموع أفراد العينة% 52.17( -
مصلحة يف تلقي منه التوجيهات واإلرشادات، وهو ما يعين وجود قصور واختالل يف العمل 

  والتوجيه التربوي.
  ) من جمموع أفراد العينة أم راضون نوعا ما عن تلك األنشطة التعليمية.% 59.78( -
يت قالت بأا تشعر بنوع من الرضا عن ما هو ) من جمموع أفراد العينة ال% 46.73( -

  معتمد من ختصصات مهنية، وعن آلية العمل والتدريب اليت يسريون عليها.
) من جمموع أفراد العينة املبحوثة واليت قالت بأا تشعر بنوع من الرضا عن ما % 50( -

  هو معتمد من برامج ونشاطات.
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الوا بعدم الرضا عن جممل اخلدمات الترفيهية ) من جمموع أفراد العينة ممن ق% 56.52( -
  املقدمة.

وخلص الباحث يف األخري إىل القول أن رعاية السجناء والتكفل م داخل مؤسسات 
السجون، بغية تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اتمع هو جمال حيتاج على الكثري من اجلهد 

 تستطيع هذه املؤسسات أداء الوظيفة املنوطة واإلمكانات، وقيمة الربامج والتدابري املعمول ا، حىت
ا على أكمل وجه، وحتقق أكرب قدر من وجودها وهو تقومي سلوك الرتيل، ورعايته نفسيا 
واجتماعيا وتربويا، والتكفل به صحيا، وتدريبه مهنيا، وتكوينه علميا، حىت ثقة الرتيل بنفسه، 

 يكون بإمكانه التوافق نفسيا واجتماعيا، ويتمكن من إثبات ذاته، ويتقبل وضعه، وموقعه، حىت
ويثبت أنه على استعداد لالستقامة بعد اإلفراج عنه، وما على اتمع سوى النظر إليه بروح التقبل 

  وأن ما صدر منه يف حق اتمع ما هو إال حدث عارض، نتيجة حمركات ظرفية.
) حتت 2003يوسف (: هي دراسة للباحث عبد اهللا عبد العزيز الدراسة اليوسف) 8

ومن ذلك كانت إشكالية الدراسة تدور عنوان "التدابري اتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية"، 
حول وجود فكرتني متباعدتني، مؤدامها أن ارمني ينبغي عقام بالعقوبة السالبة للحرية مقابل ما 

اجهم يف اتمع خالل فترة هذه اقترفوه من ذنب يف حق اتمع، وكذلك تأهيلهم وإعادة إدم
  العقوبة.

وبني هاتني الفكرتني حبسب الباحث برز سؤال مهم وهو ما البدائل املمكن طرحها ملعاقبة 
وقد توصل الباحث إىل  ارمني وتأهيلهم يف الوقت نفسه لكي يصبحوا أعضاء نافعني يف اتمع.

  مجلة من النتائج كان من أمهها:
 تؤت مثارها، وأنه مهما قدم من برمج وأنشطة للمسجونني يبقى تأثريها  أن السجن كعقوبة مل

 على املساجني قليال وغري جمدي يف إصالحهم.
  تمعتؤدي العقوبات السالبة للحرية إىل زيادة معدالت اجلرمية، نتيجة مشاعر الكراهية اجتاه ا

 السالبة للحرية عليه وعلى أسرته.اليت تترسخ يف أعماق املفرج عنه بسبب اآلثار السلبية للعقوبات 
  أهم االعتبارات اليت يضعها القاضي عند تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية هي: نوع اجلرمية

 املرتكبة، وسن اجلاين، والسوابق القضائية للجاين، وجنس مرتكب اجلرمية). 
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لفعل االجرامي هو حماولة ما ميكن قوله بالنسبة هلذا الفصل هو أن تناول السلوك االحنرايف أو ا
لفهم التوجه العام ألي جمتمع يف مواجهة تلك االمناط من السلوكات املضادة للمجتمع، وقد يكون 
هناك نوع من الصعوبة يف هضم او تقبل ذلك الفهم االجتماعي، مما حدا بنا اىل طرح متغريات 

مبا يقلل من غموض االستصاغة والفهم، الدراسة واملفاهيم املرتبطة ا وتبسيطها يف الصياغة والتناول 
وهو ما أعطى إلشكالية البحث بعدا يف الطرح والتساؤل، وصياغة اهلدف من الدراسة، ليبني من 
كل االمهية اليت ستكون من وجود الدراسة احلالية كبحث أكادميي قد يساهم يف إثراء الساحة 

ج سابقة كانت حمل حبث من قبل باحثني العلمية بنتائج قد تكون موافقة او غري متوافقة مع نتائ
ودارسني سابقني هو إضافة اىل الدراسة وتقريبها اىل الطرح العلمي حىت تثرى مبختلف النتائج 
واالستنتاجات املتوصل اليها، وهو ما أبان عن أهم توجهات اتمع يف تطبيق أو تبين أحد االجتاهني 

املنحرفني مبؤسسات السجون، وتلك النتائج اليت ستكون العقايب منه أو االصالحي يف التعامل مع فئة 
  لنتائج لدراسة احلالية. اإلحصائيةاضافة اليت التحاليل واملناقشات أثناء القراءة 

: ومن بني املدارس الفقهية والنظريات العلمية اليت حاولت تفسري رد املقاربات الفكريةسادسا: 
  د ما يلي:الفعل االجتماعي إزاء السلوك االحنرايف جن

املدرسة التقليدية القدمية ركزت فكرها حول املنفعة االجتماعية  :املدرسة الكالسيكية) 1
والردع العام، لذلك كان اهلدف من تطبيق العقوبة هو زجر اجلاين، مما ينجم عنه حتقيق وظيفة 

اجلناة، وحتقيق  الردع من تطبيق القانون، وكان آلراء رواد هذه املدرسة سعيهم احلثيث للمساواة بني
العدالة خدمة للمنفعة العامة ال رغبة يف فرض استبداد القضاة، مما دفع اىل إحداث إصالح اجتماعي 
يف السجون، مع إلغاء أساليب التعذيب، والتنكيل يف العقوبات، غري أا القت بعض النقد من قبل 

ر إىل شخصية اجلاين، كما أنه مل الدارسني، بأا ركزت على اجلرمية من وجهة نظر مادية، دون النظ
تأخذ اجلانب اإلصالحي يف بعض العقوبات، بينما نظرت إىل العقوبة على أا للردع اخلاص والعام 

  .فقط
كان شعارها هو "الظروف املخففة  وعرفت أيضا بالنظرية التعديلية،: الكالسيكية احملدثة) 2

اين خالل تطبيق العقوبة، حيث صار يؤخذ يف للعقوبة"، وكان من مبادئها األساسية االهتمام باجل
االعتبار طبيعة الظروف اليت دفعت باجلاين إىل إتيان السلوك االحنرايف من عوامل مادية واجتماعية، 
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كما أخذ بعني االعتبار موقف اجلرمية، وتاريخ اجلاين، وسجله السابق يف االحنراف، كما أفسحوا 
نية، والعجز واإلصابة باألمراض واالختالل العقلي والسلوك اال لتقدير عوامل األهلية القانو

  االنفعايل املتهور عند تقدير املسؤولية اجلنائية وبالتايل عند حتديد العقوبة.
ن العقوبة وسيلة لتقومي ارم أخالقيا واجتماعيا، والعمل على إعادة تأهيله، أرأت هذه املدرسة 

، لكن ما 35العمل يف السجون، وتقوية العاطفة الدينية لديه ببث العادات احلميدة يف نفسه عن طريق
يأخذ على هذه املدرسة إهدارها فكرة الردع اخلاص كغرض من أغراض العقوبة، كما أا مل تتوصل 
إىل وضع أساس الغاية اإلصالحية من العقوبة، ويعاب عليها أا كمثيلتها القدمية مل تنظر للجرمية 

  ا كظاهرة قانونية فقط.كواقعة اجتماعية، وإمن
كانت هذه املدرسة تركز على شخصية اجلاين دون النظر إىل املسؤولية : املدرسة الوضعية) 3

األدبية، وقد اعتمدت على التعريف االجتماعي للجرمية، وبالتايل مل يتطرق انصارها إىل احلديث عن 
كا اجتماعيا غري مرغوب فإنه الشكل القانوين إال عند العالج، فحسبهم عند ممارسة األفراد سلو

، لذا كان اهلدف من املؤسسات 36جيب عالج هؤالء األفراد وإعادم إىل السلوك السوي مرة ثانية
العقابية هو السعي إىل محاية اجلماعة من خالل التخلص من ارم إما بالعالج أو التهذيب، أو 

د الفعل االجتماعي ينبغي أن ينحصر يف باستئصاله من اتمع كلية إذا لزم األمر، الوضعية أن ر
التدابري االحترازية دون العقوبة التقليدية، واليت تعد خطوة حنو محاية اتمع، وتأمني سالمة أفراده، 
وبالتايل ميكن حتديد عوامل الفعل اإلجرامي، والسلوك االحنرايف، عندها ميكن عالج هذه العوامل، 

تعداد إلتيان تلك األفعال، وهذا ما يدفع إىل اختاذ إجراءات مثلى والتنبؤ باألفراد الذين هم على اس
  للتعامل معهم وعالجهم بطرق أكثر عقالنية.

: وهي متثل رواد الفكر اإلصالحي العقايب، واليت جاءت بعد املدارس الوسطية والتوفيقية) 4
الء الرواد والفقهاء متثل اية بروز املدرسة الوضعية، وكانت من بني التحوالت اليت أحدثتها آراء هؤ

يف جمال إصالح السجون واملؤسسات العقابية، إذ أنشأت يف تلك الفترة من بداية القرن العشرين 
عدة مؤسسات عقابية من بينها، سجن بنيويورك أنشأه شخص يدعى (بروكواي)، وحاول أن يطبق 

  :37فيها بعض األفكار اإلصالحية وفق املبادئ اآليت
  يقبل التقومي واإلصالح.إن ارم شخصا 
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  إن التقومي واإلصالح هو حق الفرد وواجب اتمع.
  إن تعويد ارم على التعاون مع اجلماعة عامل هام من عوامل حتقيق اإلصالح.

إن هذا التعاون ال يتأتى إال إذا كان من حق إدارة السجن فهي اليت تتحكم يف مدة العقوبة إجيابا 
  حسن سلوك احملكوم عليه داخل السجن.أو سلبا حسب مدى جتاوب و

  إن اإلصالح ينبغي أن يركز على التهذيب والتربية.
  إن من أمهية مبكان أن يتعلم السجني حرفة خالل فترة وجوده يف السجن.

إن كل سجني البد وأن يلقى العالج املالئم حلاجاته واملتفق مع شخصيته قبل العمل على إعادة 
  مع.تأهيله لالندماج يف ات

: بدت احلاجة إىل سياسة جنائية جديدة بعد احلرب العاملية نظريات الدفاع االجتماعي) 5
الثانية، وكان هلذا دور بارز حلركة الدفاع االجتماعي بزعامة جراماتيكا وانسل واليت تقوم على مبدأ 

هرة سواء الكفاح ضد ظاهرة اإلجرام، حيث جيب اللجوء إىل خمتلف الوسائل لإلقالع عن تلك الظا
قبل وقوع اجلرمية أو بعد ارتكاا، وال دف هذه الوسائل إىل جمرد محاية اتمع من ارمني، وإمنا 
دف إىل محاية أعضائه من خطر الوقوع يف اجلرمية، وقد استعمل لفظ الدفاع االجتماعي قبل 

ية يف تطبيق أو تنفيذ العقوبة وللدولة كنظام دور بالغ االمه، ظهوره باملعىن احلديث يف القرن العشرين
حبق اجلاين، لكن ما يؤاخذ عليه جراماتيكا هو إغفاله جانبا مهما هو أن يف بعض األوقات العقوبة 
هي وسيلة لإلصالح وردع املنحرف، وأا ضرورة اجتماعية للحفاظ على أساسيات التنظيم 

  االجتماعي واألمن يف اتمع.
  الدراسة امليدانية:سابعا: 

متثل الدراسة احلالية واحدة من الدراسات الوصفية التحليلية، وذلك لكون : نوع الدراسة )1
موضوعها يرتبط ارتباطا وثيقا مع نوعية احلقائق والوقائع املطلوب احلصول عليها، وهي حقائق متكن 

ناء الدارس من احلصول على بيانات ومعطيات أكثر واقعية، وتقترب أكثر من الدقة واملصداقية، ب
اساتذة جامعيني وباحثني هم من على التصورات واآلراء اليت يبديها املختصني يف امليدان من 

والنفس واالجتماع، يف موضوع جد هام يتعلق برد الفعل االجتماعي إزاء  القانون  يفختصنيامل
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رائهم حول السلوكات املنحرفة واألفعال اإلجرامية املرتكبة داخل أي جمتمع من اتمعات، وتبيان آ
  السبل الناجعة يف التعامل مع تلك األفعال والسلوكات.

الدراسة حتاول معاجلة ظاهرة اجتماعية، حتدث داخل اتمع، فإا تستند : ) منهج الدراسة2
يف إجرائها إىل منهج حبث يساعد يف إعطاء تربيرات البحث، وتبيان جممل خصائصه، وعرض 

وبالتايل بدل التوقف عند ما تثريه الظاهرة، فإنه من خالل منهج البيانات املستخدمة يف الدراسة، 
البحث ميكن تفسري حمركاا، ومقارنتها مبختلف الظواهر االجتماعية األخرى، وحماولة حتليل ذلك 
من أجل الوصول إىل نتائج قد تفيد يف وضع قانون هلا، يساعد يف تعميم نتائج البحث، أو التنبؤ ا 

يعين هذا كله أن املنهج الذي ينطبق على مسار وخطوات بناء هذه الدراسة هو قبل حدوثا، مما 
املنهج الوصفي، هذا املنهج الذي ميثل طريقة يعتمد عليها الباحثون يف احلصول على معلومات وافية 
ودقيقة، تصور الواقع االجتماعي، والذي يؤثر يف كافة األنشطة الثقافية والسياسية والعلمية وتسهم 

، كما أن هذا املنهج الوصفي هو "طريقة يعتمد عليا الباحث يف احلصول على 38حتليل ظواهره"يف 
معلومات دقيقة تصور الواقع االجتماعي وتسهم يف حتليل ظواهره، وصياغة عدد من التعميمات أو 
النتائج اليت ميكن أن تكون أساسا يقوم عليه تصور نظري لإلصالح االجتماعي ووضع جمموعة من 

، كذلك قيل 39لتوصيات أو القضايا العلمية اليت ميكن أن ترشد السياسة االجتماعية يف هذا اال"ا
عن هذا املنهج أنه "الطريقة املنظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو 

، أحداث أو أوضاع معينة، ودف على اكتشاف حقائق جديدة والتحقق من صحة حقائق قدمية
، ويعتمد املنهج 40وآثارها، والعالقات اليت تتصل ا وتفسريها والكشف عن اجلوانب اليت حتكمها"

الوصفي على "دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعرب عنها 
ها. أما التعبري تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا. فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة، ويوضح خصائص

الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح لنا مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع 
، كما وقد ال يقتصر املنهج الوصفي "على وصف الظاهرة ومجع 41الظواهر املختلفة األخرى"

ا كميا وكيفيا املعلومات والبيانات عنها، بل البد من تصنيف هذه املعلومات وتنظيمها والتعبري عنه
، مما يعين أنه 42حبيث يؤدي ذلك إىل الوصول إىل فهم لعالقات هذه الظاهرة مع غريها من الظواهر"

يصف يقدم وصفا دقيقا للظاهرة موضوع الدراسة، من خالل عمليات الوصف والتحليل الكمي 
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اجدين ا، من وهو ما يساعد يف معاجلة مستوى تأهيل مؤسسات السجون للرتالء املتو 43والكيفي"
منظور اخلدمة االجتماعية، مما يستدعي فهم جدي، وحتليل أجدى، وقراءة مثلى للواقع، حىت يتم 

  تقدمي فكرة أوضح ومقترح جاد خيدم هذه املؤسسات يف أداء أدوارها املختلفة.
كان اختيار العينة عشوائيا، لكن من جمتمع أصلي متثل يف أساتذة وباحثني نوع العينة: ) 3

خصصني يف جماالت علمية خمتلفة ترتبط بشكل كبري مبحتوى ومضمون موضوع البحث، والعينة مت
العشوائية "يتم اختيارها بطريقة تعطي لكل فرد من أفراد جمتمع البحث، احتمال للظهور يف العينة 
ميكن حسابه، بل إن هذا النوع من العينات، ال يعطي فقط كل فرد يف اتمع فرصة متساوية 

، وبالتايل 44هور يف العينة فحسب، بل يعطي أيضا لكل جمموعة من جمموعات نفس الفرصة"للظ
إعطاء كل فرد نفس الفرصة املتاحة لغريه للظهور يف العينة، ميثل أبسط الطرق الختيار العينة، وهو 
ما مينع التحيز، ويوفر الشروط املضبوطة بشكل دقيق، ويضمن ذلك حتليل النتائج، وتفسريها، 

طريقة متكن من الوصول إىل احلقيقة العلمية بعيدا عن الصدف املشبوهة، واالحتمال الغامض، وهو ب
ضم جمتمع الدراسة حث على العينة العشوائية البسيطة، هذا وقد ما دفع بنا إىل االعتماد يف هذا الب

فس والتربية جمموعة من القضاة واحملامني ورجال القانون، باإلضافة إىل األخصائيني يف علم الن
واالجتماع، والعاملني يف قطاع العدالة واملؤسسات العقابية ممن تتوفر فيهم شروط االرتباط مبيدان 

  الدراسة وموضوعها.
  :توزع أفراد عينة البحث حسب التخصص العلمي يوضحجدول 

  %  ن  العينة املبحوثة
 األخصائيون يف القانون

  اجلنائي
 58  51.78  

  37.50  42  جتماعاألخصائيون يف علم اال
  10.71  12  األخصائيون يف علم النفس

  %100  112  اموع
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 للمختصني موجهة استمارة بإعداد قمنا السابقة الدراسات على االطالع : بعد) أداة الدراسة4
  .الدراسة عينة أفراد من واملعلومات البيانات جلمع وذلك ذكرها، السابق ااالت يف

 عن خترج وال البحث، مبجال أساسا تتعلق احملاور من جمموعة على االستمارة اشتملت وقد
 املفتوحة ومتنوعة، خمتلفة أسئلة شكل يف املصاغة البنود من جمموعة يف ومتثلت املعاجل، املوضوع

 لإلشكالية، العام الشكل من مستوحى أساس على مبنية وهي االختيارات، ومتعددة واملغلقة، منها،
 من املنحرف، السلوك إزاء اتمع فعل رد واقع من انطالقا تصميمها مت وقد وفروض، أسئلة من

 احلكم مث ومن نزالئها، تأهيل على السجون هذه قدرة ومدى بالسجون، اإليداع من الغرض خالل
 عملها حمور يشكل اليت الدراسة وهذه ، عنها االستغناء آو عليها اإلبقاء للمجتمع كان إذا فيما

 والتربوية، القانونية حىت أو االجتماعية أو النفسية الدراسات يف سواء العلمي البحث من هاما حمورا
 يف األمهية بالغ دورا غريها أو السجون ملؤسسات إعطاء يف إسهام الدراسات هذه ملثل يعطي ما وهو

  .االجتماعية اخلدمة ومبادئ يتوافق مبا إدماجهم وإعادة املنحرفني سلوكات وتنميط تشكيل
  ائج الدراسة:سابعا: نت

بعد توزيع اداة البحث على مفردات العينة، واالجابة عليها، مت تفريغها وقراءا كميا وكيفيا، 
كانت استجابات جمموع حيث وفق كل تساؤل مطروح، حاولنا عرض النتائج العامة املتوصل اليها 

ه وتبيانه، وميكن طرح أفراد  العينة املبحوثة، معربة عن كل تساؤل تسعى الدراسة احلالية اىل كشف
  ذلك يف القراءات اآلتية:

الغاية من إيداع املنحرفني  نتائج الدراسة فيما يتعلق بالسؤال األول الذي مؤداه: "ماأ) 
  " وكانت النتائج كما يلي:املدانني مبؤسسات السجون؟

لذين قالوا اتضح أن نسبة املبحوثني ايف البحث عن حقيقة السجون كوا وسيلة ملعاقبة املذنبني 
) واليت % 42.84، يف حني كانت ()% 57.14بأن السجن ليس وسيلة ملعاقبة املذنبني كانت (

من  قالت بأنه فعال هذه املؤسسة هي الستقبال احملكوم عليهم، وبالتايل عقام على من ارتكبوه
حيث  مكان إلصالح املنحرفني وتأهيلهم""هو كـوجود مؤسسات السجن باتمع  ، وأنأفعال

 الحتجازمؤسسات متثل مكان  ا) أ% 21.42، كما قالت نسبة ()% 73.21عرب عن ذلك (
له فائدة كربى وهو ما عرب عنه ايداع املنحرفني مبؤسسات السجون ، وأن املنحرفني وفقط
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) قالوا بأن وجود احملكوم عليه مبؤسسات السجون فيه الكثري من الفائدة واملصلحة % 58.03(
) من املبحوثني بقوهلم أن ذلك ليس بالقدر % 32.14يه هو كشخص، بينما عرب (اليت تعود عل

 ملصلحة والفائدة فقط، يف حني قالالكبري املرجو من تلك املؤسسات أي أن فيه شيء من ا
، وهي نتائج تتفق مع ما توصل اليه ) بأن االيداع يف حد ذاته ال فائدة مرجوة منه% 09.82(

صالح يف عملية التكفل وتطبيق برامج اإلعلى قيمة ودور السجن ) والذي اكد 2011شريك (
  .والتأهيل

اتضح أن حيث يف محاية اتمع من اجلرمية والعود اليها كبريا تلعب دورا عقوبة السجن  كما أن
) قالوا ان عقوبة السجن تلعب دورا هاما يف محاية اتمع مبنع تكرار اجلرمية لدى فئة % 69.64(

اتضح أن السجون كمؤسسات  ذلك باإلضافة اىلا يعين الدور اهلام الذي يلعبه السجن، مماملذنبني، 
اجتماعية تعمل على حفظ النظام االجتماعي، وحتقيق األمن، من خالل محاية اتمع من املذنب 

  .)% 73.21ما عرب عنه (وهو بإيداعه مؤسسة السجن 
وم عليم مبؤسسات السجون، وهذا مرهون أو وهنا تأكيد على ان هنا كغاية كبرية إليداع احملك
  شريطة ان تكون هناك رسالة سامية هلاته املؤسسات.

تساهم عقوبة السجن يف  ب/ نتائج الدراسة فيما يتعلق بالسؤال الثاين الذي مؤداه: "هل
  كانت النتائج على النحو التايل: "؟حتقيق غاية ردع املنحرفني

االسلوب العقايب يف التعامل مع املنحرفني يترك أملا كبريا ) قالوا أن اتباع % 59.82أن (اتضح 
) قالوا بأن عقوبة السجن متثل رد فعل اجتماعي رادع % 66.96(أن ويف نفسية السجني، 

ان السجون قادرة على ختليص الرتالء من نزعتهم  وا) واعترب% 41.96(، اضافة اىل ان للمنحرفني
أن الربامج واإلجراءات املطبقة يف السجون هلا طابع  )% 66.96(ان ، كما اتضح حنو االحنراف

) الذين قالوا ان % 33.03انساين وأخالقي دف اصالح السجني وتقومي سلوكه، يف مقابل (
بأا تدابري حتمل اشكاال وأصنافا من العقاب وانتقام اتمع، ونظرته الكارهة للمنحرف، والنبذ 

  .ألفعاله
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كيد على دور السجن ) الذي حرص على التأ1993ه ميشيل (اليهذه النتائج تؤكد ما توصل 
) من خالل عدم التخلي على عقوبة 2011كده شريك ( ان يكون عقوبة رادعة للجناة، وأيف

  السجن باعتبارها رادع حقيقي.
نتائج الدراسة فيما يتعلق بالسؤال الثاين الذي مؤداه: "هل استطاعت عقوبة السجن ج/ 

  وكانت النتائج على النحو التايل: ؟رامج اإلصالح والتأهيلمتكني الرتالء من ب
قالوا بان مؤسسة السجن متثل بيئة اجتماعية،  )% 68.75( من خالل الدراسة احلالية انتبني 

) أن االيداع اته املؤسسات هو له جانب نفعي يهدف بشكل % 36.60كما عربت نسبة (
الوا بأن ) ق% 57.14أن ( ، كما تبنيجديد كبري اىل منع تكرار حدوث وتكرار اجلرمية من

) أن % 42.85السجني غالبا ما يفرج عنه وقد أصبح أكثر تأهيال وإصالحا، يف حني عرب (
امية من حالتهم قبل دخوهلم السجن، السجون تفرج عن االشخاص وقد تشبعوا بثقافة أكثر اجر

ية لألشخاص اخلارجني عن ) قالوا بأن السجون ال تسلب احلر% 75.89اتضح ان نسبة (كما 
دف اىل تعديل سلوكيا تمع، حىت م وإعادة تربيتهم مبا يتناسب وتوالقانون فحسب بلقعات ا

واليت ) % 96.42( ما تؤكده النسبة وهويكون بإمكام االمتثال لنظم الضبط يف ذلك اتمع، 
، ن برامج التأهيل واإلصالحم واداستفا ان السجناء اثناء وجودهم مبؤسسة السجن قدعربت على 

 تأهيل) قالوا بان مؤسسات السجون هلا القدرة على % 64.28اىل ذلك اتضح أن نسبة (اضافة 
  .م اىل مواجهة اعباء ومشاق احلياةالرتالء والعمل على اصالحهم، وكذا يئته

ان السجون اثبت فيها ) واليت 2003هاته النتيجة تتوافق مع ما توصل اليه اليوسف يف دراسته (
حتسني  ال اا تبقى مؤسسات هلا من الدور البالغ االمهية يفى رغم اخللل املوجود يف وظيفتها إعل

هيل حنو االرتقاء مبستوى الرتالء ليتمكنوا من االندماج يف مستوى التكفل والدفع باإلصالح والتأ
  اتمع.

