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:تقديم
بقلم الدكتور تاج محمد

مدير الخلدونية

سيكون  نهفإن ديد،كذلكوغايته املرجوةأن العمل إذا كان منطلقه شريفاال جرم يف
اليت تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية اخللدونية ومادام الفريق العامل يف جملة كذلك.

إذ من الشريف،املقصد عينيه هذايضع نصب ،تيارتخلدونابن واالجتماعية جامعة
الفريق:أهداف هذا

لة- قوية.وحٍ رُ وبِ جديدة،ةلتظهر يف حلّ فهي ال ختتفي إالّ ؛على موعدهابقاء ا
لةبقاء - .أروع األزهارع يف أرضها زرَ وتُ ،على صدرها أمجل اجلواهرعُ مساحة يرصَّ ا
لة مفتوحة على التنوع اإلنساين واالجتماعي.- بقاء ا
لة منربا لآلراء املختلفة خدمة للعلم واحلرية.- بقاء ا

يت يف شهر ها قي وكان شهرا، على بلدأسبغ خبرياتههو العدد الثامن  متميزا دون 
.يدانه شرفال وهذا شرفوقد اعتادت جملتنا الظهور فيه،الشهور،
قة من الزهور املتنوعة، مقاالتتطلّ  جتعل اإلنسان حمورا اخللدونية وقد محلت معها 

بل وتسكن عقله من خالل حواره الفلسفي، ،وترافقه اجتماعيانفسه فهي تدرس؛هلا
رخيه.  وتسجل أحداثه بتتبع 
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:افتتاحية العدد

بقلم الدكتور عبد الحق شرف

تحرير الخلدونيةرئيس 

 ائها من جديد؛ بعد أن قطعت على نفسها عهدا تطل على حمبيها وقرّ اخللدونية هي ها
ن تواصل االستمرار والصدور. وهاهم روّ  التحدي على أعلى ونرفعيادهايف سابق أعدادها 

منابر العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ال يف جامعة تيارت ؛ لتبقى اخللدونية منربا من مستوى
فحسب، بل على الصعيدين الوطين والدويل.

حثيها قرّ من من اخللدونية استجابة لتطلعات الكثري اجلديدالعدديت صدور هذا ائها و
م لل وحتكيما، ونشرا.،؛ قراءةمسامهة يف إثراء مقاالتهالذي بذلوا نفيس أوقا

موا عصارة أحباثهم يف  قدّ نالذي،ة من خرية األساتذة والباحثنيثلّ ستجاب للنشر فيهقد او 
االت اإلنسانية واالجتماعية؛ فجاءت  عكفوا فيها على الرقيّ ،نتاج أوقات نفيسةحبقّ كل ا

م  ز واإلبداع.إىل مصاف التميّ مبستوى طروحا
مواصلة ة على برغبة جاحم؛ حنسّ إطفاء اخللدونية لشمعتها الثامنةإننا اليوم وحنن نشهد 

نٍّ وثبات، لنرسم من خالهلا طريق النجاح والتألّ ويةٍ عزم ور بكلّ العمل  رغم كل ،ق العلميو
سة حتريرها.؛ وهو عهد قطعناه على العراقيل والصعاب أنفسنا منذ تولينا ر

يد لناموقدّ ساعدمن خالص تشكراتنا لكل نرفعفإننا هذه؛ واحلالوإذا كان األمر 
لكلمة الطيبة، إذِ العون  ه ال على اخلري كفاعله. كما أغتنم هذه الفرصة كذلك ألنوّ الدّ ولو 

جلهد املبذول من طرف هيئة القراءة والتحكيم، وهيئة التحرير وأمانتها، على صربهم واصطبارهم 
.من أجل أن يرى هذا العدد النور

حثينا من داخل الوطن وخارجه، من أجل إثراء خري أجدد ويف األ الدعوة ألساتذتنا و
متمّيزا ويف مستوى تطلعات قرّائنا ، الذي ودون شك نطمح أن يكون مقاالت العدد القادم