عقوبة هل ميكن االستغناء عن لق بالسؤال الثاين الذي مؤداه: "د/ نتائج الدراسة فيما يتع
  وكانت النتائج على النحو التايل: ها؟عندائل وإقرار بالسجن 
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) قالوا بأن يف الفترة الراهنة ال ميكن أبدا االستغناء عن عقوبة السجن % 72.32(تبني ان 
انه ميكن قالوا ) % 75أن (على الرغم من كآلية معمول ا يف مقابلة االحنرافات االجتماعية، 

بأنه ليس بالضرورة التعامل مع كل ) % 69.64(، كما قال لتفكري يف اجياد بدائل لعقوبة السجنا
املنحرفني بنفس الطريقة وبنفس اآللية، بل ان كل فعل إال وله العقوبة اليت تناسبه، حىت وإن كانت 

قل ضررا عقوبة السجن تقرها القوانني والتشريعات ميكن اجياد طريقة او رد فعل اجتماعي آخر ا
  وأكثر فاعلية.

) واليت 2006) او نتائج دراسة اليوسف (1998هاته النتيجة تتفق مع ما اكده سبورت جان (
توصي بضرورة اجياد بدائل حىت ولو كانت السجون قادرة على اداء رسالتها، على عكس ميشيل 

  ح والتأهيل. الذي يشكك يف قيمة البدائل وقدرا على تعويض عقوبة السجن يف عملية االصال
  خامتة عامة

يتضح من العرض التفصيلي مل مضمون الدراسة اليت جاءت يف جمملها تتحدث عن آلية 
التعامل مع املنحرفني مبؤسسات السجون، ففي القراءة النظرية التحليلية وجدنا من خالل االدبيات 

لقسوة يف عهود سابقة، اليت حتدثت عن السجون كعقوبة سالبة للحرية كيف اا اتسمت بالشدة وا
وكيف احنصرت أهدافها يف طابع غلب عليه االنتقام من اجلاين وإيالمه والتنكيل به، وكيف كان 
اجتاه القسوة هذا مرتبطاً ارتباطاً قوياً يف نشأته واستمراره بالفلسفة اجلنائية السائدة يف اتمع 

قد يكون الفهم للسلوك االحنرايف او الفعل واملرتبطة بأشكال اجلرمية وأمناط االحنراف نفسه، ورمبا 
  جرامي يستند إىل مفاهيم غري عقالنية. اإل

لكن ومع تطور اتمعات وتقدمها، أثر ذلك على الفكر اجلنائي وتغري بذلك الفهم من غري 
 العقالنية اىل تبين التفسري القائم على االجتاه املوضوعي والعقالين، وبدأ كثري من الدارسني يفكرون
يف رسم غاية مثلى من وراء احلكم بعقوبة السجن ما دام أا لن تعيد األمور إىل ما كانت عليه قبل 

  وقوع الفعل اإلجرامي مهما كانت شدا أو قسوا.
مث ما لبثت أن ظهرت حرية الباحثني عن الغاية من االيداع بالسجون، وهل الربامج والتدابري 

ن املنحرفني وإيذائهم من خالل العقوبات، أم دف اىل إصالحهم املطبقة ا دف اىل االنتقام م
  وتقومي سلوكيام.
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اليت تسعى  واإلشكاالتوبعد أن تطرقت الدراسة اىل مواضيع متعددة من خالل بيان املسائل 
 تالدراسة اىل معاجلتها، فإن الباحثة ستعرض يف خامتة الدراسة خالصة خمتصرة للبحث وما توصل

ئج وسيتبعها يف ذلك مجلة من التوصيات اليت ترى الباحثة اا ضرورية ميكن حتقيقها اليه من نتا
  مستقبال، ومن النتائج اليت ميكن اخللوص اليها ما يلي:

يبقى السجن هو العقوبة الرئيسة السائدة لدى كثري من اتمعات، لكن ال تزال بعض السياسات 
جن على أا وسيلة ضامنة ملنع السجناء من االفالت من رد الفعل اجلنائية تنظر إىل عقوبة الس

من -االجتماعي، حىت تنفذ فيهم العقوبات اليت تقصد اإليالم البدين على اعتبار أن هذه العقوبات 
ال تتعارض مع االجتاه اإلنساين يف العقاب، وال تعيق  -وجهة نظر السياسات اجلنائية اليت توقعها

 ية والتأهيلية.الربامج اإلصالحية والعالج
هناك اغراض لعقوبة سلب احلرية عرفتها الشريعة االسالمية وحرصت وبالتايل ميكن القول ان 

، سعيا لتحقيق العدالة، وحتقيق الردع العام واخلاص، وكذا احلديثةعليها قبل القوانني الوضعية 
بعقوبة سلب احلرية من  إصالح وتقومي املنحرفني، ويف هذا وجدنا أن هناك تطورا نوعيا يف االنتقال

 فكرة االيالم واالنتقام اىل االخذ مببدأ اإلصالح والتأهيل.
كما خلصت الدراسة إىل أن جناح سياسة املكافحة للظاهرة اإلجرامية على مستوى التنفيذ 
العقايب يتوقف يف اية األمر على أساليب وطرق املعاملة العقابية املتبعة داخل وخارج املؤسسة 

ة وقدرا على إعادة تأهيل ارم وحتقيق كالً من الردع العام واخلاص واحلد من معدالت العقابي
 اجلرمية يف اتمع

إضافة اىل ذلك خلصت الدراسة اىل أنه إذا كانت السياسة اجلنائية تصبو باألساس إىل وضع حد 
تصبح يف كثري من  للجرمية عن طريق اجلزاء والعقاب، فإا باعتماد عقوبة السجن كخيار مركزي

االحيان مسامهة يف إعادة إنتاج االحنراف وتوسيع دوائر انتشاره يف واقع اتمع، وهلذا فقد بات من 
الضروري حسب املبحوثني العمل مببدأ العقوبات البديلة، وعدم االكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية 

حتياطي، وذلك بالطبع حسب نوع يف مواجهة اجلرمية، باإلضافة إىل التخلي على االعتقال اال
 وخطورة اجلرمية.
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كما كشفت الدراسة إىل أنه كانت يف وقت مضى بعض من الدراسات اليت حتدثت عن فلسفة 
لذا كانت أثارها  ةالتعامل مع املنحرفني مبؤسسات السجون، لكنها كانت متتاز بالقلة الشديد

جتاه املنحرف على اعتباره شخصا شريرا حمدودة، وهذا نتيجة النظرة الضيقة اليت كانت سائدة 
منه، والنظرة لعقوبة سلب احلرية على أا جمرد انتقام من  االنتقامومنبوذا من قبل اتمع، وجيب 

اجلاين. ولتحقيق هذا اهلدف كان التنفيذ العقايب يعتمد على جمموعة من العقوبات القاسية ومل تعتين 
  للمنحرفني السجناء.اتمعات بتقدمي أية آليات مساعدة 

بعدها تغريت السياسة اجلنائية وأخذت اتمعات على عاتقها األخذ كما كشفت الدراسة أنه 
مببدأ اإلصالح والتهذيب مكاا يف الفكر العقايب وتصبح الغاية االساسية للعقوبة، وبدأ ينظر 

ة لولوج دائرة للشخص املنحرف على أنه شخص عادي دفعته بعض الظروف االجتماعية والنفسي
الحنراف، وهو الدافع اىل ظهور  كثري من الدراسات اليت تناولت السياسة العقابية واإلصالحية 
بغرض حتسني دور السجون، وضمان إصالح احملكوم عليهم وتأهيلهم حىت ميكن أن يعودوا اىل 

  اتمع كأفراد أسوياء.
مل تعد ترى يف السجن ذلك املكان  ووفق هذا املنظور نلحظ يف بعض الدول واتمعات اليوم

املتصف بالسوء والقسوة والشدة، واملنشئ لتعذيب الرتالء والتنكيل م، أو االنتقام منهم لقاء 
  املخالفات واجلرائم اليت متت إدانتهم ا واليت اقترفوها يف حق األفراد أو اتمع.

اجتماعية إصالحية، ذلك  حيث أصبحت خمتلف اتمعات تنظر إىل السجن على انه مؤسسة
نتيجة للجهود احلديثة اليت بذلت وخاصة يف العقود املاضية من هذا القرن، من قبل العديد من 
اهليئات العلمية احمللية واإلقليمية والدولية، وال سيما هيئة االمم املتحدة، املمثلة باملنظمات املعنية 

  التابعة هلا أو املرتبطة ا.
نقاد اجلنائيني والعاملني يف السجون واملهتمني باملعاملة العقابية يفردون كثريا لكن هذا مل مينع ال

من السلبيات اليت حتيط بالعقوبة السالبة للحرية، حيث كشفت بعض االدبيات العلمية العديد من 
الدراسات ان معدالت اجلرمية مل تنخفض بالرغم من تزايد عدد السجون وتنوع العقوبات بل 

أقلقت اتمعات اإلنسانية كافة إضافة اىل ان عزل السجني عن اتمع، وزجه  تفاقمت، حىت
ات فعل معادية للمجتمع، خاصة وأن بيئة السجن تسودها ثقافة خاصة بالسجن يترتب عليه رد
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مشبعة مبجموعة من القيم املناهضة للمجتمع مما قد يفقده القدرة على التكيف االجتماعي بعد 
عف لديه الشعور بالذنب وبالتايل قد جيعله عرضة الرتكاب جرمية أخرى، أي إطالق سراحه، فيض

  ان السجن فشل كمؤسسة اصالحية وذيبية لتقومي سلوك ارمني وإعادة تأهيلهم.
فإن هناك كثري من العلماء والباحثني ممن يعتقد أن مؤسسة السجن مل  مليالواقع العهذا يف و

لألفراد املنحرفني  االجتماعياإلدماج هو ، اليت وجدت من أجلها، وتستطع القيام مبهمتها األساسية
فقد ثبت أن السجن هو أحد العوامل الدافعة إىل ارتكاب اجلرمية؛ ألنه يف الغالب يفسد  ؛يف اتمع

املبتدئني بدالً من إصالحهم، وال يكفل إزالة امليول اإلجرامية املتأصلة لدى املعتادين من ارمني، 
ذا ما جيعل غالبية الفقهاء يشكك بقيمة السجن كجزاء واستبداله ببدائل أخرى جتنب احملكوم ولعل ه

  .عليه العيش يف بيئة السجن، تؤهله بشكل يضمن إصالحه، وعدم عودته للجرمية
لكن ميكن أن نقول أن السجن يبقى على انه وسيلة من وسائل الضبط االجتماعي يلجأ اليه 

جتماعية السليمة، عن طريق حجز من تعدى أو جتاوز نظم اتمع وقواعده للمحافظة على احلياة اال
وأعرافه دف تأهيله وإصالحه عل حنو يساعده على العودة للمجتمع عضوا صاحلا، ويكون بالوقت 
نفسه عربة لغريه ممن حياولون االعتداء على قوانني ونظم اتمع، لكن باحملافظة على الشخصية 

و التقليل من شأا، حىت ولو كان الشخص املنحرف قد ارتكب هانتها أامها، دون إواحتر اإلنسانية
اجلرائم، وأتى بأشنع السلوكات إال أنه يبقى سلوك بشر حيتاج اىل تعديل وتقومي وإصالح،  أفظع

حىت يعود هذا الشخص اىل اتمع مكرما منصلحا وسويا وهو االساس والغاية من االيداع 
  مبؤسسات السجون.
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  ، املركز اجلامعي غليزانبعي حممدرأ. 
  :دمتهي

العاملني يف اال التربوي واملنشطني واملكونني يكاد يتفق عدد كبري من املربني و
الغياب الكلي و التوجيهي أن املعضلة الكبرية اليت يتلقوا مع مجهورهم تتعلق بضعف أواإلجتماعي و

معريف حيث يالحظ نقص اإلهتمام لدى خمتلف الفئات وتدريسي وتعلمي و للدافعية لكل ما ه
الكفاءات. فيالحظ وتعلم املعارف و توجه الذايت حنالوإنعدام املبادرة الفردية وعزوفهم عن املعرفة و

إستعماهلم إلستراتيجيات التجنب من واجلامعات الالدافعية والطلبة يف املدارس ولدى فئة التالميذ 
ال وعدم التحفيز الذايت يف متابعة الدروس فهم غري حمفزين منذ البداية حيث ال جيدون املنفعة والتعلم 

تنخفض ويكونوا حمفزين يف البداية مث تتناقص و املادة املدروسة أو كوين أيرون طائالً من هذا الت
إكتساب املعارف ودافعيتهم نتيجة نشاطات األستاذ املقترحة فال يهتمون بالدراسة وال حيبون التعلم 

ال يقدمون أي جمهود ليطوروا من كفاءام حىت يف حالة تعلمهم ال يعتمدون إال على إستراتيجية و
احلفظ مع شعورهم باخلوف املتزايد من وسيلة التقييم واليت هي اإلمتحان. هذا من ناحية ور التكرا

أما من ناحية آخرى إن إمتداد هذه الالدافعية جتاوز الفئات األخرى حىت بالنسبة للراشدين. فمن 
و العام أ خالل املتابعة واإلطالع على واقع تسيري املؤسسات اجلزائرية سواءاً املنتمية إىل القطاع

اخلاص تتضح حزمة معاينات ميكننا اإلشارة إليها تكاد تكون لصيقة مبيدان تسيري املوارد البشرية يف 
التمهني إذا تعلق األمر مبؤسسات  و التعلم أوعلى األقل بنشاط التكوين و إطار تطوير الكفاءات أ

إجراء شفاف يعاجل مبا يسمى و التمهني. فأول مشكلة تتعلق بإنعدام خطة واضحة أووين املهين كالت
إن كانت هناك مبادرة ملراجعة التكوين كما الحظناه يف املؤسسات اليت تتبىن وبتقييم التكوين حىت 

اليت من املفروض عليها أن تقوم بإجراء تقييم منهجي لنشاط التكوين وومعايري اجلودة الشاملة ... إيز
فالبعض يقيم ؟ كيفوويف األيدي يف ماذا يقيمون؟ التكوين يقفون مكتوفإن مسؤويل املوارد البشرية 

ة يف حتديد اهلالميوالبعض اآلخر يقيم اجلانب البيداغوجي بإحتشام مع الغموض ورضا املتكون 
وأحياناً ال توجد أي حاجة معرب عنها  ". حتت شعار نكون من أجل أن نكوناحلاجة إىل التكوين "

  للتكوين.
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عالوة على ذلك فبمجرد اإلنتهاء من حلقات ونشاط التكوين يصبح احلديث مركز عن 
إحداث تغري نوعي يف السلوك املرتبط بالكفاءات املطلوبة يف العمل من قبيل التغري غري املرغوب فيه 

الشكوك لدى احلاصلني والذي حيدث دوماً املقاومة لذلك والذي خيلق جمموعة من اإللتباسات و
ما هي وغياب الرغبة يف إثبات تعلمهم. إذن فلماذا يذهب العاملني إىل التكوين وتكوين على ال

وهل أن هذه الظاهرة اليت نتحدث عنها لديها نفس األبعاد التعلم ؟ ودافعيتهم جتاه نشاطات التكوين 
  األحجام لدى الراشدين إذا ما قارناها بالصغار؟؟و

التعلم هي عبارة عن وأن الدافعية يف التكوين ووالً هالشيء املهم الذي ينبغي التطرق إليه أو
أمام تعقد و  (Pintrich , Schunk 2002 , Karsenti 1999)عملية ال ميكننا مالحظتها مباشرة

أحياناً ميكن أن وعدة دوافع وحوافز خمتلفة تدخل تتضمن  حبكم أاالدافعية يف التعلم موضوع 
تتجمع عدة دوافع بالنسبة للشخص الواحد وأحياناً تأخذ منحى خمتلف وتطوري غري مستقر من 

 Mathieu et) كل من حيث وضحبعد التكوين). -التكوين -التكوينخالل رزنامة التكوين (قبل 

Al 1992, Noe , Shmitt 1986)    داللة كبرية يف إحدى السوابق والعوامل اليت هلا أن الدافعية هي
أن جناح عملية النقل للمعارف من نشاط وبالتايل يف نقل التعلم.... إذا كان كذلك فعالً والتعلم 

أن  ملتكوناالعامل فكيف يستطيع  .التكوينوالتكوين إىل العمل يتطلب الدافعية جتاه هذا التعلم 
فرض نفسه والقدرة الفعلية يف تطبيق والفعالية الشخصية يف نقل هذه املعارف وتكون لديه الكفاءة 

إذا كان هناك  حتوهلا إىل كفاءة معترف ا من قبل اآلخرينوسبة املكتمن خالل معارفه يف املنظمة 
  ؟كانت احلاجة للتعلم غري حمددة و أالتحفيز وغياب كلي للدافعية 

  :التعلموالدافعية حن -1
  :الدافعيةاإللتباس يف حتديد مفهوم  1-1
ال وبدون شك أن الدافعية هي صعبة التحديد ألنه مفهوم ال نستطيع ملسه واألكيد  نم

 ذا املفهومه إن تعقدبصورة أوضح و)، Wlodkowski, 1999(قياسه  وال مالحظته مباشرة أورؤيته 
البعض األخر يشري إىل والرضا  والقوة، أوشري إىل الطاقة، منها تتعددية الوجهات. فالبعض يرجع إىل 

النماذج املعرفية أما لكن تناولت نشاط التحفيز. واليت مل حتدد مباشرة املفهوم وق السلوكية عم
يرى حني أن التيار اإلجتماعي املعريف  اإللتزام للموضوع يف سريورة الدافعية، يففكرة أشارت إىل 

   األهداف. لتحدث عنمن املهم او يف احمليطتتواجد العوامل التحفيزية  أن
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  الدافعية يف اإلطار العام لعلم النفس : 1-2
هذا التعريف والدافعية مبجموع الدوافع اليت تشرح التصرف  "Larousse"يعرف قاموس 

أما قاموس  الذي يرجع إىل شرح سببية السلوك.واإلستعمال املشترك  من قبيلو عليه هاملتعارف 
"Larousse de psychologie " ية يشري إىل العمليات الفيزيولوجية مصطلح الدافعيعرفها كما يلي إن
 )Hypothétique(فتراضي امتثل بناء فهي وقف السلوك،  واحملافظة أوالنفسية املسؤولة عن اإلطالق و

املثابرة يف والشدة والتوجه واخلارجية اليت تنتج اإلنطالق  ويستعمل لوصف القوى الداخلية أ
اإلنطالق يفيد املرور من غياب النشاط إىل أن حسب هذا التعريف  )Carré. P(كما أشار  السلوك.

الظهور املالحظ بميز تاهلدف املناسب أما الشدة فتوقناة توجيه القوة حنلتنفيذ املهمة أما التوجه يشري 
 للدافعية على السلوك. أما املثابرة هي ظهور الدافعية من خالل خصوصية اإللتزام يف النشاط.

من األول مما يوضح الطابع املعقد ملفهوم الدافعية إذن  متيزاًوتعقيداً  أكثر وفنالحظ أن هذا التعريف ه
ثل نشاط عدة قوى متيفصلها، فيمكن إعتبار أن سريورة الدافعية وفمفهوم القوة يستبدل بالسريورة 

نفسية،  وإذا أخذنا التعريف من القاموس فيمكن أن نضيف أن هذه القوى تكون إما فيزيولوجية أو
  .)Laffont P: 2004, 14(خارجية عن الفرد.  ون داخلية أإما تكو وأ

  خصائص الدافعية: 1-3
 إهتموا علماء النفسإال أن توافق حول تعريف الدافعية رغم الصعوبة املوجودة يف إجياد 

الذي يكون و، أوالً إطالقاً السلوك )Roussel, 2000(خبصائصها حيث ميزوا بني أربعة مكونات 
ثقافية، فالدافعية  وذهنية أوالذي يتطلب طاقة فيزيائية وغياب النشاط إىل إجناز املهام  إبتداءا من

 والغاية املوجهة أ وذه الطاقة ألجل جتسيد السلوك. مث توجيه السلوك عرب الدافعية حن ىتغذت
اجلهود ألجل و توقعةاألهداف امل واألهداف مطلوبة التحقيق، فإا متثل القوة اليت توجه الطاقة حن

الطاقة، يف  من خالل الدافعية تستثمر علجتواليت مث بعد ذلك شدة السلوك .توقعةإجناز املهمة امل
 يف ثابرةاملالثقافية املسخرة متثل متظهر للدافعية مث وهنية لذاواألهداف املسطرة. فاجلهود الفيزيائية 

اليت هي القوة املثرية لتحقيق وعية، الشدة يف الدافولتوجه ادوام  اليت تترجم من خاللوالسلوك 
اإلحباطات وتتقلب تبعاً للمثابرة، املنافع، الصراعات واألهداف، فالدافعية تبىن خالل الوقت 

جيب أن  الراشدين إن سريورة الدافعيةو.أما يف جمال تكوين الكبار )Currier 2005(الطموحات و
  )Hassi A, Storti G: 2008 , 3( :توصف وفق خصائص الدافعية
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: القصد األويل يف متابعة التكوين الظاهر لدى الراشد قبل البدء يف إنطالق السلوك -أ
  النشاط.

املشاركة يف التكوين بإستعمال اجلهود وإخنراط الراشد و: إلتزام التوجه يف السلوك - ب
  الالزمة إلجناز األهداف املتعلقة بنشاط التكوين.

  لتزام من خالل املشاركة النشطة يف التكوين.متابعة اإل: الشدة يف السلوك -ج
احملافظة على شدة السلوك يف نفس والتكوين  واملثابرة يف السلوك هي توجيه السلوك حن -د

  الوقت لتحقيق األهداف املتوقعة.
  :دافعيةلالسياق التنظيمي ل – 2

حقيقي إنشغال وموضوع مركزي يف أدبيات علم النفس التنظيمي و إن موضوع الدافعية ه
املوارد البشرية بنجاح وفعالية . وأحد املشاكل اليت أحياناً  سريونمتزايد للمسريين الذين جيب أن يو

ما هي اإلستراتيجيات اليت عليها تبنيها لتحفيز العاملني من أجل األداءات و تتجاوز املؤسسات ه
وما هي نوع اإللتزام واإلبداعات ؟ وكيف يتم إقناع األفراد لبذل املزيد من اجلهود والقصوى 

الشدة و.  فالدافعية تشري إىل القوى اليت تؤثر يف التوجه ؟الدافعية والتحفيز املباشر للسلوك واألداء
املثابرة يف السلوك الطوعي للشخص وبطريقة أخرى إن الدافعية هي الطاقة (الشدة) املستثمرة و

اهلدف (التوجه) حيث أن التوصل و موجهة حناليت تكون وطوعياً وبطريقة مستمرة (املثابرة) للفرد 
إليها حيقق الرضا (اإلشباع).كما رأينا يف هذا التعريف إن الدافعية يف العمل تتكون على األقل من 

دوماً يف و أربعة خصائص مميزة هلا. أوالً طابعها التطوعي فال نستطيع أن ندعي أن الفرد الذي ه
حنس به، أي أنه إختيار ليس وفالدافعية هي إستثمار طوعي دافعية. و تراجع يف العمل أنه حمفز وذ

العكس.أما امليزة الثانية للدافعية هي املدة و حباجة إىل اإلثارة اخلارجية من قبل اآلخرين (املشرفني) أ
باألحرى و طابعها اإلستمراري، فاجلهد الذي ال يستمر طويالً فال نستطيع أن نربطه بالدافعية فهو

اعات مجو من خالل طاقة نابعة من ضغوطات نوعية أوتأثري املوضة الراهنة.أو أ من قبيل الفضول
جتماعية. وهذا اجلهد املبذول ينخفض عموماً بعد تالشي هذه العناصر.أما اخلاصية الثالثة هي إ

حالة و .(ه؟كيف يوجه جهودهومتعلقة بالتوجه فأحياناً يكون الفرد حمفزاً ولكن ال يعرف أين 
إن دافعية األفراد ين يبذلون اجلهد بدون فائدة وينجزون مهام غري حمددة) ففي املؤسسة العاملني الذ

،  جانب اإلشباعو اخلاصية الرابعة واألخرية ه اأهداف حمققة. أمو الغالب موجهة حن تكون يف
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فاألفراد الذين حيققون أهدافهم اليت حددوها يكونون راضني ألم يستفيدون من مكافآت جهودهم 
 Mc shane( العالوات...إخل.والترقيات والتشجيعات والتهاين كوهذه املكافآت قد تكون متنوعة 

S, Benabou Ch: 2008 , 243.(       
  :لدى الراشدينالتعلم و حنالدافعية  - 3
  :الراشد املتعلم 3-1

حىت الشيخوخة ففي و السن الذي يتبع سن املراهقة وبصورة أوسع حىت املمات أو هالرشد 
املعىن األول تطلق كلمة الراشد على الشخص الذي بلغ أوج النمو، وهي الرؤية اليت تستند إىل 
مرجعية النموذج البيولوجي للنضج. كما ميكن تقدمي تعريف الراشد إستناداً إىل التصور األخالقي 

تصرفاته. أما وعن أفعاله املسؤول والفرد البالغ واملوضوع املستقل و : فهين للمسؤوليةالقانوو
املؤرخني وعلماء اإلجتماع أوضحوا أن أنظمة الفصل يف مراحل احلياة ختتلف واألنتروبولوجيني 
األزمنة...مثالً من املنظار النفسي متت دراسة سن الرشد حسب عدة توجهات وحسب الثقافات 

العالقات  إلبداعية، اللغة،األنثى) واجلنس، ا- املعرفية، الشخصية ، مفهوم الذات ، اجلنس (الذكر
 Huteau)  .إخل اإلضطرابات النفسية األخالقي، اإلجهاد وإستراتيجيات التكيف،و العائلية، النم

M,Guichard J: 2001 , 21)  
الوجداين الذي يتعرض إىل تشكل اهلوية وإال أن البعد الذي سوف نعاجله متعلق باملعريف 

وتطبيق هذا التعلم املكتسب خالل التكوين للمعارف اإللتزام فيما خيص التعلم والدافعية و
شخص جاوز سن اإلرتياد املدرسي و والكفاءات ونقلها إىل  بيئة ومنصب العمل. فالراشد املتعلم ه

رأوا أن الراشدين هم األشخاص الذين ميارسون دور  (Forrest,Paterson 2006)اإلجباري إال أن 
مع الصعوبة يف حتديد ذلك. ذهب كل من  87حىت السن  16الكبار يف اتمع سواءاً من السن 

(Caminotti, E. Gray,J)  تمع األمريكي يتطلع إىل قانون لتحديد الراشد بإعتبار القوانني اليتأن ا
 .Caminotti,E) .سنة  21واألخرى تفضل  16متنح اإلمتيازات للراشدين على أساس السن 

Gray,J Rouston,K: 2012, 431)  
   :؟اغوجيرأم أند تناول بيداغوجي 3-2

الشخص املسجل ضمن املصاحل البيداغوجية املناسبة و من جهة أخرى إن الراشد املتعلم ه
للراشدين إلجناز مشروعه الشخصي يف التكوين حيث يستفيد من اخلدمات التربوية املكملة خالل 

جناحه فالكبار الذين لديهم احلاجة وكل مساره حيث نقوم مبساندته وإرشاده على أساس مثابرته 
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للمعرفة عليهم أن يتعلموا فهم حمفزون عندما يكتشفون حاجام ومراكز إهتمامهم واليت ميكن 
ترضيتها من خالل التكوين فيطمحوا لكي يكونوا هم املسؤولني عن أنفسهم وواعني بالقرارات 

راد مسؤولني عن إدارة أنفسهم ويتقبلون املهمة يف حيام فلديهم احلاجة امللحة أن ينظر إليهم كأف
من اخلطأ أن نعاملهم و.فوق إرادموبصعوبة الوضعيات اليت حيسون فيها أا مفروضة عليهم 

واليت تؤدي يف الغالب  كأطفال ألن احلاجة امللحة لديهم هي حاجة اإلدارة الذاتية وهي أكثر تأثرياً
مغادرة التكوين فيما بعد. واخلربة ولتايل اهلروب إىل إحداث نوع من الصراع الداخلي للراشد وبا

السابقة هي العامل األكثر أمهية يف تعلم الراشدين فتارخيه غين بالتجارب واخلربات من كل نوع 
الفروقات الفردية هي أكثر حضورا وقوة يف مجاعات الراشدين فاجلماعات وولديه ملمحه اخلاص به 

و أ ،مراكز اإلهتمام، احلاجات ،الدافعية، منط التعلمو افة أتجانسة سواءا على مستوى الثقمبليست 
و جتاربه فتجاهل هذا البعد أواألهداف فبما أن الراشد نعرفه إنطالقا من البعد املتعلق خبرباته 

بالضرورة رفض للشخص عموما. فإن اإلرادة يف التعلم هي اليت متيز الراشدين و اإلنتقاص منه ه
الكفاءات تسمح املتعلمني ومنط التعلم يرتكز على الفعلية وتتحقق الدافعية للتعلم بشرط أن 

مهمة فالضغوطات اليت مصدرها من داخل و واملعارف مبواجهة الوضعيات الفعلية والعملية ملشكلة أ
حىت ... عامل الكبري للدافعية فالرغبة يف الرضا الشخصي وتقدير الذات وجودة احلياة الذات متثل ال

  (Garneau brigitte: 2009, 21-22) . كان للدافعية اخلارجية التأثري الواردوول
حيث أن الطفل املتعلم خيتلف عن الراشد املتعلم إختالفاً كلياً فاألطفال لديهم جتارب تعلمية 

ألحيان واليت هي تتأسس ألول مرة. جتاه اخلربات املتزايدة اليت تتشكل دوماً لدى جديدة يف غالب ا
الكبار فبالنسبة ولكل من الصغار  والراشد حيث ساهم علم النفس يف توضيح مراحل متعددة للنم

بالنسبة للراشد فهناك  ااملبادرة وصناعة اهلوية أمواإلستقاللية الذاتية وللصغار إن األمر متعلق بالثقة 
اإلستقامة...عالوة والتعميم والعديد من املواضيع اليت درست أيضاً من قبل الباحثني مبا فيها احلميمية 

اليت ختتلف عن سابقتها لدى األطفال والتحوالت وعلى ذلك إن سن الراشد يتميز بأحداث احلياة 
دة ملهنة معينة، الزواج، العائلة ، املهام اجلدي ووعن طريقة معايشتها فقد يتعلق األمر باملسار املهين أ

    .(Rouston,K: 2010, 344) التقاعد...وأ ،الطالق
 ومن خالل تناول العناصر األساسية النظرية اليت يتحدث دائماً عنها يف جمال تربية الكبار أو

 1990Malcolm( لـ حيث إشتهرت األحباث الرائدة (Andragogie) مبا يسمى باألندارغوجية
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Knowles(  يف أمريكا والذي ساهم يف اإلشعاع األويل هلذه البحوث حيث رأى أنه ال ميكن أن نعلم
األطفال كما أنه صاغ ستة فرضيات متيز األنداغوجية عن  وأننا نتعامل مع الصغار أ والكبار كما ل
  : هي كالتايلوالبيداغوجية 
املعرفة أي ملاذا جيب أن يتعلمون  وامللحة حن: إن الراشدين لديهم احلاجة احلاجة للمعرفة -

؟ ولكي يتحصل فائدة ؟ ماذا سوف يقدم يل هذاأي شيء قبل أن يشرعوا يف أي تكوين. ما هي ال
، اإلنتاجية، اجلودةوعلى إنضمامهم وإلتزامهم على املكون أن يشرح للمتعلمني فوائد الفعالية 

  اء هذا التكوين اجلديد. املنافع...واليت سوف جينوا من جرواإلعتراف 
: إن املتعلمني هم واعون بأم املسؤولني عن القرارات اليت مفهوم الذات لدى املتعلم -

يتخذوا يف حيام وأن لديهم القدرة على اإلدارة الذاتية حني دخوهلم يف عمليات التكوين فقد 
يط املدرسي مبا فيها التسرب يسترجعون مشاعرهم السلبية اليت تذكرهم بتجارم السابقة يف احمل

أساساً على املتعلم تساعدهم يف  اإلخفاقات املدرسية فالوضعية األندراغوجية اليت ترتكزواملدرسي 
  جتاوز هذا املفهوم السليب عن الذات.

: يتميز الكبار عن الصغار أكثر من خالل رأمسال مهم للخربة دور اخلربة لدى املتعلم -
اجلماعات املتكونة بطريقة والذي يتضمن الفروقات الفردية القوية وختلفة املكتسبة يف الوضعيات امل

املشاركني فيها هم أنفسهم املورد  إنلراشدين خاصة باغري متجانسة لذلك يف نشاطات تكوينية 
عملية التعلم. لذلك على املكون أن يستعمل املناهج التجريبية اليت تسمح بإمتالك لاألساسي الغين 

تغذية اخلربة الشخصية للمتعلمني وحل املشاكل واملفاهيم اجلديدة من خالل احملاكاة، دراسة احلالة 
قة الغلطات املتراكمة يف التجارب السابواألحكام املسبقة وأما الصعوبة فتتمثل يف إدارة العادات 

  للمتعلمني الراشدين.
الكفاءات اليت تسمح هلم وإن الراشدين هم يف إستعداد لتعلم املعارف : اإلرادة يف التعلم -

بالتعامل مع  الوضعيات الفعلية اليت تواجههم واليت تلتقي مع حاجام للتطور.وهذه اإلرادة تتحول 
نظرية ومستقلة واملعارف أكثر مدرسية إىل دافعية داخلية قوية إذا كان هناك توافق كلي فإذا كانت 

  املصري.  واإلخفاق هوعن الواقع فإن الفشل 
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الكفاءات حينما تكون خصوصاً حاضرة يف ويتعلم الراشدين جيداً املعارف : توجه التعلم -
سياق التطبيق ويف وضعيات فعلية. فيوجهون تعلمهم حول حيام (املهام، املشاكل...) ويستثمرون 

  .   يومياًاملعرفية إذا رأوا أن هذا يساعدهم يف حل املشاكل اليت حتدث هلم والطاقة 
األجر، واألفضل إن الراشدين هم أكثر حساسية للتحفيزات اخلارجية (الشغل : ةالدافعي -

األخرية هي أكثر والرضا املهين...)  الداخلية ( تقدير الذات،جودة احلياة ،واإلعتراف...)  الترقية،
ميكن وة. فالدافعية يف إتباع التكوين إن وجدت فهي نتيجة هاته النقاط اخلمسة اليت ذكرناها. يمهأ

 وأن الدافعية للراشدين ميكن أن تعرقل من خالل جمموعة من اإلكراهات الوقتية، أإضافة 
البيداغوجية الغري متكيفة مع ظروفهم. كما أنه ال ميكن احلديث عن النجاح بدون التعرض للبعد 

 (Frayssinhes J: 2011 , 71-72).لدافعيا

  :خصائص الراشد املتعلم 3-3
جمموعة من )Knowles,1981(.)Marchand,1982(. )Verner,Booth1964(قدم كل

اليت بإمكاا التأثري يف عملية والدراسة  والذي يتوجه حن لراشدل النفسية واإلجتماعية. خصائص
  .تعليمه

اليت من ضمنها إدراك الذات الذي وإن البعض من السمات النفسية : اخلصائص النفسية
من جهة أخرى  )Knowles(للراشد لـ واملسؤولية إعتماداً على سلم النمويعكس درجة النضج 

اليت ميكن أن تؤثر يف دافعيته وملقاومته جتاه اآلخرين الذين ال يرون فيه أهالً ألخذ القرارات 
لنشاط البيداغوجي ومن جهة أخرى رأى باحثني آخرين أن الراشد فعالية اوإشتغال وللمشاركة 

والكفاءات لذلك على املتدخل أن يضع  اخلرباتويعترف به كشخص ميتلك جمموعة من املعارف 
جانب نفسي آخر وهام ميكن أن يؤثر يف وذلك يف احلسبان حني إشراك الراشد يف النشاط التربوي.

التعلم فغالباً هناك اخلوف من عدم إمتالك املعرفة الواجب والقلق جتاه املعرفة  وتعلم الراشدين ه
اليت ميتلكها أشخاص أخرين وباألخص حينما يدرك أن هناك إخنفاض يف قدراته التعلمية. وإكتساا 
النشاطات  وإن إدراكات الراشد للتربية تؤثر مباشرة يف إلتزامه حن )Verner,Booth1964( وحسب

صورة إال أنه حينما تتشكل ية فرغم مستوى الطموح واألهداف اليت يسطرها الفرد لكي يتعلم.التربو
كما أن جزء كبري من اتمع لديه إدراك للتربية كحالة .التربية فال ميكنه املشاركة فيها وسلبية حن

الل ومن خ اإلخفاقاتونظام التقييم املدرسي، الرتب  وبدائية والذي يعزز من هذا التصور ه
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)Knowles,1984(  الذي يرى أن الراشد الذي يرجع يف مساره إىل التمدرس فإن لديه التوجه القوي
اإلنضباط واإلجيابية واإلجتهاد  وبإستقاللية مع اإلدراك للتعلم املوجه ذاتياً حنويف توجيه حياته بيده 

  لتعلم.     إدارة سلسلة او
حتدث عنها نفس الباحثني آنفاً هي أيضاً تؤثر يف أما اإلجتماعية اليت : اخلصائص اإلجتماعية

مشغول  وعملية التعلم فالبعض يتكلم عن عامل الوقت فالراشد باألخص ليس لديه الوقت الكايف وه
يتحدثون عن  )Miller1984. Pine, Horne 1969(بأشياء أخرى أما البعض اآلخر من الباحثني مثل

  العالقات بني الشخصية يف اجلماعات. 
حياته وكل دور يتطلب  يفالفرد يتحمل عدة أدوار  يرى بأن )Verner,Booth1964( أما

يف ويهتم بالتعلم إال لدور مستقبلي. فيصبح فاعالً يف إستقبال املعلومة  ال هجمموعة من التعلمات لكن
تعلمه إذا قورن وإرتبط التعليم حباجاته كما أن مستوى الطموح يؤثر يف تعلم الراشد من جانب 

ته وكثافته. فكلما تعلم هذا األخري كلما إهتم بتعلمه حيث أن األهداف حتفز الفرد على شد
حباجة إىل أن يعترف به كشخص مستقل وميتلك يف ذاته  ووه املشاركة يف النشاطات التربوية.

جمموعة من املوارد الالزمة يف تطوره ومنوه فاإلستقاللية متثل بعداً هاماً جيب إحترامه،كما ميكن أن 
 معيشكل مع زمالئه خربات متقاربة لعدد معترب من التعلم كما أن هذه الفروقات يف خربة الراشدين 

 ولفرد مستعد للتعلم إذا شعر باحلاجة للمعارف أفااليت تزيد من صالبتها وجتانس اجلماعة  مسألة ال
من خالل  (Hartmann,B: 2001 , 18-21) املهنية.والشخصية  ياتهالقدرات عالقة حب ونملكان 
 Enhancing Adult Motivation to learn "(1985)يف كتابه ":" Wlodkowski"الباحث  أعمال

لوحظ أنه يف الواليات  مؤخراًوالراشدين،  أوطبق على الكبار املوقترح منوذجاً للدافعية اوالذي 
حسبه أنه ال ميكن جتاهل واإلتقان ومليون راشد يتابعون كل سنة دروس تكوينية  40املتحدة حوايل 

فعله هذا ما  وهوتطوير مناذج تطبق عليهم وحان الوقت لإلهتمام بالكبار وهذه الظاهرة املعاصرة، 
  :بادئ األساسية للتعلم هي كالتايلاملبتقدمي  قامف Wlodkowskiفعالً  الباحث

 التعلم.ونشاط الدائماً حمفز ألجل وكل شخص ه  
 حتفيزه.ومسؤول عن دافعيته وإن الشخص ه 
  التحفيز.ويستحيل التعلم بدون الدافعية 
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  لتسهيل التعلم ألن فعالية عامليةإمجاعية (ومثالية تكون ال توجد هناك إستراتيجية للتدخل (
بعده متغريات مثالً اخلصائص الشخصية للراشد، خصوصيات  ومرتبطمتعلق دائماً  واإلستراتيجية ه

 إخلاملادة ...
  حوافزهم.وإن كل تدخل على مستوى الراشدين جيب أن حيسن من دافعيتهم 

  :والتكوين التعلموحنالدافعية  3-4
يف  يكون إستثمارهو التكوين مع ة الفردعالق يف الديناميكي البعد ميثل الدافعية مفهومإن 

 إىل إضافة...)  املشروع اإلرادة، املقصد،( اجلوانب علىيتم التركيز  حيث العالقة هاته جمال
 اإلنفعاالت، املشاعر،( الوجدانية اجلوانبو) املعلومة معاجلة الذاكرة، اإلدراك،( املعرفية، اجلوانب

) الثقافيةو اإلجتماعية اخلصائص املهنة، اجلنس، السن،( الدميوغرافية اإلجتماعية األبعادو) الوجدانات
كل نظرية ف )Carré. Ph: 1998 , 121( ).املدرسية خارجو املدرسية التجارب( الشخصية اجلوانبو

مالحظ يف  وكما هإفتراضاا األساسية، من نطالقاللدافعية حتاول تعريف الدافعية للتكوين إ
أبعاد معينة ويف الغالب واملبني أسفله فكل مقاربة تناولت الدافعية للتعلم من خالل زاوية ) 1(اجلدول

(اإلجتاهات، التحكم،الفعالية  الذايتاليت تم باإللتزام الفردي والناحية الفردية  منتكون التركيز إما 
برنامج و(دعم املشرفني، سياسة النقل  دور العوامل التنظيميةومن الناحية البيئية وأ الشخصية..)
رغم ذلك من املناسب أن نقترح تعريفاً يوافق بني املفاهيم، من أجل فهم ديناميكية  .التكوين..)
الدافعية للتكوين "هي اإلرادة يف التعلم ) Guerréro, Sire 1999(يف هذا اإلطار عرف واملوضوع 

إلثارة الراشدين و )Hassi A, Storti G: 2004 ,05(". يف توقع النتائجوبالنظر إىل الثقة يف التعلم 
التكوين جيب أن نوضح هلم اإلستثمار الذين يشرعون فيه. والتعلم يتطلب كثرياً من  ووحتفيزهم حن

اجلهد فالنتيجة هي أم لن يستثمروا بدون شك يف أي تكوين إذا عجزنا يف إقناعهم. فمن والوقت 
يات ختتص باحلراك املهين والشغل اجليد، إمكانيات الترقية، مسؤولجهة التكوين املهين إن فوائده 

، اإلعتراف باألهلية... فمن خالل اإلستطالعات يف خمتلف البلدان لوحظ أكثر، املبادرة واإلستقاللية
  األكثر حضوراً يف أغلب النقاشات.أن الثقة بالذات هي 

التعلم منها  وفز الكبار حنوبشكل عام ميكن أن نشري إىل جمموعة من األسباب اليت حت
إكتساب الكفاءات القاعدية(القراءة، الكتابة،احلساب...)،التفتح على اإلمكانيات اجلديدة.فاجلهد 

هناك عدة عوامل واألساسي للفاعلني يف إنتقال الكفاءات القاعدية يتم أوالً من خالل عملية اإلقناع 
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علومات من كل شكل (الصحة،عروض جيب أن تذكر منها قراءة الصحافة،اإلطالع على امل
منها أيضاً إستعمال الربيد اإللكتروين وإستخدام خمتلف اخلدمات اليت يقدمها اتمع والعمل..) 

أحد األسباب املتعلقة بالتعلم هي األمل يف مساعدة أبنائهم يف وخدمات أخرى يف األنترنيت و
يعيشون فيها.إضافة إىل احلصول على  إكتساب املكانة يف اجلماعات اليت وأشغاهلم املدرسية. أ

وإلقناع الراشدين بالتعلم جيب أن يتم إقتراح التكوينات واليت هي تتناسب  اإلعتراف اإلجتماعي.
هدف واضح. فيجب أن تتكيف البيداغوجية واألنظمة ومع املشروع أي أن تكون هلا غاية 

                                                                                                              إكراهاموإيقاع العمل واملوضوعة مع حاجات الراشدين 
.(OCDE, 133:2003)  املختلفة  

 Learning Motivation الدافعية للتعلم  خلفية البحث

Noe(1986)   اإلجتاهات. -الفعالية الشخصية  - توقع املتعلم  
Baldwin & 

Ford(1988)  
 - التوقعات الشخصية  -قيمة التكوين  -الدافعية  -التحكم   -القابلية للتكوين 

  املشاركة يف العمل.-الدافع لإلجناز؛ ثقة املتعلم يف النجاح
Tannenbaum and 

Yuki (1992)  
  توقع النتائج.   –الفعالية الشخصية  -الدافعية للتعلم 

Holton(1996)   اجلاهزية يف  –خصائص الشخصية  -اإلستعداد  -الدافعية للنقل  –الدافعية للتعلم
  التجاهات املهنية.  –التدخل 

Holton, Bates, & 
Ruona(2000)  

القدرة الشخصية  –األداء وتوقع نقل اجلهد  –الدافعية يف النقل  –اجلاهزية للتعلم 
وقع النتائج ت –الفعالية الشخصية يف األداء  –(الفعالية الشخصية)  –يف النقل 

  الشخصية اإلجيابية.توقع نتائج األداء.
Hyun(2006)   الفعالية الشخصية. -الضبط والتحكم  

Joo & Kim(2008)   الدافعية يف  -الدافع واالحاجة لإلجناز  -التوقعات  -اجلاهزية  -الضبط والتحكم
  الفعالية الشخصية. –النقل 

(Kim S.2010:8) للدافعية للتعلم) اإلطار النظري 1( اجلدول  
  مهية الدافعية يف ميدان التكوين :أ 3-4

 )Weiner 1987(يف فعاليتها وامة يف نشاطات التعلم اهلددات إحدى احملإن الدافعة متثل 
 Ford( ـالنسبة لب أمالتعلم، لمكون ضروري  الدافعية جيعل منأن علم النفس التربية  أكدوالذي 

داللة على نتائج التكوين سواءاً على مستوى  والدافعية يف التكوين هلا تأثري ذ رأى بأنالذي ) 1997
قد مت الربهنة أن عوامل الدافعية هلا تأثري على األداءات فيما خيص وعلى نقلها.  وأ إكتساب املعارف،

ما جنربه  تؤثر يف حجم املعرفة اليت نتعلمها. فال نتعلم إالّا كما أLogan, Gorden 1984 ((تعلم. لا
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تؤثر بطريقة غري فهي التجارب، وهاته اخلربات،  وئياً حنالدافعية هي مسؤولة جز إنيف هذه الوجهة و
طريقة التعامل يف ومباشرة على تعلمنا. من جهة أخرى إن الدافعية تؤثر يف ما يالحظه الشخص 

املعارف وإن املعارف  ربة التعلم، فحسب التيار البنيويخلكل هاته العناصر متثل نتيجة والتعلم، 
تعلم إذا مل تنتقل الحسب درجة إنتمائهم. فال ميكن حدوث و ام،ومن قبل املتعلمني ذ بيننالتقنية ت

بدورها تثار الدافعية عرب  دافعية املشاركني،ومشروط باملبادرة  وجناح كل نشاط تكوين هواملعارف 
  )Hassi A, Storti S :2004 ,05(النجاح من خالل الفعالية الشخصية. 

احلل يف واملالذ  وفبالنسبة لألشخاص الذين يبحثون عن عمل جديد فإن جلوئهم للتكوين ه
مسألة الدافعية يف التكوين هي أكثر إحلاحاً يف هذا وإجياد فرص جتيبهم عن توقعام. واهلدف حن

دة إالّ إذا تعلق األمر أقل مهة فهم ليسوا حمفزين لتعلم أشياء جديوأكثر وهناً  إذا كانوا السياق ألم
  شغل.وبإجياد وظيفة 

إجراءات وظهور أشكال جديدة من اإلتصال. دعم وز التكنولوجية اجلديدة لإلعالم وبرو* 
مما خلق  ...التكوين عن بعدوالفرق اإلفتراضية، والتكوين التكوين الذايت. ل للتكوين مثوتدابري 

ضرورة إلتزام ب مرتبط أكثر ووالذي هحاجات جديدة للتكوين مع اإلشارة إىل جتديد الكفاءات. 
أصبحت فاحلراك املتزايد لرأس املال.  زيادةمشاركته يف تطوير كفاءاته بطريقة مستقلة مع والفرد 

غالب والبلدان،  وات أللمنظمتعلق األمر بالنسبة لميزة التنافسية سواءاً مورد لاليد العاملة أفضل 
على  يزةتحقيق هذه امللولتنمية هذه الكفاءات اجلوهرية و) Porter 1990(القطاعات اإلقتصادية 

حتسني وجتديداً ون أيدي عاملة أكثر إبداعية ياملؤسسات أن تكون جادة جتاه التكوين املستمر لتكو
 تكفي لوحدها بل من الضروري الصرامة يف سريورات التكوين اللذلك إن متواصل جلودة خمرجاا 

فمسألة التكوين . نجاح هذه العمليةوحمفزين حلد يسمح هلم بأن يكون املشاركني أكثر دافعية 
التنظيمية وتسهل التغريات التكنولوجية اليت   فهيأصبحت إنشغاالً هاماً يف تسيري املوارد البشرية 

فقط اإلستثمار يف التكوين جيب أن يكون وضع خطة اجلودة، ليس وألا املمر اإلجباري لتأسيس و
جيب أن نبحث عنها. من أجل ذلك جيب هي اليت مردودية بل أن املشاركة الفعالة للمستخدمني  وذ

 ,Hassi A(أن نتدخل على مستوى مكونات التكوين ألجل حتفيز العاملني كي ينخرطوا يف ذلك. 

Storti G :2004 ,06(. 
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التدريب وكما أن حب التعلم يعكس الدافعية املتقدمة للراشد املشارك يف حلقات التعلم 
جيدون ذلك مثرياً حيث يسمح هلم التعلم يف التعمق يف معارفهم والراشدين التعلم  حيث يثمن

اليت تناولت  عامل مشترك يف كل الدراسات وإعطائهم الفرصة يف تعلم اجلديد, فحب التعلم هو
 ,Boshier & Collins, 1985; Boshier &Riddell ;(     املضامنيوما جاورها من املفاهيم و الدافعية

1978; Fujita-Stark, 1996; Morstain & Smart, 1977; Wlodkowski, 1999.( اليت أجريت و
على مشاركة الراشدين يف التربية ومن أهم اإلعتبارات اليت ذكرت كسبب يف حب التعلم لدى 

  حيث مت جرد األسباب كالتايل:)Issac,E.p et Al( إتضحت من خالل دراسةالكبار 
  شيئ مثري لدي.و+ التعلم ه

  + من أجل أن أكتسب املعارف.
  + أن أتعلم شيئاً جديداً.
  + ألنين أمثن قيمة التعلم.

  + ألحسن من معاريف يف ميدان معني.
  + ألنين أمني كفاءايت.

  + ألكون أكثر الناس إعالماً.
    )Issac,E P. et Al: 2001 ,30(+ ألحقق أهدايف الشخصية املتعلقة يب. 

خلف هذا وسريورة نقل التعلم، واملتغري األكثر تأثرياً على التعلم  يإن الدافعية للتعلم ه
فتعرف بطريقة عامة أا  مقاربات مميزة.واملفهوم الوارد يف علم النفس التنظيمي هناك عدة مفاهيم 

 ,Colquitt, Le pine(التعلم يف سياق التكوين  واملثابرة يف السلوكات املتوجهة حنوالشدة والتوجه، 

Noé 2000 ،(مها ميدان التكوين على أساس مفهوم مميزين تتدخل يفالدافعية و.  
  الدافعية يف التكوين. -/أ
  الدافعية يف نقل املعرفة فيما مت إكتسابه إىل وضعية العمل. -/ب  

  :الراشدينمقاربات الدافعية للتعلم والتكوين لدى 
  :R.j. Vallerand, E. E. Thill مقاربة -/1
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يستعمل  )Construit Hypothétique( إفتراضيإن مفهوم الدافعية ميثل بناء  من خالهلما
فهناك اإلطالق التوجه،الشدة املثابرة يف السلوك إذن حتدد  يتالواخلارجية ولوصف القوى الداخلية 

  :بعة خصائص للدافعيةأر
  الذي يعين تغري يف حالة الفرد.واإلطالق   -أ

األهداف املناسبة فالدافعية هي اليت توجه  والسلوك املوجه حن والذي هوالتوجه  - ب
  سلوكاتنا.

  اليت هي ميزة يف الدافعية.واألهداف املناسبة  واليت تعين قوة التوجه حنوالشدة  -ج 
  اليت هي متظهر للدافعية.واليت تعين اإلستمرارية لدى الفرد واملثابرة  -د 

  ففي إعتقادهم إن هاته األبعاد األربعة جيب أن تدرس كلها مع بعض ألا تتأثر يف ما بينها.
  :J. Nuttinمقاربة  -/2

هذا البحث والتقدم والدائم على التطور وحسبه إن الدافعية البشرية تتميز بالبحث املقصود 
  :هذا يشري إىل مفهومنيواملشاريع الشخصية واألهداف بيبدأ 

حيقق ويتطور وديناميكية التطور الذايت فالكائن اإلنساين لديه التوجه الطبيعي ألن يتقدم  -/أ
  األهداف اجلديدة، بدون أن يتطلب ذلك إثارة خارجية.

لى تكوين كائن اإلنساين خيتلف عن الفئات األخرى ألنه ميلك القدرة عللالتوجهية  -/ب
 Brouaux(التقدم إىل األمام. يفمشاريعه واملستقبل جتعل كل فرد يبين أهدافه  وروئ حنوتوجهات 

K:2009,12(  
  :R j. Vallerand, C. Blanchard لـ نموذج التسلسليال -/3

 عمالكالمها إرتكزا على تيارين نظريني متعارضني يف إقتراح منوذج تسلسلي للدافعية تبعاً أل
)Freud, Hull, Weiner( يسيطر على وسليب مغلوب عليه برتواته، فال يستطيع أن يتحكم  والفرد هف

فعال يف  والذي أكد أن الكائن البشري ه) White(دافعيته، خالف ذلك إن التفكري الثاين تزعمه 
يف بيئته بدون ضغوط داخلية  هتفاعله مع البيئة اليت يعيش فيها إذن فالفرد يستطيع أن يقرر إستثمار

إقترح الباحثان  )Deci, Ryan(أعمال  الرجوع إىلوذين التيارين اخارجية. فباإلعتماد على ه وأ
فالدافعية ) Amotivation(منوذج تسلسلي للدافعية الداخلية حىت الدافعية اخلارجية مروراً بالالدافعية 

أما على النقيض إن  اإلرتياحوالراحة  اط من أجلهي حني املشاركة يف النش )Intrinsèque(الداخلية 
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جتنب  وهي حني إجناز نشاط ألجل احلصول على مكافآة أ )Extrinsèque( الدافعية اخلارجية
تشري إىل غياب الدافعية سواءاً داخلية أم خارجية فالفرد ال  )Amotivation( العقوبة، أما الالدافعية

هذا النموذج يفترض أن كل و النتائج املتحصل عليها،وال يرى أي عالقة بني نشاطاته ويدرك 
هلا آثار والعامة) تتفاعل  وية، السياقية أضعختلف العوامل (الومبالدافعية مهما كانت هي مرتبطة  

عن التفاعل  ناجتةأن الدافعية هي  يرىيف العموم إن هذا النموذج وسلوكية، ووجدانية، معرفية 
علم النفس أحباث ويدمج مقاربة الشخصية هذا النموذج  ا أنالبيئة كمواملتواصل بني الشخص 

اإلجتماعي للدافعية مما يسمح بنظرة شاملة حملددات الدافعية سواءاً الشخصية الداخلية أم العالئقية. 
)Brouaux K: 2009, 13(  

  :L. Font-Harmant النماذج األربعة لـ -/4
تكوينهم فهناك نوعني من الديناميكية  تعادةمن خالل إسدافعية الكبار عطينا اإلهتمام لإذا أ

 هناك أربعة مناذج نذكرها هيو )Repture(القطيعة  وأ )Conversion(التحول القوية مها إما  
  :كالتايل

تكون خصوصاً ومنطق إضفاء الشرعية على النشاطات اإلجتماعية املهنية حنن يف هنا و -أ
املهن احلرة ...) يكون فيها املستوى األول للتكوين غري لدى األشخاص يف بيئة (اإلطارات العليا، 

عندما يريد إستئناف الدراسة وغري مصادق عليه (يف الدراسات العليا اجلامعية، املدارس)  ومكتمل أ
احلصول على شهادة التعليم العايل فإنه يأمل يف الدخول إىل منطق اإلندماج الرمسي يف جمال  وأ

  إجتماعي كان فيه من قبل.
منطق الترقية اإلجتماعية حني يكون لديهم تكوين أويل تقين قصري فهم يبحثون من  - ب

  يتطور فيه الشخص.واإلعتراف يف جمال مهين يرقى والتثمني على إستعادة الدراسة وخالل التكوين 
احلوادث املؤملة ويتعلق باألشخاص الذين تأثروا باملشاكل وإضطراب يف احلياة اخلاصة  -ج

ن الرجوع إاألطفال) بالنسبة هلؤالء األشخاص  وتارخيهم العائلي (مرض مزمن، موت الزوجة أيف 
املهنية ومعدل للحياة اإلجتماعية  وهوث عن احلياة اهلنيئة، حبوإىل اجلامعة يدرك يف الغالب كعالج 

  للحياة.وقيمة  يعطي معىنو
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هلذا امللمح األخري يتمثل الرجوع أشكال املشاركة يف احلياة العامة فبالنسبة  معالقطيعة  -د
إىل الدراسات اجلامعية كسريورة إندماج يف سياق إجتماعي جديد خيتلف على الوضعية السابقة 

  جزء من ماضيه. ويرفض كل أو
تفسر لنا وميز بني ثالثة دوافع أساسية تشرح  :J. N. Demolالدوافع الثالثة لـ  -/5

   :قرار الدخول يف التكوين
النفسي تتمثل يف الرغبة يف  والطموحات من النوع الشخصي أواحلاجات الشخصية  -أ

  حتقيق الذات. والبحث عن اإلستقاللية أواملعرفة لشيء آخر والتعلم 
 والتغري يف املكانة املهنية أوذلك من خالل إجناز مشروع مهين واإلمكانيات املقدمة  - ب
  تغيري اال املهين. واإلجتماعية أ
قرار الدخول يف التكوين واملتربص حني دخوله للتكوين، على التأثريات اخلارجية  -ج

  )Brouaux K :2009, 15( املهين. ومرتبط حبادث خارجي من النوع العائلي أ

  :"E. Bourgeois "Expectancy Value منوذج/ 6
أي أن  توقع القيمةب اإهتم انذلالو Cross, Wlodkowskiإعتمد هذا النموذج على أعمال 

القيمة  اللذان مهاالتفاعل اإلجيايب بني العاملني األساسني  من ةناجت هيالتكوين  وفكرة القرار حن
)Valeur( التوقعوالتكوين  وللشخص حن )Expectancy (يكون الفرد حيث ، يف النجاح هلذه املهمة

التكوين ألنه مقتنع أن هذا التكوين يقدم له فوائد حقيقية (على األقل هامة بالنسبة  وأكثر إلتزاماً حن
قرار   العاملني يتفاعالن مع بعضها فإذا غاب أحدمها فإنويقدر إمكانيات النجاح العالية وله) 

  الت.االدخول يف التكوين يكون سلبياً يف كل احل
  : J. P. Boutinet ـالدوافع الثالثة ل/ 7

الدوافع الشخصية فاألوىل وية، الدوافع املدخلة ضعثالثة دوافع خمتلفة منها الدوافع الوهناك 
الوضعية اليت هي غري متحكم فيها واليت حتدد األشياء إكراهات  من خاللتتعلق بالدوافع اخلارجية 

يات التحد واملتحولة إىل حتديات شخصية مث النوع الثالث هوأما الثانية هي اإلكراهات املدخلة 
  )Brouaux. K: 2009,17هي الدافعية الداخلية. (والشخصية املرتبطة بتاريخ الفرد 

  :P. Carré لـ مقاربة الدوافع العشرة/ 8
  :الدافعية حمتوى
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 موضوع تترجم فإا أهداف، شكل على عنها معرب التكوين يف التسجيل دوافع بإعتبار
 للتكوين ينظر اإلطار هذا يفو. التكوين نشاط دورة من الغاية أخرى بطريقة أي النشاط هدف

  .)Nuttin 1987( امعال املشروع خدمة يف وسيلة كنشاط
  :الدافعي التوجه احمور

 )Houle 1961( املؤسسني أعمال من نابع وه هنا املقدم للدوافع الوصفي النموذج هذا إن
 وحن التوجه بني نفصلهنا و ،)Vallerand, Thill 1993( فيهم مبا )Deci, Ryan( لـ احلديثةو

  .أخرى جهة من املشاركة وحنو التعلم وحن التوجه التوجهني بنيو جهة من اخلارجيو الداخلي
  :Orientation intrinsèque/ Extrinsèqueاخلارجي/الداخلي التوجه

 الرضا جيدون الذينفهناك األشخاص  التكوين إىل لإلنضمام الدوافع بني تفرقة بأول نقوم
أم  التكوين لنشاط مطابقة هي املتوقعة النتيجة إن األول يف فإنه آخر بشكلو نفسه التكوين خارج

 أحباث على إعتماداًو عنه، خارجية هي اليتو األهداف بتحقيق يسمح التكوين إن الثاين يفبالنسبة 
)Deci, Ryan( اخلارجية الثانيةو خليةالدا األوىل نسمي.  

  :Apprentissage/Participation املشاركةوأ/التعلموحن التوجه
 إكتساب بني التكوين يف اإللتزام دوافع يقسم الدافعية، التوجهات بني يفرق ثاين حمور هناك

 الذين أما املعارف، تعلم وحن مركز وفه إذن...)  اإلجتاهات القدرات، املعارف،( التكوين حمتوى
 هذه فيف )Houle 1961( التكوين يف احلضور وأ التسجيل أي املشاركة وحن التوجه لديهم يكون
  .املعارف تعلم عن مستقلة نتيجة توقعب مرتبط وه التكوين يف التسجيل إن األخرية احلالة

 دوافع قراءة خالهلا من ميكن نوعية مربعات أربعة على نتحصل احملورين بني جنمع حينماو
بتحليل دوافع اإللتزام يف   Philippe Carré قام .)Carré Ph: 1998 , 122( التكوين يف اإللتزام

من وحيث توصل إىل أن دوافع الدخول يف التكوين متعددة  2001التكوين تبعاً لبحث أجراه سنة 
سبب الدخول إىل التكوين فهناك تداخل لعدة دوافع فهي ليست  والنادر أن يكون دافع واحد ه

إمنا هي تعبري من عالقة والتكوين،  أبعاد دائمة لإلسهام الفردي يف وميزات للشخصية أ وبسمات أ
حلظة معينة من حياته، حيث خلص إىل أربعة ووضعية معينة وشروع التكوين، يف حالة الشخص مب

الدوافع يف ظم تاليت تنواملشاركة)،  وحن –التعلم وحن –اخلارجية  –(الداخلية : توجهات للدافعية
  )Brouaux. K: 2009,19( العشرة، ألجل اإللتزام يف التكوين.
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سبعة وتقسيم توجه الدافعية الداخلي/اخلارجي فهناك ثالثة داخلي اإلعتبار فإذا أخذنا يف 
 واملشاركة فهناك أربعة دوافع حن وحنوالتعلم  وأما إذا أخذنا يف اإلعتبار التوجه الدافعي حن خارجي.

 :ةسنحاول أن نفصل يف الدوافع العشرة كل على حدو املشاركة وستة حنوالتعلم 
  :)Le motif épistémique( اإلبستيمي الدافع - /أ
هي عمليات جتد سبب وجودها والثقافة، والتعلم يعين إمتالك املعارف والتعلمي  وأ

تكرارها داللة على املتعة يف ومرتبط مبعرفة حمتوى معني  ودافع اإللتزام هنا هوتعزيزها يف ذاا و
 تعززهاو تربرها عمليات هي التثقيف، وأ املعارف إكتسابو التعلمف ).Brouaux. K: 2009,19(ذاا

حيث  معني حملتوى املعرفة يف املتعة خالل من باملعرفة مرتبط وه هنا اإللتزام فدافع ذاا، حد يفاملادة 
 قضية فهي البحث هذا يف املستخدمة صطلحاتامل حسبو ذاته، حد يف التشوقو املتعة تتشكل

 حب وأ اإلطالع حب من. األشياء يف الذهين اجلانب حمبة وأ التقدم، يف الرغبة وأ" شخصي وقذ"
 وأ باإلقتصاد، يتعلق ما كل أحب إنين مثالً" نفسه، باحملتوى مرتبطة هي فالدافعية املعرفة،و التعلم

 عالقة له هذاو أخرى، بدوافع أحياناً تأثرت ولو حىت...إخل.البشرية، باملوارد مهتم دائم إنين" التسيري
 املعرفيةفوق  وأ الذهن، تفتح وحن توجههناك  للمعرفة احلب هذايف و الوجداين، البعدمع  تأثريية

)Métacognition) (Carré Ph: 1998,124.(  

  :)Le motif socio-affectif( الوجداين اإلجتماعي الدافع -/ب
 وههنا  يهم لذيفا إجتماعية، عالقات ربط أجل من التكوين يف باملشاركة األمر يتعلق

 أن التكوين على جيب تسجيللل دافعال هذا عن اإلجابة ألجلو التكوين لسري اإلجتماعية الظروف
 اإلنضمامو اجلديدة، الوجدانية-اإلجتماعية العالقات بتنمية السماحو آخرين مع للتبادل فرص مديق
 التعارف، عن نتحدث هناكو تعزيزهاو إجتماعية عالقات ربطو ،معهم التواصلو مجاعات إىل

 اخلربات،و التجارب حيث من املقارنة العالقات، تنمية معهم، التواصل اآلخرين، رؤيةو اإلحتكاك،
 اآلخرين، مع يكون أن يفتكمن  املتعة هناو سابقون، أصدقاء وأ جديدة مبعارف األمر تعلق سواءاً
  .للتعلم حقيقي كمصدر وه اجلماعة تكوين أن نادراً أعترب ولو حىت

  )Le motif hédonique(: املتعة دافع -/ج
 مستقلة هي اليتو التكوين بيئةو لسري املادية للظروف نظراً املتعةو بالرغبة األمر يتعلق هناو

 وأ األدواتو اتالتجهيزب تمتعالو التكوين مكان من الراحة منها له، املميز احملتوى تعلم عن متاماً
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 أشار اليتو إنفعالية، هي اليتو الدافع هذا عن التعبري يف الشائعة اللغة نالحظ حيث الدعائم، الوثائق،
 Carré( .التكوين حمتوى عن متاماً املستقلةو التكوين وحن الدوافع بني من وه أنه )Houle 1961( إليها

Ph: 1998, 124.(  املرح، الراحة يف األماكن، األدوات) التجهيزات وفالفرد يهتم أكثر بالشكل
  )Brouaux. K: 2009,19( العمق (حمتوى التكوين).املستعملة) أكثر من 

  )Le motif économique(: اإلقتصادي الدافع -/د

 مالزم ووالذي ه تكويين نشاط يف املشاركة بمجردف مادية هي هنا املشاركة أسباب إن
 مثالً التكوين من املرور عرب مباشرة وأ البطالة، ضمانل مباشرة تكون قد إقتصادية،و مادية ملكاسب
 مرتبط الدافع هذا إن العاملني لدىو غالباً شائع وه هذاو. لذلك مصاحبة ترقية على احلصول

 حتسني يف الطموح وأ الدخل، إخنفاض ضد أمان دور يلعب فالتكوين لذلك الشغل، يف التهديدب
  .الترقوي التكوين إطار يف هم الذين العاملني لدى الدخل

  )Le motif prescrit(: اإلجباري الدافع -/ـه

 مشرف نصيحة اإلجتماعية، طابقةامل ضغوط( الضمنية هأشكال خالل مناإللزامي  وأ
...)  القانون، خالل من التسجيل ضغوط(علنية ال وأ...)  تأثري، له شخص تدخل مسؤول،
 أما للتكوين خارجية األكثر األبعاد عن يعرب .اآلخرين قبل من ألمر نتيجة وه التكوين يف فالتسجيل

 املفروض، التعيني، اإلرسال، اإلجبارية، هي ذلك عن التعبري يف املستعملة الكلماتو املصطلحات
  .املطلب كلمة هاتترمجاليت و

  :)dérivatif Le motif( اإلجتناب دافع -/و
 هي اليتو مرحية غري اليت تكونو معاشة نشاطاتو وضعيات إجتناب عن نتحدث هناو

 نقصو اململة الروتينية النشاطات العمل، يف يوية واملرحاحل إنعدام مثالً التكوين يف التسجيل سبب
 تعرب اليتو...  عائلية صراعات اإلجتماعية،و الوجدانية احلياة يف فقرومشاكل  وأ املهين، اإلهتمام

  ... الوضعيةو الروتني تغيري حيث من جتنبيةو هروبية بكلمات عنها
  :)Le motif opératoire professionnel( مهين يئإجرا دافع - /ز

 املدركة) اإلجتاهات القدرات، املعارف،( الكفاءات تعلمو بإكتساب هنا األمر يتعلق
 املسؤوليات العائلية، احلياة يات،ااهلو( العمل جمال خارج النوعية النشاطات إلجناز ةيكضرور

 وأ اإلهتمام أجل من وظيفة له فالتكوين ، الفعليو امللموس النشاط وه دائماً اهلدف) اجلمعوية،
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 املرافقة عرب حيام يف األطفال مساعدة وأ الشخصي، اإلستطالع حب وأ احلاجات وأ املشروع،
)Carré Ph:1998,126(.  

مثل السابق يأيت : )Le motif opératoire personnel( الدافع اإلجرائي الشخصي-/ح
  يستعملها خارج عمله.البحث عن الكفاءات والفرد للتكوين من أجل إكتساب 

  :)Le motif identitaire( اهلوية دافع -/ط
 من الضروري الرمزي اإلعتراف وأ) اإلجتاهات القدرات، املعارف،( الكفاءات إكتساب

 وأ اإلجتماعي الثقايف، املهين، اإلعتراف زاوية نموأ اهلوية خصائص على احملافظة وأ التحول أجل
 من اإلعتراف على فقط مركز وه الدافع فهذا املنصب، األهلية، مستوىعلى  وأ للوظيفة العائلي،

 كلمات خالل من ذلكو إقتصادي إعتبار أي عن خارج للذات، اإلجتماعية الصورةو احمليط قبل
 القدرة تظهر الدوافع هاته قلب يفو" ... زمالئي من أفضل أكون أن" ،"والدي مثل أعمل أن"

  .منهم أفضل وأ اآلخرين مثل طبيعيني أشخاص نصبح فبه. الراشدين لتكوين الكلية
يف هذه احلالة يتم إكتساب الكفاءات : )Le motif vocationnel( الدافع التوجيهي - /ي

احملافظة عليها  واإلعتراف الرمزي الالزم للحصول على الوظيفة أو(املعارف، القدرات، اإلجتاهات) أ
تسيري املسار وعلى أساس التوجه املهين  والتكوين ه وحتوهلا فالسبب يف اإللتزام حن ويف تطورها أ

 )Brouaux. K: 2009,19(هوية.  وأ إجرائي وأ البحث عن عمل قبل أي دافع إقتصادي واملهين، أ

 السريةو الشغل، عن البحث كلمات هي ذلك عن تعرب اليت اللغةو التوجه بدافع أيضاً نسميهو
 خروجلل نافذة عن عبارة وه فالتكوين...  الفرص، املهين، املستقبل املهين، احلراك الذاتية،

 بالدوافع مرتبط وه الذيو هوية منه أكثر إستعمايل دورو طابع هلا عليها املتحصل فالشهادات
  )Carré Ph:1998,126(. البعيد املستقبلي توجهه يف ميكن اإلختالف أن إالّ اهلويةو اإلقتصادية

  اخلامتة:
التباينات املسجلة على مستوى كل املقاربات اليت تناولت مسألة نستنج مما سبق ومن خالل 

الراشد والتمدرس والتعلم  ومندفع بصفة إلزامية حن والدافعية يف التعلم لكل من الطفل الصغري الذي ه
تأثرياا وية عبراغماتية. حيث نالحظ التدرجات تصنيفات الدافومندفع بصفة نفعية  والذي ه

يف تطبيق هاته املعارف اليت تتحول إىل كفاءات ودورها الكبري يف حتديد فعالية إكتساب املعارف و
حني اإلقتراب واحلياة اإلجتماعية.  واملهنية أ وإجرائية وأداء تنافسي سواءاً يف احلياة املدرسية أ
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عت بكل النظريات التباينات بني وجهة النظر البيداغوجية اليت تشبواإلطالع على هاته الفروقات و
نفسي  وه أصبح من الصعب الفصل فيما بينها ويف حتديد ماف .الكالسيكيةوالنفسية احلديثة منها 

يب حاول أن جتاليت رأت النور مؤخراً. لتووجهة النظر األندراغوجية اجلديدة و !بيداغوجي وه ماو
 والذي الرشد جزء منها  أوة التعلم على مدى احلياة عن ميزات املرحلة سواًء تعلق األمر بدور

الذي ينبغي  نأيف اية املطاف و املتواصل.واحلاصل اإلجتماعي وبالتطور اإلقتصادي ، التقين 
ا على اإلهتمام مبا يبحث عنه الفرد لتحقيق مهكال انتؤكدوتلتقيان كال الوجهتني  اإلشارة إليه أن
  تكوينية.وسياسة تعليمية  وتدبري أوجناح أي إجراء 
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   ، جامعة وهرانبن حجبة عبد احلليم أ.                                 
  املقدمة:             

، فمن ))-Kant I كانط((إذا صح القول أن علم اجلمال مل جيد شكله حىت القرن الثامن عشر مع  
تشفه دفعة واحدة وبشكل كامل، فما يالحظ عن الصحيح القول كذلك أن ذلك الشكل مل يك

 :أنه استوعب ما قاله سابقيه حول فكرة اجلمال إال أنه خالفهم عندما رفض اجلمالية املتعالية ))كانط((
يف الشيء دون العودة إىل تصور مثايل  يبتدئمجالية منوذج النماذج ومثال املثل، ألن اجلمال احلقيقي 

كما خالفهم عندما أكد على استقاللية علم اجلمال عن طبيعة املوضوع ألنه انه يدرك مباشرة،  ،هيحناك
وإمنا علما حلالة  Baumgarten(( باومغرتن((لن يكون علما ملوضوع الشعور اجلمايل كما كان يطمح 

  .1الذات املدركة هلذا الشعور اجلمايل
ى مفهوم احملاكاة والتمثيل، كما إا إا قطيعة ائية مع اجلمالية األفالطونية األرسطية القائمة عل 

، إا استقاللية اجلميل الذي يعرب عن شعور متحرر من ))باومغرتن((قطيعة مع التوجه العام إلستيطيقا 
كل غائية، لكن هذا االنفصال واالستقاللية الذي أحدثته الفلسفة النقدية الكانطية عن اجلماليات 

ليس بانفصال كعلم يهتم بتحليل املوضوع ويبحث يف  ))اومغرتنب((املتعالية املفارقة، عن إستيطيقا 
، بل كحكم يهتم بتحديد 2»عقلي منطقي يتحدد مببادئ العقل يميكحكم إبست«احلكم األفهومى 

ما طبيعة احلكم اجلمايل شروط قيام احلكم اجلمايل كحكم إستيطيقى ذوقي من هنا وجب أن نتساءل: 
وكيف تعترب التجربة اجلمالية الكانطية تأسيسا حقيقيا  وطه الفلسفية؟يف الفلسفة الكانطية؟ وما هي شر

  ؟ ))باومغرتن((لإلستيطيقا مقارنة بتجربة 
  ـ طبيعة احلكم اجلمايل: 1  
أن احلكم اجلمايل أو حكم الذوق ليس حكما « :))نقد ملكة احلكم((يف كتابه  ))كانط((يرى  

وهو ما يعىن أن أساسه احملدد ال ميكن أن يكون إال معرفيا وبالتايل ليس منطقيا، بل حكم مجايل 
، ومعىن هذا أن احلكم اجلمايل حكم متميز خيتلف عن احلكم العقلي كونه غري مستمد من أي 3»ذاتيا

عقلية منطقية  مبادئال يتحدد  تصور كما أنه ال ميدنا بالتصورات مثل الفهم الصوري وال باألفكار فهو
  أ عدم التناقض.معينة كمبدأ اهلوية أو مبد
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إذا فاحلكم اجلمايل عند كانط حكم إستيطيقى ذوقي ذايت مستعصيا على القياس والتحديد يعتمد  
صادر عن الذوق والذوق صادر عن الرضا أو «على تأثري الشيء يف النفس، يرجع إىل تأثري الذات ألنه 

قا احلكم مستقال عن طبيعة ، هكذا يصبح اجلميل يف إستيطي4»السرور الذي ال يأيت من ورائه منفعة
موضوع التمثل لشيء ما كما يف نطاق مسألة املعرفة إمنا هو علما حلالة الذات املدركة للشعور فالذي 

باحلكم يشعر باللذة يف موضوع ما وهذه اللذة ال تقوم على أي تصور للموضوع أو على حتقيق «يقوم 
  .5»لعلة أو غرض أو عرف

حيصل عن طريق متعة، من صورته يف حد ذاته دون النظر إىل  إن احلكم باجلمال على شيء ما
االرتياح يأيت من الشيء يف ذاته دون النظر إىل جبين من األلوان املنسجمة فيها وحمتواه، فاللوحة تع

فاللذة ذاتية ومباشرة، وميكن القول أن أمهية اجلانب الذايت يف اجلمالية  ،الشيء الذي تشري إليه اللوحة
  .6»يكمن يف كون اإلنسان ال يستطيع أن حيكم على مجال موضوع مل يسمعه أو مل يره«الكانطية 

، أن احلكم اجلمايل حكما فرديا ينولكن فكرة حيادية اإلدراك الذاتية وتثمني اجلميل ال تع 
خالصا، فإذا كان حضور الذات شيء ضروري للممارسة حكمها على املوضوع حيث تقوم بسماعه 

  ه، فان هذا ال ينفى املشاركة الكلية لآلخرين يف هذا احلكم. أو رؤيته أو تأمل
، فكون املوضوع يثري اللذة أو 7»اجلميل هو ما يسر كليا مبعزل عن أي مفهوم« :))كانط((يقول 

إذ لو كان الذوق شيئا «األمل لدى اجلميع يعىن أن احلكم بأن هذا الشيء مجيل حيدث عندهم مجيعا 
ان مبمارسة فنه لنفسه فقط، مادام أن أحدا لن يفهمه ولن يتفق معه يف احلكم فرديا متاما الكتفى الفن

  .8»على عمله
متعة النـص والشكل «حلكم، إستيطيقا املتعة اخلالصة هكذا مهدت النقدية الكانطية إلستيطيقا ا  

لحة، ه عن الغرض واملصزـاملن 9»واللون واللحن، الذي يبحث عن اجلمالية يف ذاتية اجلمال احملض
  خر. كن دون فقدان املشاركة الكلية لآلول

  م اجلمايل:كـ الشروط الفلسفية للح 2 
أن يقدم تأسيسا جديدا حقيقيا للدراسات اجلمالية  ))نقد ملكة احلكم((بكتابه  ))كانط((أراد  

أراد أن  اليت مل يشأ القدامى أن يرتفعوا ا إىل مرتبة العلوم الشريفة اجلديرة باهتمام الفيلسوف، كما
لكة الرغبة، يقدم حتليال فلسفيا يؤكد به استقالل ملكة احلكم باجلمال عند اإلنسان عن ملكة املعرفة، وم

  ، واليت ميكن اإلشارة إليها فيما بلى:10اجلميل الشيءها أساسية يف حكمنا على اريحمددا الشروط اليت 
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فاجلميل «من كل منفعة أو مصلحة ـ أوهلا: أن احلكم اجلمايل حكما حياديا غري متحيز، جمرد  
الذوق بغري أن يرتبط بتحقيق فائدة عملية أو لذة حسية، فالرضا والبهجة املستمدان  يموضوعي يرض

  .11»من تأمل اجلمال ينطويان على حترر اإلنسان من مطالبه املادية
لى موضوع الذوق هو ملكة احلكم ع« :إن احلكم اجلمايل ذا املعىن تأملي خالص، يقول كانط 

. 12»ما أو منط متثل عن طريق رضا أو قنوط مبعزل عن أية مصلحة ويسمى موضوع هذا الرضا باجلميل
إن هذا املعىن اخلالص ارتبط يف حتليل كانط بالكيفية اليت ال يكون فيها حكم الذوق حكما معرفيا وال 

ال بد للمرء « :))كانط((قول ليا ما حيدد أساسه ال ميكن أن يكون غري الذات. يامنطقيا، بل حكما مج
هو أمر جزئي وليس أن يعترف بأن احلكم خبصوص اجلمال الذي خيتلط فيه قدر ضئيل من املصلحة  

بل جيب أن يظل ، ينبغي أال خيالط املرء أي احنياز لصاحل الوجود الواقعي للشيء حبكم ذوق خالص،
  . 13»حياديا متاما ذا الصدد

هو أن للجميل مسة الكلية  ))كانط((يف حكمنا على اجلميل يف رأى  الثاينـ ثانيا: إن الشرط  
اجلميل هو ما يسر كليا مبعزل عن أي « :اليت تتوفر على الرضا لدى مجيع الناس، يقول كانط

خيص اجلميع، والطابع  يحكم عام كل ))كانط((، من الواضح أن احلكم اجلمايل يف نظر 14»مفهوم
إىل املوضوع، ففي احلكم على اجلمـيل ال يصح ألي إنسان أن يقول هذا فيه يعود إىل الذات ال  يالكل

، بل الصحيح أن يقول إن هذا الشيء مجيل فالرضا باجلميل يفترض وجوده هالشيء مجيل بالنسبة إلي
حني يعي أحد أن رضاه مبوضوع ما يالزمه بصرف النظر عن املصلحة، «لدى مجيع الناس، يقول كانط 

، ومعىن هذا أنه ال 15»إىل املوضوع باعتباره ينطوي على أساس للرضا لكل الناس فانه البد أن ينظر
ألن له طابعا كليا  ،كل حسب ذوقه اخلاص أو ميوله الشخصية ،ينبغي أن خيتلف الناس إزاء اجلميل

يسرى على اجلميع، ويدل على ذلك ما نالحظه من اتفاق حول روائع اجلمال الفين اليت تظل تؤثر يف 
  .16رات واألجيال املختلفة برغم من زوال الظروف االجتماعية والنفسية اليت أبدعتهااحلضا

كم ذايت جمرد مـن أي تصور إن متيز احلكم اجلمايل بالكلية كما نالحظ ال يتناىف مع كونه ح  
 ،من غري تصور عقلي تنتظر توافق املوضوع معه بالرضافالذات وهى تعاين اجلميل تشعر  ،حمدد أو معىن

  ودون غاية دف إليها، إمنا هو شعور خالص يكون فيه الرضا يصدق على اجلميع. 
موضوعا للسرور أو  التقاطهالذي جيرى «ـ ثالثا: الضرورة: إن اجلميل كما يرى كانط هو 

، وهذه الضرورة تنبع من عدم إمكانية اخلروج عن احلكم 17»االرتياح ضرورة وبدون أي تصور
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ما، بأنه مجيل فال بد أن يوافق عليه اجلميع، كما أن هذه الضرورة ال تعتمد  اجلمايل، فإذا وصف شيء
ه باملالئم إنه يأقول عن الشيء الذي أمس« :على تصورات عقلية وال هي ضرورة عمليـة يقول كانط

ما اجلميل فإن املرء يفكر بأن له عالقة ضرورية بالرضا، واحلال أن هذه الضرورة أفعال يولد لدى لذة، 
نوع خاص، فهي ليست ضرورة موضوعية نظرية ميكن التعرف عليها قبليا حيث يشعر كل شخص  من

وال هي ضرورة عملية يكـون فيها الرضا «، ويقول أيضا 18»ه مجياليذا الرضا باملوضوع الذي أمس
  .19»عن طريق مفاهيم اإلرادة اخلالصة النافعة كقواعد للكائنات التـي تتصرف حبرية

م اجلمايل حكم تكمن فيه الضرورة والكلية، ال يتم عن طريق الذهن ألنه ليس فاحلك ن،إذ 
 موضوع معرفة، وال خيضع لألدلة املقنعة، ضرورته ليست مشتقة من التصورات وليست قطعية، بل

وشرطها يفترض وجود حس مشترك أي وجود إحساس عام بني املدركني  ،ضرورة مشروطة«
  .20»للموضوع اجلمايل
إن اجلميل يف اإلستيطيقا الكانطية يوحى بغاية دون أن يتعلق بغاية حمددة، يقول ـ رابعا: 

حيثما ينظر إىل غاية باعتبارها مصدر رضا فهي دائما تعزو مصلحة كأساس حمدد للحكم « :))كانط((
ذاتية باعتبارها  ةعلى موضوع اللذة، ومن هنا ال يستطيع حكم الذوق أن يعتمد على أي غرضي

، هذا القول يؤكد على ضرورة تأسيس مجالية خالصة متحررة من كل غاية حمددة، مجالية 21»أساسه
قية، ولكن ملا كان احلكم اجلمايل قائم على الشعور يمرببعيدة عن اجلاذبية أو االنفعال أو الدوافع اال

يكون حكم واللذة إمنا تفترض توجيه امليل حنو غاية فإن حكم الذوق ال بد بالضرورة من أن «باللذة 
اللذة فها لذة خالصة ال عالقة هلا باحلس، فاللذة يف احلكم «، ولكنها غائية بدون غاية تكون 22»غائية

ذا  ))كانط((، ما يعنيه 23»اجلمايل تستند إىل التأمل اخلالص، وال تتضمن أي اهتمام باملوضوع
ميل حتصل من صورته يف حد ذاته املصطلح غائية بدون غاية هو أن املتعة اليت نشعر ا عند تأمل اجل

هذه املتعة ليست شأنا عمليا « :دون النظر إىل حمتواه وبعيدا عن تدخل أي فكرة تصورية، يقول كانط
   .24»الشيء وليست كذلك نتاج فكرة اخلري أو أمرا تابعا للتركيب الباثولوجي يف

 ،نقاوته اجلمالية من ذاتهفاحلكم اجلمايل ليس تابعا ألي نظام أخر خمتلف عنه، يستمد  ن،إذ  
أو االنفعال ليحدث  اإلعجابا، أو حينما يكون يف حاجة إىل ويفسد عندما يرتبط دف أو مصلحة م

  السرور أو الرضا.
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  اجلمالية الكانطية كتأسيس حقيقي لإلستيطيقا:-3
، ))اومغرتنب((إذا صح القول أن اإلستيطيقا مل تصبح مفهوما معتمدا لتخريج داللة فلسفية إال مع 

الذي عمد إىل االرتفاع باإلستيطيقا إىل مرتبة العلم املستقل فجعلها علم املعرفة باحملسوس، فكانت هذه 
اخلطوة مبثابة الوالدة األوىل لإلستيطيقا، كما اعتربت حدثا بالغا ذا أمهية يف تارخيية الوعي الذايت األوريب 

ته النهائية مع مفهوم احملاكاة والتمثل كما ظهر مع قطيع يف«يبعامة، إال أن املشروع النقدي الكانط
ستطيقا ، وىف انفصاله عن التوجه العام إل، وجتسد يف عصر النهضة))aristote أرسطو((
   شكل حلظة ميالد ثانية لإلستيطيقا. 25»))باومغرتن((

فيما  ))نباومغرت (( اقإستيطيالكانطية عن  كيةيالكوبرنلكن هذا االنفصال الذي أحدثته الثورة 
  يظهر؟ 
تظهر املفارقة األوىل يف اإلستيطيقا الكانطية من حيث أا تشري من جهة إىل نفس اهلاجس  - 

ظة ذاا من حيث تأسيس اإلستتيطيقا كعلم قائم بذلته، لكن يف اللح ))باومغرتن((الذي وجه عمل 
لكانطية مبعزل عن طبيعة ومن جهة أخرى تبدو اإلستيطيقا ا ،هذا من جهة .يئ شروط االنفصال عنه

وإمنا  ،))باومغرتن(( موضوع التمثل، ألا لن تكون علما ملوضوع الشعور اجلمايل كما كان يطمح
  .26علما حلالة الذات املدركة هلذا الشعور اجلمايل

هو حتديد طبيعة احلكم  ))باومغرتن(( اقإستيطيأما املظهر الثاين الذي مييز اجلمالية الكانطية عن  -
  مايل الذي يستمد قيمته اجلمالية من ذاته.اجل

عندما جعل اإلستيطيقا علم اكتمال  ))باومغرتن((أما فيما يتعلق بفكرة الكمال اليت قال ا  -
ه ـزعندما ن ))كانط((، رفضها 27املعرفة باحملسوس فافترض أن اجلمال هو أكمل درجات احملسوس

  أن نبحث عن اجلمالية يف ذاتية اجلمال احملض.  اللذة اجلمالية عن أي غرض أو غاية، إذ ينبغي
تكشف عن الداللة احلديثة ملصطلح الذاتية  ))كانط((و ))باومغرتن((ـ إن اإلحالة على إستيطيقا 

الذات مصدر ليس فقط ملعيار «كشرط لتأسيس اإلستيطيقا، ولكن املفارقة الكانطية تكمن يف اعتبار 
األمل، بني الذات وبني الشعـور باللذة وإذ هناك تالزم داخلي  ،28»احلكم، بل إلمكانية احلكم نفسها

  .29»فالذوق يعمل يف نطاق املخيلة اليت تستند إىل الشعور باللذة واألمل« يأي بني الذايت واإلستيطيق
وكوين يف ذة واألمل، فان هذا الشعور فردى إذا كان هناك تالزم داخلي بني الذات والشعور باللو

و ليس شعور ذايت خالص بل فيه من الكلية ما جيعله كوين قابل ألن يصبح موضوعا فه ،الوقت نفسه
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أن قصد كانط مل يعد موجها إىل « تكشف كيف ))نقد ملكة احلكم((ـللتواصل، ولعل القراءة املتأنية ل
، بل صار متعلقا بتحديد طريف ملفهوم بوصفه متعلق باجلميل أو باجلليل بسط معىن احلكم الذوقي

  .30»بوصفه ضربا خمصوصا من احلس املشترك الذوق
 ذا الفهم اجلديد متيزت اجلمالية الكانطية، وأكدت على أصالتها وعناصر اجلد ة فيها فقد نتج عن

  هذا البناء اجلديد لإلستيطيقا الكانطية مسألتان مهمتان:
لإلستيطيقا اليت  أوهلما: متثلت يف الفصل بني احلكم اجلمايل واإلبداع الفين كموضوع جوهري - 

تتأسس يف أولويتها العلمية على احلكم ال على اإلبداع، ذلك أا ال تم باجلميل كموضوع حتلله ومتثله 
  .31بل تم به كعلم حتدد فيه شروط احلكم اجلمايل

من حيـث كون  ،أما املسألة الثانية فهي األخرى تقوم على الفصل بني اجلمال واجلمال الفين - 
كم الذوق اخلالص ألنه ال يعتمد على تصور مسبق ملا جيب أن يكون عليه اجلميل، على األول ح«

، من الواضح أن 32»العكس من الثاين الذي يعتمد على تصور مسبق وحيد من قدرتنا التخيلية احلرة
ه احلكم اجلمايل، وهذا كله من أجل يخالص ينصب عل ))كانط((اجلمال احلر هو اجلمال الذي يعتربه 

تم أكثر بالنواحي الشكلية الصورية يف املوضوع اجلمايل ال مبادته  ةسيس مجالية حبتة خالصتأ
  ومضمونه. 

  اخلامتة: 
شكل ثورة  يميكن القول أن املشرع الكانط ))نقد ملكة احلكم((لكتابه  ))كانط((بعد تأليف   

حىت أن البعض صنف  ةلسفية كاملة على أسس عقلية صارمشاملة حاول من خالهلا تأسيس نظرية ف
فلسفته من الفلسفات النقدية اخلالدة، وقد سعى يف جتربته اجلمالية إىل إنشاء نظرية مستقلة يكون فيها 
اجلميل مرته عن مفهوم احملاكاة وعامل التناسق، بعيدا عن عبودية التصورات أو دوافع الرغبة أو إلزميات 

وط قيام احلكم اجلمايل، اليت متيزه عن أي حكم أخر األخالق أو اتمع، ويصبح علما يهتم بتحديد شر
من نوع خاص، يف حلظته األوىل يأيت حيادي غري متحيز لغرض  يعقلي أو أخالقي، إنه حكم إستيطيق

حيقق الرضا لدى اجلميع، رغم أنه ذايت من جهة أخرى، وىف اللحظة  يأو هدف، وىف اللحظة الثانية كل
غائية ال غاية  يقابل للخروج عن مجاليته، وىف اللحظة الرابعة يبـد الثالثة جنده ضروري يف كونه غري

  هلا.
طبيعة احلكم اجلمايل وشكلت تأسيسا ثانيا لإلستيطيقا منذ  ))كانط((هكذا حددت مسلمات   
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ليست كل أشكال اإلبداع فيه «من حيث أنه جعلت موضوع اجلميل مبحثا مستقال  ))باومغرتن((
  .   33»عور متحرر من كل غائيةسوى تعبري تقىن وهادف لش

  اهلوامش:
 - هو ألكسندر غوتليب باومغرتن )Alexander Gottlieb Baumgarten 1714 - 1762( اشتهر لدى املعاصرين  تلميذ وولف

 يف جملدين. ""اإلستيطيقا كتابه 1758و 1750بني بعد نشره 
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… 
  

  ، جامعة الشلفداود خليفة أ.                                            
  مقدمة:
إىل تصورات يف حماولة لتفسري هذا الواقع.  ذلكوحيول يستمد العلم مقوماته من تغريات الواقع،  

تلف مستويات الوجود، تعرب إىل حد ما عن تتخلله رؤى جديدة إىل الواقع يف خم املعاصرالعلمي  فكروال
 اعتربه البعضيف املاضي. وهذا التحول الذي حصل يف هذا التفكري اجلديد  ققحتقطيعة مع ما انفصال و

  .كاليت حصلت يف القرن السابع عشر مبثابة ثورة علمية ثانية
 ،ميـدان الفيزيـاء   السيما يفالفكر العلمي اجلديد مناذج معرفية صنعتها عدة نظريات،  قدملقد  

 يـة فاهيم العلماملبعض تغري  منما صاحب ذلك نظرية النسبية... ووكان من أمهها: ميكانيكا الكم و
تسعى إىل الكشف عـن   أحباثالوجود  إىلوبرزت  ، ..واالتصال والتنبؤاالنتظام واالطراد ك األساسية

ال وطردة وغري منتظمـة  مب ال هييعة أن ظواهر الطباىل بعض العلماء  فتوصلتفاصيل الظواهر الطبيعية؛ 
 األحواليف كل  -صمد ييعة باستعمال املنهج الرياضي ال فهم الطب إمكان نفإ ومن مثّ ،ا لتنبؤميكن ا

   من تفاعالت غري متوقعة.الطبيعة ظواهر أمام ما تزخر به  -
عة مبختلـف  وباملوازاة مع ذلك ظهرت تصورات جديدة، تعرب عن األسلوب الذي تعمل به الطبي 

مع النموذج امليكانيكي للطبيعة، الذي قام على أسـاس   تتفق أونسجم مستوياا، وهذه التصورات ال ت
، النسق الكاوسـي ، ةاألنظمة املعقد التشابك،، الكُليانيةالسببية احلتمية، نذكر من تلك التصورات: 

ها البعض إال أا تشـترك يف  وهي تصورات وإن اختلفت عن بعض.. حرية االختيار، الفيزياء الالردية
تصور عام؛ وهو منح األمهية ملا هو غري قابل للتنبؤ، وبالتايل فإن ظهورها هنا مضاد للتصور احلتمـي،  
فتغري الطرح العلمي، جراء ذلك، وانتقل من مستويات احلتمية إىل الالحتمية حمدثا تغيريا جذريا للتصور 

 نظومة االبستيمولوجية السابقة القائمة علی السببية احلتمية.العلمي يف العصر احلديث ولثوابت وأسس امل
  للسببية واحلتمية. ناقضامل الالميكانيكيعلى نظرية الفوضى كتعبري عن هذا التصور  مقالناوسيقتصر 

   :)Chaosالكاوس نظرية الفوضى ( -1
كانت حتمي للطبيعة احلتمية وتعبريا عن الوجه الال ةللسببيمن أوىل النظريات اليت ظهرت، بديال  

، وسادت معظـم اـاالت   املعاصر هي واحدة من التصورات اجلديدة يف العلماليت  ،٭نظرية الفوضى
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السكاين واحليواين والنبايت، العضوية  معكـاملوائع، التنبؤات اجلوية، النظام الشمسي، األسهم املالية ات
  الدقيقة ومناذج التسابق حنو التسلح... 

تطورت يف اجتاهات خمتلفة وطبقت يف ويف الستينيات من القرن املاضي، ذه النظرية ظهرت هقد و 
ميادين واسعة وعلى ظواهر متنوعة، إىل درجة أن مفاهيمها وتصوراا أصبحت متثل قطيعة مع املفاهيم 

 ، وغريت بالتايل الصورة اليت كوناها عنوديكارت غاليلوالكالسيكية اليت أسست للعلم احلديث منذ 
  العامل بصورة جديدة تسمح بفهم أفضل للعوامل احملركة هلذا العامل وتطوره. 

نظم الخطية هي اليت واملوضوع الذي تتناوله نظرية الفوضى هو دراسة النظم املعقدة والديناميكية  
 تتجهأن حركة هذه النظم  مبعىن تبدي سلوكا عشوائيا،ومفتوحة تدخل إليها املواد والطاقة وخترج منها 

عود سبب صوب العشوائية يف صورة فوضى، حىت تبدو القوانني كلها وكأا عجزت عن تفسريها. وي
هـي  اليت تصف هذا السلوك هي املعادالت التفاضلية الالخطية، الـيت   عادالتكون املاىل ذلك العجز 

تعامل الـتغري يف   املعادالت التفاضلية«ن أل وذلكد حال هلا إال استثنائياً، جنال معادالت صعبة احلل أو 
بأا خطية أو غري خطية  ةمتييز املنظومة الديناميوبالتايل فإن ، 1»الزمن كمتصل، وليس كمتغريات جمزأة

) إذا كانت املعادلـة  Linéaireيعتمد على طبيعة معادالت احلركة اليت تصفها، فتكون املنظومة خطية (
وإعادة تركيبـها  لتايل ميكن حتليلها بشكل مباشر اليت تصفها تفاضلية وال حتتوى أي من املتغريات، وبا

. وتكون املنظومة خطية ملا تكون اياا غري خمتلفة عن بداياا أو عن حاالت ةإىل منظوماا اجلزئيمن/
موجود سلفا يف احلاضر، واحلاضر نفسه مشـروط   عيداألوىل، ولذلك فإن ما سيحصل يف املستقبل الب

  باملاضي بكيفية كلية. 
، فكرة التجميع املباشـر  من ذلك )، فهي على النقيضNon-Linéaireيف األنظمة الالخطية ( أما

ال ميكـن  حيـث  هذه تفشل عندما تكون سلوكيات مكونات املنظومة مترابطة ومتبادلة بشكل كبري، 
صف ال ميكن وواملترابطة،  موعة من األجزاء الفردية غري جالتعامل مع املنظومة، ولو بشكل تقرييب، كم

املكونات اجلزئية بشكل كامل بدون الرجوع إىل بنيات املنظومة على املسـتوى األعلـى. مبعـىن أن    
بكل املكونات اجلزئية األخرى إىل درجة أنه ال ميكن ألي مكون من املنظومة  طةاملكونات اجلزئية مرتب

  .2أن يتغري إال من خالل فرض بعض التغيري على املنظومة ككل
وينطبق ذلك علـى   ،ي بسيط ال يتمتع بالضرورة خبصائص ديناميكية بسيطةإن كل نظام الخط 

القوانني اليت حتكم التغريات اجلوية، اليت يعرب عنها رياضياً مبعادالت تفاضلية غري خطية، ممـا يعـين أن   
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الالخطية أن تؤدي  نظمةالنتائج لن تكون متناسبة مع األسباب، وحبسب حاالا املبدئية.كما ميكن لأل
إن احلسـابات   فمن مثّ ،ىل نتائج خمتلفة بعد مرور زمن معني، مما يعين إن إمكانية التنبؤ ا حمدودة جداًإ

  . ليست دقيقة أبدااملبنية على النتائج التنبؤية 
توجد يف الطبيعة ظواهر كثرية تعد مثاالً للحركة الفوضوية منها: تساقط املياه وتشـكل  هذا، و 

حمليطات، وانفجار الرباكني وتشكل السواحل واجلبال ومنو األشجار، وتقلب الغيوم وحركاا وتبخر ا
غاز ما، وانتشار  القاملناخ والدوامات النهرية والبحرية، وتوزع اإللكترونات احلرة يف املواد الصلبة وانط

اليـد،  حريق أو وباء، باإلضافة إىل الظواهر االجتماعية واالقتصادية والعالقات البشرية الطبيعيـة (مو 
، ميكن القول إن الظواهر الالخطية توجد يف كل ااالت العلمية، وعليه .وفيات، أزمات، حروب...)

كجريان السوائل، األرصاد اجلوية، فيزياء البالزما، الفيزياء اجليولوجية، جغرافيا احمليطات، االحتكـاك  
كيميائيـة، متيـز اخلاليـا، الوظـائف     والكسر يف بنيات املعدن، املواد املهتزة املترابطة، التفاعالت ال

العصبونية... مثل هذه الظواهر متت دراستها باستخدام رياضيات الديناميات الالخطية ونظرية األنظمة 
  .نا الراهنوقتيف  أكثر ما يواجه العلماء من حتديات وصعوباتاملعقدة، وهي 

  وبشكل عام ميكن القول إن هناك نوعني من النظم:  
عمل بطرق بسيطة كأداة ميكانيكية بدائية مثل البندول أو دائرة كهربائية بسيطة وت نظم بسيطة -

مثل متذبذب جهاز لالتصاالت... ختضع لقوانني بسيطة حتديدية ومضبوطة متاما، ومن مثّ فإن تصرفها 
  على املدى البعيد يكون قابال للتنبؤ متاما.

معقد، أو دائرة جلهاز كهربائي متقدم،  اليت تعىن بأسباب معقدة كجهاز ميكانيكي نظم معقدة -
أو تعداد جنس من الكائنات يف األحراش، أو تدفق لتيار متدفق..، أو اقتصاد لدولة، وهي نظم ما تنفك 

حتكم بعوامل متعددة ال رابط  اعن التغري وهي بعيدة عن االستقرار وغري قابلة للتنبؤ أو التحكم، إما أل
  . 3ات خارجية عشوائيةبينها، أو ألا تتأثر مبؤثر

تتميز الظواهر املعقدة بكوا ظواهر فوضوية، من حيث أا تبدي سلوكا عشوائيا. والسـلوك   
العشوائي يف أي منظومة من النظم ناتج عن عدم القدرة على حتديد الشروط املبدئية لتلك النظم، ومن 

بسبب عـدم   إماوذلك  ،4مركبة مثّ ال ميكن التنبؤ بتفاصيل موضع وحركة كل جزيء يف أي منظومة
  . النسق الكاوسينبؤ هي ما يسمى بـتتكراره أو بسبب حساسيته للشروط املبدئية، فخاصية الال

 تحديـد لل، هو أن هذه املنظومات ال ختضع شيئا واحدا إالوعدم القدرة على التنبؤ هنا ال تعين  
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ول عنها إا تبدي نوعا مـن السـلوك   ذلك نقسبب بونظام احلتمي ي تنفلت من اله فيلوبالتا، الدقيق
النظام نفسه يفضـي يف   ؛تتراجع أمام النظام، بل بالعكس الفوضى ال، ففضي إىل الفوضىتوالعشوائي 

  الكثري من احلاالت إىل الفوضى.
دراسة اآلثار املترتبة بعيدة املدى لتغري أويل يبدو بسيطا، يتراكم «كما أن نظرية الفوضى تم بـ 

، ومعىن ذلك أنـه  5»قات املتبادلة بني كثرة الائية من العوامل واملكونات يف النظم املركبةبفعل العال
ككل، وهو ما يعـرب عنـه    ملنظومةميكن الضطرابات عظيمة الصغر وخارجة عن املنظومة أن تؤثر يف ا

اً، ومن املنتظمة ، فأي منظومة ميكن أن تنتج أشكاالً تتراوح بني البسيطة واألكثر تعقيد٭تأثري الفراشةـب
جداً إىل تلك ذات املظهر العشوائي. ففكرة القواعد البسيطة اليت ميكن أن تؤدي إىل سلوك معقد فكرة 

  .علم الشواشأو  نظرية الشواش، واليت غالباً ما تعرف باسم دةاملعق األنظمةيف علم جوهرية 
 كشـفوا هر كـربى، ف الفوضى إىل صياغة معادالت رياضية بسيطة تشرح ظواعلماء  سعىلقد  
أن حدوث تغيرات بسيطة يف املعطيات األولية اليت تتعامل معها تلك املعادالت تفضـي   أظهرتظواهر 

ـ إىل نتائج هائلة عند احلساب النهائي، ومست نظرية الفوضى تلك الظاهرة  علـى   اس"االعتماد احلس
  فراشة، كما أشرنا إىل ذلك.. واليت سرعان ما اشتهرت باسم أثر جناح ال٭٭"املعطيات األولية

إن نظرية الفوضى أو علم الكاوس علم يبحث ببساطة يف النظم الديناميكية، وهـي ف، باحملصلةو
 -حـديثا العلم الناشئ هذا  –، أي إن علم الفوضى 6نتائج طبقا هلاالالنظم اليت تتغري عوامل ا، فتتغري 

   حتكم هذه الفوضى. هذه الظواهر ألجل التوصل إىل قوانني سةيتجه إىل درا
 إدوارد لورنتسيرجع نشوء الفوضى كفرع علمي قائم بذاته إىل أحباث العامل الرياضي األمريكي  

)E.Lorentz (7     يف الستينيات من القرن املاضي، الذي عمل راصدا للجو لصـاحل القـوات اجلويـة
  األمريكية.

   نظرية الفوضى وقانون االنترويب يف الثرموديناميك:  -2
 لكن عمرها احلقيقـي يف   ،سنة -50-مل يتجاوز اخلمسني  -عمليا  -مر نظرية الفوضى إذن ع

واقع األمر أكرب من ذلك بكثري؛ حيث ارتبط مفهوم الفوضى يف القرن التاسع عشر بالقانون الثـاين يف  
انتقـال  خواص  سعلم الديناميكا احلرارية، هذا العلم الذي هو أحد فروع امليكانيك اإلحصائي، ويدر

الشكل احلراري للطاقة بشكل خاص وحتوالته إىل أشكال أخرى من الطاقة، ويصوغ هذا العلم قوانينه 
باستخدام امليكانيك اإلحصائي، تلك القوانني اليت حتكم احنفاظ الطاقة من شكل إىل شكل, واالجتـاه  
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ل. فعلم الديناميكا احلرارية يهـتم  إىل شغ يلهاالذي تفضله الطاقة احلرارية يف انتقاهلا, والطاقة املتاح حتو
وبكل الظواهر اليت تتعلق ذه الطاقة: كعمليـة انتقـال    أخصإذن باحلرارة أو الطاقة احلرارية بدرجة 

  احلرارة من جسم آلخر أو كيفية ختزين هذه الطاقة أو توليدها.
نتروبيا ارتبطـت  )، فاالEntropie( االنترويب حاول الفيزيائيون تكميم الفوضى باستخدام مفهوم 

بالقانون الثاين يف علم الديناميكا احلرارية؛ حيث يوجد يف علم الديناميكا احلرارية ثالث قوانني أساسية، 
الثاين منها، جيدر بنا أن نتابع  قانونوحىت يتسىن لنا فهم هذه القوانني وكيف ارتبط مفهوم الفوضى بال

ناحية التارخيية تطور يف البداية الثرموديناميك الظواهري بصورة موجزة التطور التارخيي هلذا العلم: من ال
الذي يعاجل اخلواص والعمليات املاكروسكوبية املرئية دون االهتمام بـاخلواص والعمليـات الذريـة    

اإلحصائي الذي يعتمد على حركة الـذرات واجلزيئـات    ثرموديناميكواجلزيئات. مث نشأ بعد ذلك ال
التاسع عشر حتول علم احلرارة إىل الثرموديناميك كجزء من الفيزيـاء  . ويف منتصف القرن 8وتفاعلها

النظرية، مستقلة عن امليكانيك، وذلك بعد دراسة أساليب قياس كميات احلرارة بصورة منتظمة ومعاجلة 
) بعض األفكار املتعلقة بالعالقة الكميـة  S.Carnot( كارنواحلراري رياضيا.كما طور  يلظواهر التوص
احلرارة والطاقة امليكانيكية، بعد ما اعترب احلرارة شكل من أشكال الطاقة. وقد سـامهت  بني وحدات 

 هلمهـولتس و )J.B.Jolle 1889 – 1818(جيمس جـول  ) وR.Mayer( روبرت مايرأحباث كل من 
)Helmoholtz(  بتفسري الكميـات  بولتسمان يف صياغة القانون األساسي األول للثرموديناميك. وقام

قياس يف الثرموديناميك (درجة احلرارة، الضغط، كمية احلرارة..) بواسطة حركـة الـدقائق   القابلة لل
للثرموديناميـك   لثاينا . ومتت صياغة القانون9الصغرى للمادة، واعتبار احلرارة طاقة حركية للجزيئات

هذا األخري  )R.Clausius(رودولف كالوسيوس و) W.Thomson( وليام طومسونمن  كلمن طرف 
القانون  نرفست. ويف األخري اكتشف 10الذي ارتبطت به نظرية الفوضىاالنترويب طور مفهوم  الذي

  التايل:  نحو. وميكن بسط تلك القوانني على الوإنشتاين بالنكالثالث اعتمادا على أحباث 
 تبقى ثابتـة  قانون الشغل والطاقة: الطاقة الكلية احملتواة يف سيستم معزول مغلق األول: القانون

أما السيستم املغلق فهو الذي ال يستلم طاقة من اخلارج، وال  ،سيستم يعين نظام أو مجلة ثرموديناميكية(
، فان اختفت كمية من نوع الطاقة نشأت نفس الكمية من الطاقة من نـوع آخـر. وإذا   )يسرا  إليه

حيـة، وأجنـز   مـن نا  Uازدادت الطاقة الداخلية للمقدار  Qادخل للسيستم مقدار من احلرارة 
الطاقـة يف النظـام =    :أي أن ،W +U = Q :11حبيث أن ،Wشغال حنو اخلارج  ستمالسي
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الشغل املبذول + الطاقة الداخلية، وأن تغري الطاقة يف نظام ما يساوي الطاقـة احلراريـة (املضـافة أو    
ء الطاقة، وأن أي عملية قد هو صيغة ملبدأ بقا«املنتزعة) زائد الشغل (املضاف أو املنتزع). فهذا القانون 

، أي أن هذا القانون قام على اكتشاف أن احلرارة شكل 12»خترق هذا القانون ال ميكن أن حتدث تلقائيا
من إشكال الطاقة (ميكانيكية، كهربائية،كيمائية..) مع إمكانية أن تتحول إىل بعضها البعض بنسـب  

  ثابتة.
ال تنتقل بذاا تلقائيا (دون فعل خارجي) من جسم أبرد قانون االنترويب: احلرارة  الثاين: القانون

إىل جسم أسخن. وبصفة عامة: كل حدث يف الطبيعة جيري حبيث ينتقل السيستم (النظام) من حالة اقل 
النظام ناقص تدفق االنتروبية إىل  اخل، ويعين أن تدفق االنتروبية إىل د13احتماال إىل حالة أكثر احتماال

حيدد العمليـات الـيت   «االنتروبية املتكونة داخل النظام تساوي صفر. فهذا القانون  خارج النظام زائد
ميكن أن جتري عفويا أو تلقائيا (أي بدون شغل من اخلارج)، وذلك عندما تكـون درجـة احلـرارة    
والضغط والتراكيز وغريها معلومة، كما حيدد كمية الشغل اليت ميكن احلصول عليها عندئـذ، ويعـني   

، أي أنـه ال ميكـن أن   14»ري العفوي املمكن للعمليات، أي حالة التوازن يف تلك الظروفمدى الس
حتدث العمليات اليت قد تنقص فيها االنترويب لنظام معزول أو يف كل عملية خيضع هلا نظام معـزول،  

لذي جيري به حتـول  تزداد وإما تبقى ثابتة. وهذا القانون إمنا خيربنا باالجتاه ا ماوبالتايل فإنَّ االنترويب إ
الطاقة يف النظام، ففي النظام املغلق يبقى االنترويب ثابتا يف العمليات االنعكاسـية، ويـزداد دائمـا يف    

؛ فعند وضع بعض قطع اسيةأن العمليات املاكروسكوبية يف الطبيعة ال انعك علماالعمليات الالانعكاسية، 
زمنية ما إىل درجة حرارة اتـزان معينـة بـني     الثلج على ماء ساخن، سنجد أن اخلليط يصل بعد فترة

درجيت املاء الساخن والثلج البارد، وال حيدث مطلقا أن يصبح الثلج أكثر برودة وأن يصبح املاء أكثـر  
، أي أن جسمني جيري بينهما تبادل حراري التنيحرارة. هذا بالرغم من أن الطاقة تظل حمفوظة يف احل

تكون فيها درجة احلرارة مقياسا خاصا جديدا حلالة ويكون لكل من مدة كافية، يوجدان حبالة موحدة 
وهذا يدل على أن الطبيعة اجتاه مفضـل  «اجلسمني نفس درجة احلرارة، ويوجدان يف توازن حراري، 

الطبيعة قد أصدرت حكمها األبدي بأال يكون الزمن انعكاسيا،  أنحلدوث األحداث التلقائية، كما لو 
يف اجتاه واحد فقط. ومن مث جيب أن تتبع كل العمليات الطبيعية ذلـك املسـار   فالزمن كالسهم يسري 

  . 15»الذي اختارته الطبيعة هلا
نظرية فرنست احلرارية: جتري مجيع األحداث قرب الصفر املطلق دون التغري يف  الثالث: القانون
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وعية يف الضـغط الثابـت   االنترويب، وعند التقرب من الصفر املطلق يصبح معامل التمدد واحلرارة الن
؛ مبينا أن الطاقـة  ترويب، إذن هذا القانون يعاجل السلوك االن16واحلرارة النوعية يف احلجم الثابت صفرا

  ..الداخلية والطاقة احلرة يف درجة احلرارة املنخفضة جدا ال تتغري إال تغريا ضئيال.
ميك مل تؤد إىل مشاكل، إذ هي تتسق مع وباستثناء القانون الثاين، فإن بقية القوانني يف الثرمودينا 

يطبق يف جمال أضيق، فهو ذو طابع «فهو  -قانون االنترويب -أسس الفيزياء النيوتونية. أما القانون الثاين 
إحصائي، لذا يطبق فقط على اجلمل املؤلفة من عدد كبري من اجلسيمات، أي اجلمل اليت ميكن أن تعرب 

أي أن هذا القانون هو أكثرها تعقيدا ألنه يقوم علـى اإلحصـاء   ، 17»عن سلوكها قوانني اإلحصاء
اقض مع الفيزياء الكالسيكية التحديدية وخيربنا أن النظام يف الكـون يتجـه   ن، مما جيعله يت18االحتمايل

  بقسوة جتاه الالنظام أي الفوضى.
لتلقائيـة ال بـد أن   االنترويب هو تعبري عن الفوضى، من حيث أن الظواهر الفيزيائية املختلفة اإن  

يصاحبها زيادة يف العشوائية. والعشوائية هي كمية فيزيائية كغريها من الكميات األخـرى كـالوزن   
)، ووحدة قياسها هي Sوالكثافة والطول والسرعة، هلا رمز ووحدة قياس، حيث إن رمزها بالالتينية (

  جول/كيفلن.
قد يقصد به قابلية حتول الطاقة، و -التحول الذي ميكن ترمجته إىل قابلية  -مصطلح االنترويب إذن

م كمقدار يف حالة فيزيائية يعطي 1865هذا التعبري يف الثرموديناميك سنة كالوسيوس استخدم العامل 
الـيت ميكـن أن    ت. إن العمليا19درجة الالانعكاس يف العمليات الثرموديناميكية وخاصة حتول الطاقة

تقال احلرارة وانتقال الغاز وامتزاج الغازات.. هي فقط العمليات اليت حتدث تلقائيا يف اجلمل املعزولة كان
تزداد فيها انتروبيا اجلملة. وتستطيع العملية أن جتري تلقائيا حىت احلالة اليت حتصل فيها االنتروبيا علـى  

يف من جسم ساخن إىل جسم أبرد ترافقه دائما زيادة  احلرارةالقيمة القصوى يف هذه الظروف، فانتقال 
االنتروبيا الكلية هلذين اجلسمني، وتبلغ هذه االنتروبيا قيمة عظمى عندما تتسـاوى درجـة حـرارة    

عـدم قابليـة    نالتصور الكالسيكي قائم على قـانو  يف حفظ أو بقاء الطاقةمبدأ  وكان، 20اجلسمني
اجلسم البارد وال الظواهر احلرارية لالرتداد، حيث تنتقل احلرارة يف اجتاه واحد من اجلسم الساخن إىل 

أن أسلوب الفيزياء الكالسيكية يف التحديد الفردي بولتسمان ترتد يف االجتاه املعاكس. وقد أثبت العامل 
جسم ما تتحدد بسرعات جزيئاته الـيت تتبـاين    يفاليقيين ال جيدي نفعا هنا؛ ذلك ألن كمية احلرارة 

ن حساب عدم القابلية لالرتـداد إال  يشكل كبري، وكل جزيء على حده له سرعة خاصة به، وال ميك



 494

، 21بصورة احتمالية عن طريق حساب متوسط سرعة اجلزيء، وكلما زاد هذا املتوسط ارتفعت احلرارة
لتصـور  هـدم ل  إمنا هـو وإقحام اإلحصاء واالحتماالت يف صلب الفيزياء االحتمالية الصورة فهذه 
   احلتمي.  يكيامليكان
ألن القـانون اإلحصـائي أو   «احتماليـة  قوانني ية هي يف جوهرها العلم املعاصر قوانني أساس يشمل

االحتمايل إمنا يقرر انه إذا كانت ملقادير معينة قيم معينة، لكان مثة توزيع احتمايل لقيم مقادير أخـرى،  
األساسية للعلم احتمالية هكذا، فال ميكن ألطروحة احلتمية أن تقـوم هلـا    لقواننيوإذا كانت بعض ا

  .22»قائمة
إمكانية االنتقال التلقائي للحرارة من اجلسم الساخن إىل اجلسم البارد، وعدم إمكانية سـري   إن 

إذا وجدت يف احد أقسام مجلة مؤلفة من جسـمني  «العملية عكسيا ميكن أن تفسر على النحو التايل: 
ر، فإنه جيـب  اآلخ قسمدرجة حرارما خمتلفة، جزيئات تتمتع بطاقة حركية اكرب منها عند جزيئات ال

بنتيجة التصادمات العشوائية اليت حتدث بني اجلزيئات، أن يتحقق توزع متساوٍ للطاقة احلركية املتوسطة 
حلركة هذه اجلزيئات يف مجيع عناصر احلجم، األمر الذي يتحتم معه تساوي درجة احلرارة. ولو جرت 

اقة احلركية األكـرب أي اجلزيئـات   ذات الط اتالعملية العكسية لكان من املفروض أن تتجمع اجلزيئ
غـري أن   ،23 »راألسخن، يف قسم واحد من حجم اجلملة. وان تتجمع اجلزيئات األبرد يف القسم اآلخ

هذه العملية غري ممكنة، بل إا تكاد تكون مستحيلة. فإذا كانت انترويب نظام ما معزول أو مغلق أكرب 
ا يف االنترويب وهذا غري ممكن أي أنه ال ميكن أن حيدث أي يعين تناقص حالتهما ميكن، فإن أي تغيري يف 

  تغيري يف حالة النظام.
ال تتوقف عند حدود شكل انتقال احلرارة، وإمنا تنسحب على حركة الكـون   اهاهناملشكلة إن  

مجيعا، حيث جنح بعض الفيزيائيني إىل إمكان تطبيق االنترويب أي القانون الثاين للثرموديناميك علـى  
حالة الكون ال تبقى على ف ،ون كله باعتباره نظاما ثرموديناميكيا متناهيا مغلقا يسعى إىل حالة توازنالك

حاهلا وإمنا تتغري أكثر فأكثر يف اجتاه تبديد الطاقة امليكانيكية. وهذا التطبيق إمنا يعين بكل بساطة افتراض 
اقل احتماال،  هيك من حالة منظمة وفالكون يتحر .قدر من فوضى أو اضطراب يقتحم النظام الفيزيائي

، فاالنترويب اليت تعد مقياسا للفوضـى، تـزداد   24أكثر احتماال هيإىل حالة استقرار ال انتظام فيها و
بصورة مطردة يف النظم املغلقة. فالكون يف بداياته كان منظما، مث بدأت الفوضى بالزيادة فيه تدرجييا، 

 ريةني كل أجزاء الكون تتوقف مجيع التفاعالت، وهو ما يعرف بنظويف النهاية عندما تتساوى احلرارة ب
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تتحول كل أنواع الطاقة إىل «م، حبيث 1852اليت متت صياغتها ألول مرة سنة  املوت احلراري للكون
طاقة حرارية، وختتفي الفروق يف درجات احلرارة. وينتج من هذا أن املادة تتحـول إىل دقـائق لـيس    

اليت تتبدد فيها الطاقـة يف   ة، أي أن املوت احلراري للكون هو النقط25»يما بينهابإمكاا أن تتفاعل ف
الكون. فوفقاً للقانون الديناميكا احلراري الثاين يتعذر على الطاقة أن جتري من مصدر إىل آخر. وميكن 

عدها، وستظل القول مبعىن آخر أن االنتروبية الكونية ستصل يوما ما إىل احلد األقصى وستتعادل الطاقة ب
سيظل الكون وال حياة،  مبعىنأي تغيري أو حركة أو شغل،  تحدثالطاقة موجودة لكنها ال تستطيع أن 

موجودا ولكن وكأنه متجمدا. وحيث إن احلرارة هي أدىن درجة من التنظيم فإن التبادل يكـون مـن   
االنتروبيا العظمى فإن كل شكل  دقْفَطاقة غري حرارية إىل حرارية، وهو ما ميثل زيادة يف االنتروبيا. وبِ

إىل حرارة، وبالتايل فإن كل أجزاء الكون ستتوازن حراريا، مما يعين موت الكـون   حتويله نللطاقة ميك
  حراريا، وهذه النهاية احملتومة ال ميكن جتنبها. 

غـري   أن النظم املفتوحة اليت تتسلم طاقة من اخلارج، وتسرا إليه، هي نظـم  اإلشارةوالبد من  
مستقرة ويصعب تدقيقها. حبيث إن األشياء تتصرف من حولنا كأنظمة مفتوحة، أي يف حالة تبـادل  

، فهذه األنظمة يف 26أا تتبادل األنباء واملعلومات مع حميطهاعن ذلك  بل وفضالمستمر للطاقة واملادة، 
طبيعة املتموجة هلذه النظم ال إن، 27حالة حركة وتغري عرب الزمن، لذلك فمن األفضل اعتبارها كمتموجة
مر النظام مـن جـراء   دإما أن ي«تؤدي إىل اضطراب النظام املتواجد فيها، وبالتايل نكون أمام حالتني: 

، 28»نظام داخلي جديد، متميز مبستوى أعلى من التنظـيم  ىلاتساع التموجات. وإما أن يتم التوصل إ
  نا هي قوانني اإلحصاء واالحتمال ال التحديد املطلق. أي أنه يف مجيع الظروف فإن القوانني اليت تطبق ه

ما ميكن أن نستنتجه، أن النظم الثرموديناميكية السيما االنتروبية منها ال ختضع للشروط التحديدية 
أي للحتمية اليت أقرا الفيزياء الكالسيكية، حيث جند القانون الثاين منها يتمتع بطابع إحصـائي مـن   

لى اجلمل املؤلفة من عدد كبري جدا من اجلسيمات؛ وذلك ألن قوانني اإلحصاء حيث هو ينطبق فقط ع
، فعند دراسة اجلملة املؤلفة من عـدد غـري كـبري مـن     29ال تطبق تطبيقا دقيقا إال على هذه اجلمل

اجلسيمات، فإن نتائج القانون الثاين ال تنطبق عليها بصورة دقيقة، أي أن هذا القانون ال يسري علـى  
نستطيع دراسة اجلمل املؤلفة من عدد كبري مـن   والاملؤلفة من عدد قليل من اجلسيمات. هذا، اجلمل 

اجلسيمات بقوانني امليكانيك الكالسيكي، لكن فقط بنظرية االحتمال ميكن تعيني االحتمال األكـرب أو  
ا تكاد تكون األصغر للحالة املعينة للجملة، حيث أن احنرافات هذه اجلمل عن هذه القوانني ضعيفة جد
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يف الثرموديناميكا يضع املعيار الذي يقاس به االحتمال األكرب أو األصـغر   الثاين، فالقانون 30مستحيلة
  حلاالت اجلمل. 

وإذا كان القانون الثاين من الثرموديناميك هو منشأ نظرية الفوضى أو الكاوس، فـان الرصـد    
  طبيقاا.اجلوي كان هو امليدان الذي وجدت فيه نظرية الفوضى ت

  نظرية الفوضى وعلم األرصاد: -3
أن تلك الثغـرات مـثال   كانت طفيفة؛ ومن  لوالعمل العلمي ثغرات و من البديهي أن تشوب 

القياسات املعملية ال ميكن أن تكون أبدا ودائما دقيقة وتامة. ولذلك كانت وجهـة نظـر العلمـاء    
أن نتوصل  ناقريبية لنظام ما، والقوانني اليت حتكمه، ميكنإذا ما أعطينا الظروف املبدئية الت«النيوتونيني أنه 

، ٭ومعىن ذلك أن هذه الوجهة من النظر تسـوغ التقـارب أو التقريـب    ،31»دائما إىل نتائج تقريبية
وتعتربمها ليس ذوي تأثري يذكر؛ فليس بوسع أي مؤثر بسيط أو طفيف أن يودي إىل اضـطراب يف أي  

اليت قد تؤدي بعد مـدة إىل   الطفيفةالكالسيكية مل تكن تم ذه الفروق نظام من النظم. إن الفيزياء 
  أثبت عكس ذلك.  32لورنتسفروق كبرية يف الشروط املبدئية للتجربة، غري أن 

على مشكلة التنبؤ بالطقس على احلاسوب من خالل برنامج حماكـاة حتـول    لورنتسلقد عمل  
ببسط  لورنتسمن إثنىت عشرة معادلة لتشكيل الطقس. وقام  الطقس والتنبؤ به نظريا، ويتألف الربنامج

يف احلاسوب، والحظ أن الطقس يكرر نفسه يف أمناط مألوفـة علـى مـر     ةكله األولياالطقس إىل هي
األوقات، غري أن هذا التكرار ال يكون متطابقا أبدا، تتكرر األمناط فقط مع وجود اختالفات ا. وأراد 

ن طريق اختبار مفصل لدورة من دورات الطقس، فوضع الظروف األولية أو التأكد من ذلك ع لورنتس
  هي النتيجة؟  مااملبدئية اليت استخدمها كمدخالت للدورة السابقة يف الدورة املُختربة. ف

هو  فالورنتسكان يفترض أن تكون املخرجات يف الدورة اجلديدة متطابقة مع الدورة السابقة.  
اسوب، والربنامج مل يتغري، لكن تصرف الطقس كان خمتلفا باملرة، إىل درجة من أدخل البيانات إىل احل

(كما هو مبني يف الشكل) ، لكن ما سـبب  33انه بعد فترة من الزمن تالشى التشابه متاما بني الدورتني
  ذلك؟ 
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الشكل يوضح كيف يتباعد منطان للطقس من نفس النقطة تقريبا، فالطقس الذي بناه لورنتس 

  اسوب خيرج أمناطا تتباعد عن بعضها البعض تدرجييا، حىت يتالشى أي متاثل بينها.على احل
  .30مصدر الشكل: جيمس كاليك، اهليولية تصنع علما جديدا، ص 

، فقد لورنتسأن سبب ذلك هو التقريب؛ فاملشكلة كانت يف األرقام اليت ادخلها  لورنتسأدرك 
عشرية (ستة أرقام بعد الفاصلة)، لكنه قرا إىل ثالثة أرقام كانت األرقام ختزن يف احلاسوب لستة أرقام 

بأن األثر لن يكون ذا  يوحيفقط، فتقريبا يتناول الرقم ابتداء من الرابع العشري (أي جزء من األلف) 
بال باملرة، لكن االختالف الذي كان ضئيال جدا ال يتعدى جزءا من األلف، تطور مع تسلسل احلساب 

. فمن خالل الشكل السابق تـبني أن نسـبة   34أدت إىل احنرافات يف املنظومة ككلإىل فروق كبرية 
االختالف كانت ضئيلة جدا، لكن أثارها كانت عظيمة إىل درجة تبني أن التنبؤ بالطقس ملدة تزيد عن 

يف أكثر من ثالثة أيام مشكوك يف صحته، وإذا زادت عن ذلك فال يعتد به مطلقا. مما يعين يف النهاية انه 
بعض املنظومات ميكن أن تؤدي تغريات طفيفة يف الشروط املبدئية إىل نتائج متباينة جدا، مما جيعل التنبؤ 

فائدة تذكر منه، مثل األنواء اجلوية اليت هي نظام فوضوي ومعقد وتؤثر فيه عوامل  اليف هذه املنظومات 
ة بسبب تضـاعف التـأثريات واملـتغريات    عديدة جدا، فيستحيل التنبؤ بالتقلبات اجلوية بعد فترة معين

  واألخطاء الدقيقة والصغرية جدا، وتضخمها بسرعة كبرية. 
كان االجتاه يسري حنو حوسبة النظم املعقدة وهو ما يعرف بـنمذجة النظم املعقـدة حاسـوبيا،    
الظـاهرة  تقوم النماذج املوضوعة بتعامل مع احلاسوب باستخدام عدد من املعادالت اليت حتكم «حبيث 

الطقس مـثال   ة، وذلك حبساب نسبة التغري يف النموذج، ففي حال35»املنمذجة من اجل توقع مستقبلي
يتم حساب نسب التغري يف درجة احلرارة وسرعة الرياح... فيكون هدف الفيزياء هو منذجة الظـواهر  
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يف قوالب رياضية، ومن  والتفاعالت الطبيعية باستخدام العلم الرياضي، عن طريق صهر الظواهر الطبيعية
تبني دائما السلوك املعقد  النتائجمثّ ميكن حساب ووصف هذه الظواهر على شكل اقتران رياضي. لكن 

للمنظومات الناتج عن املعادالت املفترضة، أي أن هذه املنظومات تبدي حساسية مفرطـة للشـروط   
شروط املبدئية، يعين أن التنبؤ الـدقيق  لل كاوسيةاالبتدائية أو للنموذج الرياضي، وحساسية املنظومة ال

  نشرح ذلك بتفصيل أكثر:  نمبستقبل هذه املنظومة مستحيلُُ. وميكن أ
نتيجة، أي  ←تتبع عادة قانون: سبب  -كما بينت الفيزياء الكالسيكية  -املعلوم أن الظواهر من

هرة بناًء على معرفة شـروطها  خضوع الظواهر ملبدإ احلتمية، الذي يعين يف النهاية إمكانية التنبؤ بالظا
أن تنقلـب إىل   كـن املبدئية، وهذا ما نسميه انتظام الظواهر واطرادها. ولكن هذه الظواهر املنتظمة مي

ظواهر غري منتظمة وغري متوازنة؛ كما هو احلال بالنسبة حلركة سائل ذي لُزوجة، وهو الذي يولد قوة 
عندما تنساب بشكل اعتيادي، نيوتن لديناميكا أي قوانني احتكاك عند انسيابه. فالسوائل تتبع قوانني ا

قوة االحتكاك، فتنشأ جراء ذلك دوامات  معهاولكن عندما تتزايد سرعة االنسياب عن حد معني تتزايد 
وحركات مضطربة ال تتبع أي قانون. وهذا شيء مالزم لكافة مستويات الوجـود، الشـيء الـذي    

خاصية مالزمة للطبيعة يف كل مستوياا. وهذا ال يلـزم   فوضى/ ال يستوجب معه التسليم أن الكاوس
، وإمنا هي فوضى ناشئة عن العجز على بيعةعنه أن الكاوس أو الفوضى من الصفات اجلوهرية لنظم الط

كشفت عن الكثري مـن  -بعكس ما يوحي به امسها  -قياس حالتها األولية بدقة كافية. فنظرية الفوضى
وراء الظواهر اليت تبدو ألول وهلة أا عشوائية وغري منظمـة وال ختضـع ألي    النظم والدقة الكامنتني

  قانون.
تقوم على حتويل الطاقة، والطاقة املنتجة تكون على الدوام  وجودبشكل عام، كل العمليات يف ال 

الطاقـة أدخـل   اقل مما يستخدم يف إنتاجها. وان هناك طاقة مشتتة يف أرجاء الكون، ومن دراسة فقْد 
القانون الثاين للـديناميكا   ضمنهامفهوم االنتروبيا كتعبري عن احلصيلة الكونية يف الطاقة املبددة، واليت ت

  احلرارية، الذي ينص على أن كافة العمليات احلرارية تتضمن زيادة االنتروبيا.
الالانعكاسية وملا كانت الطاقة املبددة غري قابلة لالسترجاع، جاءت االنتروبيا تعبريا عن اخلاصية  

للعمليات احلرارية. وملا كان للكون طاقة مبددة وتكون مشتتة، فإن االنتروبيا هـي أيضـا مقيـاس    
بتكميمها رياضيا، وهي الصياغة اليت تعتمد على أن احتمال العشـوائية   بولتسمانللعشوائية، واليت قام 

  أي الفوضى هو دائما اكرب من احتمال النظام. 
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الالحتمية أنتج فهما جديدا للظواهر من حيث أن حدوثها مل يعد ضروريا، مما ن القول بوالنتيجة أ
ختضع وقائعه للقـوانني   ،العامل الالحتمي يستوعب األنساق الكاوسية ويظل منتظما ومعقوال«يعين أن 

حمل التـرابط   اإلحصائيالعلمية، لكن يف إطار تعاقب األحداث االحتمايل وليس احلتمي، فحلّ الترابط 
، وهذا معناه أن احلتمية مل تعد مطلقة وليست كونية شاملة، ألن مجيع األنظمـة  36»لّي الضروريالع

الظواهر الكاوسية، حيث توجد صلة بني احلتمية مثل الفيزيائية املاكروسكوبية ليست بالضرورة حتمية 
، العلميـة  ةمفتاحا جديدا للمعرفأضحت الكاوس  -الفوضىأن  وهدا كله يعين .واالحتمال واملصادفة

تفرض حضورها وتؤكد على وجودها من خالل سلوك غري منتظم ألنظمة غري مسـتقرة.. والقـول   
، وأن احلقيقة أوسع من ابوجود الفوضى كمقابل للنظام، يعين أن العلم مل يستطع استيعاب احلقيقة كله

  أي منهج أو نظرية. 
  اهلوامش:

)(-  ويترمجها البعض يف اللغـة العربيـة باسـم    علم الالمتوقعلق عليها كذلك اسم ، ويطنظرية الشواشنظرية الفوضى تسمى أيضا ،
 فكلمة يونانية هلا نفس املدلول: أي الفوضى والعماء. Chaos الكـاوس اهليولية. أما
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2. Bishop Robert, Downward Causation in Fluid Conviction in Sythese, 2008 ; P.  .248– 
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 .246، ص 2009ميىن طريف اخلويل، فلسفة العلم يف القرن العشرين، الطبعة األوىل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  .4
  .247املرجع نفسه، ص  .5
 - القدرة «العلم، حتت عنوان  يف اجتماع للجمعية األمريكية لتطوير 1972سنة  لورنتس ألقاهاالفراشة من حماضرة أو أثر عامل  شاع

  ».؟هل تثري خفقة جناح فراشة يف الربازيل عاصفة يف تكساس على التكهن:
– ا شديدة احلساسية ألي تغري يف الشروطاالبتدائية، إىل درجة أنه ال ميكن الربط بواسـطة   وذلك ألن املنظومة الكاوسية تتسم بكو

املعادالت الرياضية بني املدخالت والنتائج. ولكنها بدال من ذلك تتسم بطبيعة خاصة من حيث إعادة تشكيل نفسها بطرق خمتلفة كما هو 
  يف حال الطقس. –على سيبل املثال  –األمر 

  . 11، ص جيمس كاليك، اهليولية تصنع علما جديدا، مرجع سابق .6
. وقبلهم بيار دوهمو جاك أدماربعض علماء القرن التاسع عشر والقرن العشرين لبعض الظواهر الكاوسية مثل انتبه ، لورنتس وقبل .7

اآلليات املخفية اليت تسبب احلركات  حلسابات اإلحصائية على جزيئات الغاز ليتوصل إىل فهم وحتليلاتطبيق الذي قام ب لماكسوي
وكانت النتيجة  ،استخالص النظام من الفوضى التحتية لماكسوية للغازات كاحلجم واحلرارة والضغط. كذا استطاع والصفات الظاهري

احملددة مبنية على أسس أكثر عشوائية. وكان من أسباب انتشار وتعمق هذا املفهوم مقارنة  أن كثرياً من احلركات الظاهرية املنتظمة أو
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 تنبؤ ميكن أن يقوم، فالظروف احمليطة بالظواهر تتميز بالتعقيد والتشابك، ويكفي أن يخفى عنا عامل صغري لنخفق يف حتديد النتائج. كما
، وعليه فإن الظواهر ختضع للصدفة ملا تؤدي فروق صغرية يف األسباب إىل ميكن أن يكون لسبب صغري جدا يستعصى إدراكه نتائج كبرية

من التعامل مع  العلماءمكّن األفكار مل تتبلور إال مع اختراع احلاسوب الذي إحداث فروق كبرية على مستوى النتائج. لكن تلك 
   . من قبلاملعلومات على مستوى مل يكن متخيالً 

 .20، مرجع سابق، ص 2ة والفيزياء ج، الفلسفمطلب حممد عبد اللطيف .8
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وتسمى هـذه   اجلسيمات الدقيقة دون الذرية بواسطة قوانني ميكانيكا الكم أن هناك ظاهرة يف األجسام الطبيعة تؤثر على هذه اجلسيمات،
فإما يظـالن   ،ناشئني من مصدر واحدو ،مرتبطني ببعضهما البعض إذا كان أي فوتونني ضوئينيأنه  ؛ وفحواهاالتشابك ظاهرةالظاهرة ب

استقطاب أحدمها  دوران أو تأثر. فإذا منهاأصبح أحدمها عند جانب ارة واآلخر على اجلانب اآلخر  وإن ببعضهما البعض حىت نيمرتبط
وهـو أن   حملية، ظاهرة اليف نفس اللحظة بشكل حمسوب حبسب قوانني ميكانيكا الكم. وهذا يشار إليه على أنه  خرمبؤثر تأثر الفوتون اآل

هذا االرتباط ال  أي أن آين بغض النظر عن وجودها يف مكان واحد، بشكل البعض يبعضهااجلسيمات على املستوى الكمي ميكن أن تتأثر 
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ملعلومات وألن هذه النتيجة تعين أن ا مفهوم سببيا.غري تشابك اجلسيمات يف بعضها على حنو  أوارتباط  سبيب بل آنيا. وهو ما يكشف عن
وإن كانت ثابتـة   ،فإن هذه الظاهرة ليس هلا تفسري علمي ،ا خيترق قوانني النسبية العامةوهو متنتقل بني الفوتونني مبا يتجاوز سرعة الضوء 

الـذرات  دون الذرية. وألن األجسام الكبرية تتكون من  األجسامجتريبيا. ولذلك كان من الالزم افتراض أن هناك ارتباطا كليا مباشرا بني 
ظاهرة التشابك ظاهرة عامة يف الطبيعة. ولكن حىت اآلن ورغم وجود عدد كبري من  فإنه جيب أن تكون ،اليت تتكون من أجسام دون ذرية

حىت اآلن لتفسري كامل للظواهر املرتبطة مبيكانيكا الكم على املستوى دون الـذري   اإلنساين مل يصل التفسريات مليكانيكا الكم إال أن العلم
  ).العلم وشروط النهضة(نقال عن مسري أبو زيد:  ومنها ظاهرة التشابك ،الطبيعية وعالقاا مبستوى األجسام
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  .128، ص  1995

 نفس املرجع والصفحة. .28
  .271رجع السابق، ص امل .29
 .272املرجع نفسه، ص  .30
  .28، مرجع سابق، ص 2الفلسفة والفيزياء ج .31
 - تأليف ماري ةميكن للمتخصص أن يرجع إىل املعادالت التقريبية يف الفيزياء بأكثر تفصيل يف كتاب: مبادئ النظرية الكهرومغناطيسي ،

  وما بعدها.  371العريب لإلمناء، إشراف: حممد دبـس، ص أنطوانيت تونال، سلسلة الكتب العلمية، الصادر عن املركز 
املتوىف عام  لورنتس هندريك) وبني العامل الفيزيائي الشهري يف بدايات القرن املاضي ادوارد لورنتسال جيب اخللط بني هذا العامل ( .32

    ، ونال جائزة نوبل يف نفس العام. 1902عام ساب معدل حتويالت الطاقة ، والذي قام حب1928
  .29املرجع نفسه، ص  .33
 املرجع نفسه والصفحة. .34
  .32املرجع نفسه، ص  .35
  .247ميىن طريف اخلويل، فلسفة العلم يف القرن العشرين، مرجع سابق، ص  .36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 502

 



503 
 

 

 

  ة، جامعة تيارتقريصات الزهرد. 
  :مقدمة

إن القراءة مظهر من مظاهر التحضر ورمز من رموز النشاط الثقايف يعرب عن التوجه حنو 
 التقدم املعريف، عندما ال يكون حكرا على فئة معينة بل مظهرا مألوفا يف احلياة اليومية لألفراد , وهذا
ما ال نلمسه عند طلبة جامعاتنا، فرغم أن اجلامعة تعترب من القطاعات االستراتيجية ووسطا خصبا 
ملمارسة القراءة بشكل دائم إال أننا نكاد ال نرى الطلبة ال يقرؤون إال يف املكتبات ويف الفترات اليت 

فرضها وضعيات حيتاجون فيها إىل مراجع خاصة مبا يسند غليهم من أعمال، أي بصورة ظرفية ت
إن اجلامعة فضاء له خصوصيته ودوره يف صياغة الوعي التنويري ليس من خالل . دراسية معينة

ولكن هذا الفضاء ومن خالل  املعرفة األكادميية فقط بل يف تكوين شخصية الطالب عموما،
 اإلبداعواملالحظة واملعايشة يفتقد بشكل ملحوظ إىل اآلليات اليت تشجع على القراءة والتفكري 

  كظاهرة وممارسة ثقافية دائمة.

مما يفرض علينا أن جنعل تكريس وترسيخ تقاليد للمقروئية يف صلب أولويات هذا الفضاء  
منطلقا من األسباب احلقيقية وراء العزوف عن القراءة، والبحث يف اآلليات السياسية واالجتماعية 

ل من القراءة ممارسة يومية ال حالة آنية ظرفية واالقتصادية والثقافية اليت تدفع وحتفز الطالب ليجع
و"يقصد بامليل للقراءة أن يتوفر لدى الفرد اهتمام ورغبة حقيقية يف ممارسة القراءة بصرف النظر عن 

ن تفاعل الفرد وجيب األخذ يف االعتبار أن امليل من الدوافع السلوكية املكتسبة م حمتوى هذه القراءة،
  .1"مع البيئة احمليطة

وقد انعكس املفهوم  لتعريفات احلديثة قد بدأت تتلمس مفهوم القراءة بشكل أعمق،"ا
اجلديد للقراءة على حتديد القارئ الذي ينبغي أن تعمل املدرسة على تكوينه، و غرس عادات القراءة 
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كنه اجليدة فيه فليس القارئ اجليد الذي جييد العمليات اآللية العضلية والعقلية الضرورية للقراءة ول
  .2هو الذي أشرب يف قلبه حب القراءة لتحصيل املعارف وحل املشكالت"

أما  رادة الناس،إادية هي واقع موضوعي ومستقل عن أن حياة اتمع امل" :مشكلة الدراسة
حياة اتمع العقلية أي جمموعة األفكار االجتماعية والنظريات واألديان ونظريات علم اجلمال 

هذا  .3فهي كلها انعكاس هذا الواقع املوضوعي" (يعين كل ما حيدد الثقافة)واملذاهب الفلسفية 
 الواقع ينطلق من نسبة املقروئية وفعاليتها ووظيفيتها يف بناء الصورة املتكاملة للطالب اجلامعي،
فالطالب الذي ال يقرأ وال حيسن استخدام الكتاب هو طالب معاق غري قادر على حتقيق التقدم 

اكبة تطور املعرفة املقروئية مشكلة حقيقية يف جمتمع دعامته األساسية يف االرتقاء هي املعريف ومو
القراءة، فاجلامعة مؤسسة معرفية تبىن على تصور الطالب للمعرفة والقراءة فإذا كان هذا التصور 

جامعة إذا تشوه هذا التصور تشوه البناء الوظيفي للوسليما أدى إىل بناء اتمع السوي املتناغم، 
ل االجابة على وعليه كان البد من البحث يف اآلليات احملفزة للقراءة من خال وكذا اتمع،

اذا يريد أن يقرأ م ملاذا مل يرتق الطالب اجلامعي إىل جعل القراءة ممارسة يومية؟ :التساؤالت التالية
  ممارسة يومية؟ما اآلليات الواجب توفريها لتحفيز الطالب على القراءة ك ؟الطالب اجلامعي

  :فرضيات الدراسة

وتتطلب  "قيام الفرد بعملية القراءة أمر ليس سهال، فعملية القراءة عملية معقدة ومتشابكة،
وهلذا فالبحث يف األسباب، وأفضليات  1ممارستها وأداؤها عملية مركبة كثرية اجلوانب والتعقيد"

اآلليات الواجب توفرها لتحفيز دافعية القراءة عند الطالب اجلامعي والقراءة عند الطالب اجلامعي، 
يساعد يف بناء خطط واستراتيجيات يعمل الفاعلون يف اجلامعة على بلورا منطلقا من الثقافة 

  مع ثقافة الطالب اجلامعي وتعينه على تغيري اجتاهاته للقراءة: لتتالءمالواقعية 

  .إىل آليات التحفيز للقراءة اإلنسانيةاجلامعي يف العلوم  تفتقر الثقافة احمليطة بالطالب -

                                                
 .84ص 2005دمحم فرحان القضاة، تنمیة مھارات اللغة دار الحامد للنشر والتوزیع عمان األردن  1
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ة بعيدا القراءة اليت تساعد يف حل مشكالته الدراسي اإلنسانيةيفضل الطالب اجلامعي يف العلوم  -
  .عن تبنيها كممارسة يومية

اآلليات الواجب توفرها يف اتمع الطاليب لبناء ثقافة القراءة اليومية هي التحفيز والتدريب  -
 .القراءة واستخدام الكتاب بوظيفيةالعملي على 

  :اعتمدت أدوات عدة جلمع البيانات إن هذه الدراسة :أدوات مجع البيانات

واستخدام نفس املكتبات اجلامعية يؤهل إن املعايشة اليومية للطلبة يف احلرم اجلامعي،  :املالحظة
الباحث يف موضوع القراءة على التعرف على الطلبة وميوالم واهتمامام ومشاكلهم فيما خيص 

باحث نفس احليز املقروئية وتسمى هذه املالحظة ب "املالحظة باملشاركة "حبكم تشارك الطالب وال
  .املكاين والزماين

ة املقننة من خالل درج "أسئلة لشبكة املقابلة يف استمارة البحث"، قد اعتمدت املقابلو: املقابلة
  .ليت أجريت حول املوضوع مع الطلبةواملقابلة غري املنظمة من خالل احلوارات ا

تفيد االستمارة يف التعرف على مواقف واجتاهات الطلبة، وقد جاءت االستمارة يف  :االستمارة
سؤاال موزعة على ثالثة حماور أساسها التحليل العاملي هلدف الدراسة، حبيث اشتمل احملور  24

أسئلة للبحث  07أسئلة تبحث يف أسباب العزوف عن القراءة، واحملور الثاين يف  04األول على 
سؤاال للبحث يف اآلليات  13، واإلنسانيةن يقرأه الطالب اجلامعي يف ماستر العلوم فيما يفضل أ

احملفزة للقراءة، و نالحظ عدم التجانس يف توزيع أسئلة االستمارة يرجع إىل أن أساس البحث هو 
ت ثيامعرفة اآلليات احملفزة للقراءة، أما أسئلة احملورين األول والثاين فكان البد منها ملعرفة حي

يف األخري أسئلة مفتوحة منظمة تساعد الطالب للتعبري عن  أضيفتو .املوضوع يف اطارها املتكامل
  .تتعلق باحملاور املذكورة سابقا -لتفادي ضغط األسئلة املغلقة –ذاته 

أساسية للتقدم املعريف  تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية القراءة كدعامة :أمهية الدراسة
حتضريها لريادة اجلامعة  ن أمهية الدراسة يف أا دراسة ميدانية لشرحية هامة يعمل علىتكم .باجلامعة
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يساعد البحث يف أليات حتفيز القراءة على بناء خطط لتغيري ثقافة واجتاهات اجلامعة  .مستقبال
  .لب اجلامعيوالطا

التعرف  .يةقراءة وعدم تبنيها كممارسة يومالبحث يف أسباب العزوف عن ال :أهداف الدراس
اءا وترفع عنده عن أولويات القراءة عند الطالب اجلامعي يف املاستر، وما هي الكتب اليت يفضل قر

معرفة اآلليات احملفزة للطالب اجلامعي يف وسطه اجلامعي وحميطه اخلارجي واليت ميكن  .دافعية القراءة
  .عل من القراءة عنده ممارسة يوميةأن تساعده يف بناء خطط جت

استخدم املنهج الوصفي لوصف املعطيات نتيجة التحقيق من  :املنهج املستخدم يف الدراسة
  .كمية على شكل تكرارات ونسب مئويةخالل ترمجة هذه املعطيات إىل تقديرات 

طالبا  107ر عددهم بمست هذه الدراسة الطلبة املسجلون يف ختصصات ملاستر وقد :العينة
  النفس واألرطفونيا جبامعة عبد احلميد بن باديس خبروبة مستغامن. نسانية بقسم علميف العلوم اإل

الطالب اجلامعي :هو الذي يتلقى دروسا وحماضرات باجلامعة تؤهله  :املصطلحات االجرائية
لتحصيل شهادة جامعية والطالب املعين بالدراسة هو الذي يتلقى دروسا يف مستوى املاستر يف 

  .امعة عبد احلميد بن باديس خروبةس واألرطفونيا جبالتخصصات اخلاصة بقسم علم النف

القيام بفعل القراءة بكل ما حيمله املعىن من تعقيد االطالع والفهم واالستثمار ملا قرأ  املقروئية:
   بطريقة سليمة.

  .فيلة برفع دافعية الطالب للقراءةالطرائق واألساليب الك: ات التحفيزآلي

  نفسيا اجتاه القيام بفعل القراءة. تعقيدات حتدث تثبيطا وكفاأزمة: 

إن الدراسة اليت أجريت على طلبة املاستر قسم العلوم االجتماعية بكلية العلوم  :الدراسة امليدانية
الطالب اجلامعي يف مستوى واالجتماعية واليت كان منطلقها اجراء حتقيق حول مسات  اإلنسانية

  .املاستر
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   :القراءةاألول: أسباب العزوف عن احملور 

 يرجع الطلبة عزوفهم عن القراءة بشكل رئيسي إىل نقص توفر الكتب باملكتبة بنسبة -
يف حني جند أن مكتبة اجلامعة تتوفر على كم وفري من الكتب باللغتني الفرنسية %  51.40

ها والعربية، ولكن عدم متكّن الطالب من اللغة الفرنسية جيعله يتجنب استخدام هذه املراجع وتوظيف
بسبب القصور اللغوي املالحظ عنده، أما السبب الثاين املتمثل يف عدم توفر الوقت فيمثل نسبة 

رغم أن استعمال الزمن للطالب مكتظ يف بعض التخصصات للعينة املدروسة إىل أن و، % 31.77
  ي وقته وختصيص جزء للقراءة واالطالع.مضافتقار الطالب إىل خمطط واضح لت هذا ال ينفي

عدم جتسيد القراءة كواقع ملموس يف احلياة اجلامعية للطالب يرجع بنسبة أكرب إىل  إن -
عند الطلبة مما يولد  % 58.87مشكالت التذكر والنسيان املرتبطة بالقراءة واليت قدرت بنسبة

عندهم احساسا باإلحباط لعدم القدرة على االحتفاظ اجليد باملعلومات واستخدامها عند احلاجة 
  ا يضعف دافعية القراءة عندهم، وهذه العوامل ذاتية تتعلق يف جمملها بالطالب.إليها مم

احلديثة ويرتبها  ال يقرأ الطالب ألسباب عديدة قد تتعلق بالكتاب أو بوسائل التكنولوجيا -
يشاهد الطلبة التلفزة بشغف وخاصة برامج املسلسالت واألغاين مما يفقدهم التركيز  :الطلبة كالتايل

و هي تفوق نسبة استخدام الطلبة للنت كبديل للقراءة ، % 58.87عهم عن القراءة بنسبة ومين
من وقتهم يف التحدث يف اهلاتف النقال، كما أن %  16.82يف حني يقضي %  24.29بنسبة

  .لطلبة ال يترك هلم جماال للقراءةمشاغل احلياة اليومية وعمل بعض ا

اءة فنجد أن قلة الوقت بسبب كثافة الربنامج الدراسي أما فيما يتعلق بالكتاب وموانع القر -
%، فيفضل الطلبة مراجعة املقررات وحتضريها أجدى بسبب طبيعة  62.61تتصدر املوانع بنسبة

النظام اجلديد (ل.م.د) وأمهية املاستر يف مسارهم الدراسي وكذا املنافسة دف االرتقاء إىل 
 غياب الرغبة كمحفز للقراءة يف ميادين أخرى، و غالء التسجيل يف الدكتوراة، هذا باإلضافة إىل

بعض املراجع املهمة واليت تصل أحيانا إىل أمثان يعجز الطالب عن حتمل تكاليفها وذلك 
  .%  24.29بنسبة
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صعوبة يف اختيار ما يريدون قراءته حقا وهذا يعرب عن "أنا" غري ناضج   % 43.92جيد -
واخلطأ والعزوف عن القراءة بسبب صعوبة االختيار يعرب عن ثقافة  للقراءة فالتعلم يكتسب باحملاولة

قاصرة حمدودة وسوء ترتيب لألولويات يف احلياة الثقافية للطالب. كما أن تبين جل الفاعلني يف 
% تثبط من عزمية الطالب ودافعيته للقراءة، ال  28.03اجلامعة أن "الشهادة حتصيل حاصل" بنسبة

  يف تراجع نسبة القراءة عند الطلبة. % 28.03امينفي أن امللل عنصر ه

إن عدم تبين ثقافة القراءة يف األماكن العامة ترجع بنسبة كبرية عند الطلبة إىل عدم  -
يظهر ذلك طبيعيا ألن التدرب يولد التركيز فإن مل يستطع الطالب التركيز يف ، و% 66.35التركيز

وضعيات تشوا الفوضى فمن الصعب اجياد أماكن عامة هادئة تساعد على القراءة، واذا وجدت 
خيجلون  % 24.29هذه األماكن كالقطارات واحلافالت فاجلو العام ال يساعد على القراءة، نسبة 

واليت تفند فكرة  % 11.21ـم اآلخرين وهذه النسبة تؤكد ما سبقها واملتعلقة بمن محل كتاب أما
  احترام الطالب ألي طالب آخر يقرأ يف مكان عام.

هناك تناقض واضح بني أفكار الطلبة وما ميارسونه من سلوكات ففي حني تظهر النسب 
  .يف األماكن العامةلبة بالقراءة االحترام ودعم فكرة بناء ثقافة للقراءة كممارسة يومية ال يبادر الط

  نتائج احملور األول"أسباب العزوف عن القراءة":

إن األزمة الثقافية تكون يف ذروا بالنسبة إىل الفرد إذا ما قدرنا أنه حرم منذ البداية مما "
 ، وأزمة القراءة عند الطلبة تتحرك يف حدود "أزمة الكتاب" بعدم توفره،3أمسيناه(اجلو) الثقايف"

غالءه، عدم تكيف الطالب مع مستوى الكتب املعروضة يف مكتبة اجلامعة واملكتبات األخرى، "أزمة 
قارئ" تتعلق بسبب القصور اللغوي وغياب املبادرة لدى الطالب يف بذل جمهود القراءة، "أزمة 

تتعلق بالتدين نوعية" تتعلق بنوعية الكتب شكال وأسلوبا والقطيعة بني العنوان واحملتوى، "أزمة لغة" و
الواضح يف استخدام اللغات األجنبية للقراءة والتعلم، و اضعف الرصيد اللغوي التقين للطالب 
اجلامعي، "أزمة أسعار"حبيث يعجز الطالب عن تغطية تكاليف الكتب واليت تفوق طاقته املايل يف 

  .مات يفقد الطالب دافعيته للقراءةأحيان كثرية، إن ناغم هذه األز
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يعتمد الطالب يف قراءته على الكتب  :ليات القراءة عند الطالب اجلامعيالثاين :أفضاحملور 
% وذلك ألن املكتبة  70.09أكثر من املرجعيات األخرى من جمالت ورسائل جامعية بنسبة

اجلامعية تفتقر إىل االت والدوريات العلمية، كما أن الطالب ال يبذل جهدا يف حتصيلها، أما 
اجلامعية فيحتاجها الطالب لإلطالع على منهجية كتابة البحث والرسالة اجلامعية الرسائل 

نقال  وقد يذهب بعض الطلبة إىل أبعد من ذلك يف نقل الرسالة أو بعض منها  % 01.86بنسبة
البحث، ورغم أن املكتبة اجلامعية تضع قوانني لتحصيا الرسائل اجلامعية حرفيا يغنيهم عن القراءة و

  طلبة يف حتصيلها بطرق ملتوية.جيتهد ال

كما أن الطالب يفتقر إىل استخدام االت والدوريات العلمية نظرا لعدم ادراكه لفهم دور 
وأمهية املقاالت العلمية وجدا مما يدفعه إىل ميشها، لذلك جند الطلبة يبحثون يف الكتب العلمية يف 

يف اجناز األعمال املوكلة إليهم من طرف ألم يروا مفيدة أكثر   % 55.14التخصص بنسبة
األساتذة، أما فيما خيص "كتاب اجليب" فقد غاب مفهومها عن نسبة كبرية من الطلبة أثناء اجراء 

أما فيما يتعلق بقراءة كتب الشعر والروايات ، % 16.82التحقيق لذا مل تتعد ى نسبة قراءا 
  .والعالقات الشخصيةراهقة فيميل .إىل قراءا وهي مرتبطة أكثر مبرحلة امل

كتابا واحدا يف السنة، و تتقارب نسب القراءة لكتاب   % 40.18يقرأ الطالب مبعدل  -
مبعدل كتاب واحد أسبوعيا، وهذا يعين أن دافعية   % 28.03و، % 31.77واحد شهريا 

معية وإمنا تظهر القراءة موجودة عند الطلبة ولكنها ال تتجلى كثقافة وممارسة يومية يف حيام اجلا
كسلوك مستقل وظريف، يف حني يظهر الطلبة اهتماما أكرب مبراجعة املقررات اخلاصة بتخصصام 

يوميا، ويرجعون ذلك عموما إىل أن معطيات النظام اجلديد(ل.م.د)تفرض على   % 58.87بنسبة.
م املراجعة والقراءة الطلبة املسامهة يف حتضري تدخالم باستمرار ويف كل املقاييس مما يفرض عليه

  اليومية، ويرون أن هذا يأخذ من وقتهم الكثري على حساب قراءة كتب تنمي ثقافتهم العامة.

ليس اطالعا مبفهومه الواسع ملتابعة تواتر  %  وهو 28.03يطّلع الطالب على اجلريدة بنسبة.
األحداث وربطها وإمنا يتعلق االطالع غالبا على أخبار الرياضة وتصفح العناوين يف أحيان كثرية، 

فيقضون وقت فراغهم يف اجللوس إىل النت ولكن ليس دائما للقراءة بل   % 13.08أما نسبة
  للحوار والتواصل أو الترفيه أيضا .
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  :احملور الثالث: أفضليات القراءة نتائج

تتدىن نسب القراءة اليومية عند الطلبة بشكل ملحوظ، فالنسب تبني مدى تراجع املقروئية عند 
الطالب كمبادرة شخصية بل استجابة لألعمال املوكلة إليه، كما نالحظ غيابا الستعمال االت 

اجناز أعماله ليس امهاال بل ألن الطالب والدوريات رغم ما ميكن أن تقدمه للطالب من مساعدة يف 
" كتاب  Jean COCTEAال يدرك األمهية الفعلية للمجالت والدوريات يف بناء املعرفة عنده .

جيد هو الكتاب الذي يزرع فينا بعمق نقاط االستفهام"، فالطلبة يفتقدون اآلليات اليت متكنهم من 
  .حلاجام املعرفية والنفسية أيضاشباعا إالكتب األكثر موائمة لتطلعام واختيار 

  :اآلليات احملفزة للقراءة

إن فهم غايات ومدارك األشياء تسهم يف بناء الدافعية للقراءة عند الطالب فالقراءة ليست  -
علية بسيطة أو سلوكا عاديا، و إمنا هي عملية عقدة تسهم يف بناء شخصية الطالب املعرفية وتنمية 

لعامل اخلارجي من خالل اخلربات اليت يكن أن يكتسبها الطالب يف صورة مهاراته يف التعامل مع ا
  منظمة ومقننة.

تشبع القراءة حاجات نفسية هامة عند الطالب تزيد من ثقته بذاته وتقديره هلا، و تنمي  -
أما فيا يتعلق بإشباع املعرفة فكانت ، % 31.77مهاراته االجتماعية والشخصية وهذا ا يتفق عليه 

مع األخذ بعني االعتبار أن تكوين هذه املعرفة تتدخل فيها  % 55.14عند طلبة املاستر  نسبتها
عمليات تتعلق بالنسيان وعد التركيز مما يدفع الطالب إىل التخلي عن القراءة ألا برأيه ال جتدي 

  نفعا.

اءة تسهم يف تفيد القراءة القارئ يف بناء جوانب هامة من شخصيته يرتبها بالشكل التايل :القر -
و تعينه يف اعداد البحوث العلمية ب ، % 54.20التكون الذايت للطالب يف املاستر بنسبة .

 14.01وهذا يف حد ذاته يعترب أحد العوامل األساسية يف حتقيق النجاح يف الدراسة ، % 31.77
حتقيق النجاح  مما يبني أن الطالب يدرك أمهية القراءة يف تكوينه الذايت املستمر وليس فقط يف، %

وفوضى احلياة اجلامعية والطالبية من عدم انضباط يف  لتحصيل شهادة ولكن املعيقات احليطة به،
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مواعيد الطلبة واألساتذة واملشاكل االدارية، وعوامل تأخر السنة الدراسية وسوء برجمتها كلها عوامل 
  قراءة ودورها.تعيق الطالب يف تنظيم وقته وسلوكه القرائي رغم ادراكه ألمهية ال

يرجع الطالب أيضا هذا العزوف والتراجع عن القراءة ألسباب أمهها الصعوبات اللغوية بنسبة  -
خاصة يف اللغة الفرنسية وضرورة اعتماد املراجع ذه اللغة، عدم ثراء الرصيد اللغوي   % 42.99

عن التقدم يف قراءاته التقين للطالب مما يصعب فهم املعطيات التقنية فيجد الطالب نفسه قاصرا 
  بسبب االحباطات املتكررة فتنخفض دافعيته ويتخلى عن استخدام املراجع والكتب التقنية خاصة.

كما يصنف الطلبة أن من أهم معيقات القراءة عدم التدرب على استخدام الكتاب بنسبة  -
ح ما حيتاجه منها فالطالب ال حيسن عملية اختيار املراجع وانتقاءها وتصنيفها وترشي  % 40.18

فعال، فالقراءة عملية بناءية تتم باستخدام مكتسبات قبلية يف بناء تغذية مرتدة هلذه املكتسبات يف 
عملية منظمة مل يتدرب عليها الطالب بشكل يؤهله الستخدام هذه الكتب وتوظيفها بطريقة فعالة 

وهي نتيجة حمبطة جلهود   % 16.82.مما يضخم عنده الشعور بعدم االستفادة من الكتاب بنسبة 
  .ا خيفض دافعية القراءة أو التخليمضنية يف اقتناء الكتاب مم

لقراءة باملقابل يرى الطالب أن أهم حمفزات القراءة هي التنشئة االجتماعية والتعود على ا -
و القراءة عند ، % 55.14فمن شب على شيء شاب عليه" بنسبة" كجزء من السلوكات اليومية

أما   % 35.51دما تكون ثقافة مرتلية تفرض نفسها يف السلوك اليومي للطالب بنسبة الطالب عن
وح هؤالء الذين يتبنون ثقافة القراءة منطلقا من ذوام هم طلبة ميلكون ملكات مرتفعة للطم

كما أن مثن الكتاب يسهم بقدر يف ممارسة القراءة وحتفيزهم عليه  .والبحث عن تقدير وحتقيق الذات
  %  ولكن هذه النسبة ال ترقى إىل مستوى املتغريات املذكورة سابقا. 09.34 بنسبة

ملعاجلة هذه الثغرات يف تنمية القراءة يف اتمع الطاليب ماستر البد من اقتراح طرائق عالجية و -
من   % 43.92ميكن أن تسهم يف جعل القراءة ممارسة يومية يتصدرها التوعية بأمهية القراءة أوال

املؤسسات اجلمعوية والثقافية والشبابية مع التنسيق بينها يف وضع خطط ووسائل االتصال، خالل 
ثورة فكرية اجتاه القراءة واملقروئية ليس يف الوسط  إلحداثواستراتيجيات قصرية وبعيدة املدى 
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معية املكتبات اجلا إثراءباتمع عامة يف دعم فكرة القراءة.مث  لالرتقاءاجلامعي فحسب بل كخطة 
  .   % 28.03ومواكبة التخصصات املفتوحة وجتديدها بنسبة 

من أهم الدوافع اليت يرى الطلبة أا ترفع دافعية القراءة هي توفر اجلو املناسب للقراءة  -
اجلمعي يطلق طاقة اجيابية جتعل األفراد يلتفون بفعلها حول اجلماعة اليت  %  فالفضاء65.42بنسبة

توفر هلم جوا اجيابيا للقراءة، كما يعربون أن هذا العامل وحده ال يكفي دون الرغبة يف االطالع 
عوامل والرغبة الذاتية يف القراءة.أما ثراء املكتبة اجلامعية فدرجته أقل أمهية بالنسبة للطلبة إذا توافرت 

%، أما معاملة املكتيب فتترتب يف آخر دافعيات القراءة ألن التعامل معه  28.03ذاتية داعمة بنسبة 
  .  % 06.54حمدود وظريف 

أما فيما خيص التساؤل حول أهم مشجع القتناء الطالب لكتاب ما فيعترب أسلوب الكتابة من  -
%  والثمن  17.75على حساب الشكل.  % 72.89أهم املعايري املعتمدة يف انتقاء الكتاب بنسبة

األسلوب بنظر الكاتب هو ذلك األسلوب السهل القابل للقراءة والفهم، ففي حني ، و% 09.34
يريد الطالب أن تتكيف الكتب رإىل مستواه ال يبحث يف اخلطط اليت متّكنه من اثراء رصيده اللغوي 

  السهولة والصعوبة أيضا. الذي يؤهله الستثمار الكتب املختلفة واليت تتأرجح بني

تاذهم كأهم مشجع هلم على إن ممارسة القراءة وثيقة الصلة باألستاذ فالطلبة يصنفون أس -
إذا كانت مقرونة بالرغبة والدافعية فاألستاذ هو األقدر بنظر الطالب على  % 61.68.القراءة

حلة الدراسية اهلامة خاصة يف هذه املر تعريفه بأسلوب ونوع القراءة وكيفية استخدام الكتاب
  % 35.51إىل األستاذ تلعب األسرة دورا هاما يف التشجيع على القراءة  باإلضافةواحلساسة، 

نظرا لقصور األسرة عن مد الطالب مبعطيات تتعلق بتقنيات القراءة وكيفيتها وتوظيف ما قرأ وهذا 
  ما ميتلكه األستاذ.

%  وتدعم قدراته اللغوية  65.42العامة بنسبة تسهم الثقافة عند الطالب يف تنمية ثقافته  -
%  وهذا  05.60أما أن تكون وسيلة للترويح عن الذات فلم تتجاوز النسبة   % 28.97 ـب

يعرب عن عدم االستمتاع بالقراءة وأا ال حتقق للطالب االشباع املتعلق باللذة واألنس بالكتاب 
  اجلديدة.فميوالت الطلبة حتولت إىل وسائل التكنولوجيا 
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التضحية دف اقتناءه ولكن ثقافة  وإمكانيةإن شراء الكتاب داللة على التمسك بالقراءة  -
الطالب املتعلقة بشراء الكتاب مقارنة بثمن الكتاب واملداخيل الشخصية للطالب يتعلق بدافعيته حلب 

وتقليدا لزمالئه  القراءة والكتاب، فالطالب ميكن أن خيصص نصيبا من مدخوله لشراء كتاب اقتداء
بنسبة.عند احلاجة امللحة لكتاب معني، فالطالب يتأثر باجلو العام وامليوالت ، و% 09.34بنسبة

واالهتمامات واجتاهات الفضاء اجلمعي الذي ينتمي إليه كما يظهر واقعية متعلقة باحلاجة، فاحلاجة 
  للكتاب تفرض منط التعامل مع ميزانية الكتاب.

لة لنسبة معينة من مصروف الطالب لشراء كتاب يشجعه وحيفزه لشراءه كما أن ختصيص العائ
كما يعترب رفع املنحة من العوامل اهلامة اليت ميكن أن تدفع بالطالب إىل ختصيص ، % 11.21بنسبة

ولكن الطالب ويف كال التساؤلني املتعلقني بتخصيص جزء من ، % 36.44جزء هلذه العملية بنسبة 
  .التربية يف جعله يهتم بشراء كتابيهمل دور التنشئة االجتماعية ونوع  ميزانيته لشراء كتاب

  :نتائج حمفزات القراءة

جمتمع طاليب  إىلإن حتويل اتمع الطاليب من جمتمع ال يقرأ كما ينبغي أن تكون النخبة املثقفة 
قارئ ال يتم عن طريق املعاجلة اجلزئية أو الظرفية، عن طريق تغيري املفاهيم املرتبطة بالقراءة عند 

  الطالب من خالل:

، ودعم الكتاب اجلامعي وحتسينه شكال اإلعالمإعادة القيمة للكتاب من خالل وسائل  -
  .ليتسىن للطالب حتصيله دون معاناةوأسلوبا ودعمه ماديا 

جعل الكتاب جزءا من وعي الطالب جلامعي ووجدانه من خالل تبيان دوره يف بناء املهارات  -
  .ه يف رفع تقدير الذات عند الطالباملعرفية واالجتماعية والنفسية وفعاليت

عدم االعتماد على البحوث فقط يف أعمال الطلبة وجعل بطاقة الكتاب من أولويات البحث  -
  امجايت للطالب جيعله يقرأ ولو جمربا عندما يتعلق األمر بالنتائج يف املقاييس.عند الطالب فالتفكري الرب

كتب وكيفية استخدامها أكثر تدريب الطلبة على املنهجية ضروري وتدريبهم على انتقاء ال -
  .ضرورة
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توجيه القراءة عند الطالب من القراءة العشوائية باجتاه "القراءة الصحية"ذات التوجه  -
  واألهداف.

املطروحة يف بداية هذه الدراسة متركزت حول أسباب العزوف عن  اإلشكاليةإن  :تائج العامةالن
القراءة يف مقابل البحث عن اآلليات الواجب توفرها لرفع دافعية القراءة منطلقا من مسات الطالب 

 ية، و قد تلخصت أسباب العزوف يف أسباب اقتصاداإلنسانيةاجلامعي يف مستوى ماستر العلوم 
  :واجتماعية وثقافية

  : أسباب اقتصادية

تتعلق أكثر بغالء الكتب وعدم توافق القدرة الشرائية للطالب مع هذا الغالء، ما مينعه من  -
  .رية يف مساعدته يف مساره الدراسيختصيص نسبة من منحته القتناء الكتب الضرو

 اإلنتاجطرف األساتذة املدرسني واليت تتعلق بالربامج املدرسة وندرة  قلة املراجع املنشورة من -
  .الفكري اجلامعي

  .النشر واملطابع اجلامعية ودعمها غياب تفعيل دور -

  :أسباب اجتماعية

عدم وجود فضاء مجعي للقراءة، فاجلماعة املرجعية للطالب هم الطلبة أنفسهم، و لكن أفكار  -
اجتاه  ةاجيابيرة واالبتكار بل هناك شلل واضح يف تبين ممارسات سلوكية الطلبة تفتقر إىل املباد

  .القراءة

يتعايش الطلبة يف جو من فوضى األفكار والسلوكيات يف اجلامعة واتمع احمليط م أيضا،  -
برنامج عمل  إطارحيث تضيع الساعات يف هذه الفوضى دون القدرة على التحكم بالوقت يف 

تفي الطالب بإجناز األعمال املوكلة إليه أو اجللوس إىل النت أو التلفاز اللذان منظم، و بذلك يك
  واالستمتاع. اإلشباعحيققان له قدرا هاما من 
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عدم وجود نواد ثقافية تنشط فعليا وتستقطب الطلبة جيد الطالب نفسه جمربا على تبين طرائق  -
مجاعة تضمن له القراءة يف إطار خطة مشوهة يف اكتساب ثقافته وتكوين ذاته بعيدا عن معايري 

  .بنا ثقافة القراءة كممارسة يوميةمتكاملة املعامل ل

  األسر قاصرة يف جمملها عن تلقني األبناء ثقافة القراءة.-

اتمع الطاليب ال يشجع على القراءة يف إطار إستراتيجية واضحة األهداف  -  أسباب ثقافية:
  جديدة.واخلطط يف تبين ممارسات قرائية 

  .ومسامهتها يف بناء وتقدير الذات عدم الوعي بغايات ومدارك القراءة يف أمهيتها املعرفية -

إن دعم املقروئية عند  :فعية القراءة عند الطالب اجلامعياآلليات الواجب توافرها لرفع دا
صادية الطلبة اجلامعيني البد أن يكون ضمن إستراتيجية متكاملة األبعاد بني املؤسسات االقت

واالجتماعية والثقافية وتضافر جهود كل الفاعلني من أساتذة وطلبة وباحثني وأصحاب القرار. إن 
العمل على تطوير العادات القرائية عند الطلبة مرتبط مبتغريات اجتماعية تتعلق باحملفزات التربوية 

اءة كممارسة معاشة، األسرية حبيث تلعب األسرة أهم دور يف حتفيز الطفل والطالب على تبين القر
كما يلعب نظام القيم عند اآلباء دورا يف انتقال العادات االجيابية إىل األطفال حبيث يتبىن الطفل هذه 

، يرتبط هذا التبين أيضا بالوسائل املادية ومدى توفرها واملستوى االجتماعي 6العادات يف مسار حياته
ن ممارسة القراءة من حيث السالسة يف اختيار لألسرة فتوفري اإلمكانات املادية ميكّن الطالب م

الكتب املختلفة وإمكانية انتقاءها، و كذا اجلو العام لألسرة فاألسر ذات املستوى الثقايف والتعليمي 
العايل حبيث تكون لديهم انتظارات وتصورات ملستقبل أبنائهم، هذه االنتظارات تدفع الطفل إىل 

رضا وحتقيق صورة ولو قريبة من الصورة اليت يرمسها وينتظرها االستجابة هلا دف احلصول على ال
اآلباء فيتبىن ممارسات ترضيهم وحتسن صورته عندهم وتستمر هذه الرغبة يف حتقيق الذات من خالل 

  .اسية واحلياتية املستقبلية عموماانتظارات اآلباء إىل املراحل الدر

تطويرها بل على املؤسسات التربوية أن تسهم األسرة وحدها ال تكفي إلرساء العادات القرائية و
لطفل بالكتاب حبيث تكون التجربة األوىل ايف هذه العملية انطالقا من املراحل األوىل الحتكاك 

مرضية ومشبعة، هذا اإلشباع ميكن الطفل من حب الكتاب ال شعوريا ينمو  -كتاب– للطفل
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، من خالل تعلم القراءة ضمن جو عام من ويتطور بدافعية من جتربة اإلشباع األولية مع الكتاب
الليونة والسالسة يف التعلم، و أن تكون الكتب يف املراحل الدراسية األوىل مصحوبة بعوامل حتبب 
القراءة كوضوح اخلط، استعمال األلوان والصور، املوسيقى، التشويق حبيث تتصاحب تعلم العادة 

خلربات ازية يف الصغر تطلب اإلشباع يف كل خربة القرائية خبربات جمزية حمفزة وغري منفرة.إن ا
مشاة أو مطابقة مما يؤدي إىل تكرار التجربة الذي يؤدي فيما بعد إىل تبين العادة كممارسة دون 
تذمر أو خوف، أما اخلربات السلبية اليت يتعرض هلا الطفل فتسبب له النفور خوفا من استرجاع 

  .للخربة السلبية العوامل املصاحبةنفس اخلربات أو 

عنصرا هاما يف املراحل االكمالية والثانوية من خالل  7من الضروري جعل القراءة التشويقية 
االستمرار يف قراءة األدب العاملي والرواية والسنة والسرية حىت ال ينحصر التلميذ يف املواد الدراسية 

القطيعة يف املراحل الدراسية املتتالية من خالل فعل القراءة املستمر وعدم و ,النقطةفقط واملرتبطة ب
يتسلح التلميذ بالكثري من معطيات متثل اختيار الكتاب، وضع امللخصات، استثمار األفكار، تطور 

ذا يصل التلميذ إىل و ختلفة وإمكانية التمييز بينها.القاموس الفردي، التفتح على الكتابات امل
صيته الدراسية وميكن استدعاؤها يف كل الوضعيات، اجلامعة والعادة القرائية قد تأصلت يف شخ

فترسيخ وحتفيز العادات القرائية ليس عملية تتم يف املرحلة اجلامعية بل هي سريورة عمل تنطلق من 
األسرة وتبىن بلبنات متتالية يف كل مرحلة دراسية لتصل إىل أعلى وأرقى مستوياا يف املرحلة 

ىت يصل إىل املرحلة اجلامعية ونطلب منه تبين عادات جديدة فمن اجلامعية، أما أن ننتظر الطالب ح
  الصعب حتصيل النتائج املرجوة.

إن متثّل القراءة يف األسرة واتمع غري بنائي فهو مرتبط عند األسرة بتحقيق النجاح الدراسي 
ومهنية وال يتم ضمن تصور كامل لتكوين الطفل الرجل فيما بعد والذي تنتظره مسؤوليات دراسية 

وجمتمعية بل هو تصور قاصر على تكوين طفل وتلميذ وطالب يف ختصص جامعي يضمن له دخال 
ماديا جيدا، و ال يتعلق هذا فقط باألسر من مستوى اقتصادي واجتماعي متدين بل بعموم األسر، 

رية، إن يفتقد اتمع اجلزائري إىل متثّالت واضحة حول نوعية الطالب الذي تكونه اجلامعية اجلزائ
اعادة النظر يف املرامي السياسية واالجتماعية واالقتصادية لصورة الطالب اجلامعي تستدعي التدخل 

  .من خالل تكوين وتدريب طالب يقرأ السريع جلميع األطراف الفاعلة لبناء جامعة تقرأ
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بتفتح إن القراءة مظهر من مظاهر التحضر يف اتمعات وأساس بنائها فهي اليت تسمح  :خامتة
العقول الناشئة وتدفعهم إىل التنافس اإلبداعي، و اجلامعة هي املشتلة األولية حيث تغرس عادات 
القراءة ويتم التدرب عليها من خالل الفاعلني فيها ألم األقدر على تدريب الطلبة ومساعدم يف 

هلم بناء مشروع ثقايف اختيار الكتب وانتقاءها وتوظيفها مبا يفيدهم يف مسارهم الدراسي وما يكفل 
منسجم ومتكامل يضمن هلم حتقيق ذوام من خالل القراءة والتعلم، ليس فقط دف حتصيل شهادة 
جامعية ولكن دف تبين القراءة كأسلوب حياة وممارسة يومية تبدأ من أبسط القراءات وهي 

  . اجلريدة إىل كتاب اجليب والكتب العلمية أيضا

نا إذ يذهب جزء كبري منها يف قومية جانبا كبريا من الالفاعلية يف أعمافنحن نرى يف حياتنا الي
ذا ما أردنا حصرا هلذه القضية فإننا نرى سببها األصيل يف افتقادنا وإالعبث ويف احملاوالت اهلازلة، 

الضابط الذي يربط بني األشياء ووسائلها وبني األشياء وأهدافها، فسياستنا جتهل وسائلها، و ثقافتنا 
إن ذلك كله ليتكرر يف كل عمل نعمله ويف كل وال تعرف مثلها العليا وفكرتنا ال تعرف التحقيق، 

لذلك من واجبنا كنخبة تقع على عاتقها مسؤولية االرتقاء باجلامعة واألمة أال  .8خطوة خنطوها
العمل على نطرح فكرة املقروئية كأفكار ومقترحات مبعثرة وتوصيات قد تذهب أدراج الريح وإمنا 

  .وى الواقع اجلامعي واتمع عامةوضع رؤية واضحة وبرنامج شامل جيسد تلك الرؤية على مست

  اقتراحات:

دراج اللغة األجنبية كلغة الزمة للغة العربية يف املراحل املبكرة للمدرسة حىت يكون اكتساا إ -
 أكثر فعالية.

 .تب واالت من التعصب واالحتكارحترير جتارة الك -

دعم الكتاب خاصة الكتاب اجلامعي باعتباره موجها إىل شرحية يوضع على عاتقها االرتقاء  -
 باتمع.

تشجيع النشر اجلامعي من خالل وضع معايري وبرامج لنشر دوريات وكتب تتعلق باملقاييس  -
 .اجلامعةاملدرسة ب

 .ات التثقيفيةواجلمعيات واملؤسسجعل موضوع املقروئية يف صلب أولويات وسائل االعالم،  -
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 :على املستوى الشخصي

 االميان بفائدة القراءة يرفع الدافعية اجتاه استخدام الكتاب بفعالية. -

 التعود والتدرب العملي على القراءة كثقافة وممارسة يومية. -
 على املستوى األسري:

 .الكتاب)التحفيز وحث األبناء على القراءة انطالقا من مرحلة ماقبل املدرسة (الروضة،  -

 .تشجيع فكرة املكتبة األسرية -

 .اجلائزة = الكتاب -
 :على مستوى اجلامعة

 تشجيع األستاذ للطالب على القراءة وتلقينه ملنهج اختيار الكتاب وتوظيفه. -

 دعم الكتاب اجلامعي وجتديده. -

 .ثراء املكتبة اجلامعيةإ -

 .يف املشاركات واللقاءات العلمية دمج طلبة املاستر يف خمابر البحث ودجمهم -
 :على مستوى اتمع

االبتدائية إىل املرحلة وضع إستراتيجية لبناء ثقافة القراءة بإشراك كل الفاعلني من املرحلة  -
 .اجلامعية

  إشراك وسائل اإلعالم يف خطط التوعية ونشر القراءة كممارسة يومية. -
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