األوفياء.
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: مةدّ ــقم

لغةالبحث يف التاريخ العريب القدمي أيكتسي موضوع  ، ساسًا بصعوبة البحث فيهالعتبارات تتعّلق أ، مهية 
ريخ العرب ففضًال على أ. خاصة املنطقة الشمالية منه فانه . رخيًا شفهياً قبل االسالم كان يف معظمه ن 

االثرية وامل ً كالنقوش والبقا ال يكاد يشبع رغبة ، ادية االخرى اال نزرًا يسرياً مل يوجد مما يدّل عليه ماد
رياملؤرخ  واالملام بكل ، منه بصفة خاصةعامة والشمايليف الرتاث العريب بصفة او الباحثواآل

ته . مكنو

رخيها يستشّف فالباحث يف. يخ العريب الشمايل املسرح الكبري لذلك التاريخمملكة احلرية يف التار وشّكلت
رخيها فباإلضافة، الكثري من النتائج العلمية التارخيية املتصلة بتاريخ وتراث العرب ككل اىل التصاق 

،  الّشعر:االنواعوعلى رأس تلك . االنواع االدبية اليت شّكلت الرتاث العريب القدمي فأثّرت فيهمبختلف
ر املادية. ابداعاً من أدوات التصوير قبل ان يكونكأداة هي بقا، اال اننا جند اىل جانب ذلك بعض اال

ريخ احلريةيَ القصور والبِ  اوان كانت قليلة ، ع اليت دّلت على  اضافت لذلك التاريخ جتّليًا جيعل الصورة فإ
. تكاد تكون مكتملة لدى الباحث

ريخ احلريةومن أهم تلك  ر املاّدية الّدالة على  لشام، اال ولعّل االمهية . نقش النمارة يف منطقة حوران 
لنسبة للباحث يف  اليت يكتسيها هذا النقش مستمّدة مما اضافه هذا االثر من زخم واثراء ملادة البحث 

ر الدالة على . منذ اكتشافه يف مستهّل القرن العشرينالقدمي وذلكالتاريخ العريب الشمايل  عتبار اال
سبب كاٍف من اسباب البحث فيه واعادة وتلك االمهية –أسلفناكما –ريخ احلرية قليلة يف معظمها 

ذلك من قراءات جعلتنا ننصب اهتمامنا على احدث تلك ّمت قبلواخلوض فيما . قراءته من جديد
حتت ،(Michigan)من جامعة ميتشيغن James A.Bellamy: واّمهها ما جاء به، القراءات

ا تلك القراءة.،  قراءة جديدة لنقش النمارة: عنوان ت اليت جاءت  وابراز املقار

: ومن هذا املنطلق فقد متّثل االشكال الرئيسي هلذا املقال فيما يلي

للنفوذ البيزنطي؟منطقة ختضعيف ، ما تفسري وجود نصب وقرب مللك عريب من ملوك احلرية-
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نبطية؟بلساٍن عرٍيب ولكّنها حبروف ، وما أمهية الكتابة اليت وجدت على نصبه-

رخيية و بنقش النمارة احاطة تعريفيةاعطاء ، وجيدر بنا ملناقشة هذه االشكالية بدايةً  هي بطاقة فنية 
مللك صاحب القرب الولوج اىل آخر ماجاءت به الدراسات حول املوضوع، للنصب ، مث للتعريف 

. هذين السؤالنياالجابة علىلة حملاو 

رخيية عن نقش النمارة-1 :بطاقة فنية و

Frédéricفريدريك ماكلر : مبساعدةRené Dussaudقام رينيه  ديسو1901يف ربيع 
Macler على بعد ت يف جلاء وجبل الدروز بسور ويف  ، كلم جنوب دمشق100حبفر

لضبط فيما يسمى وادي 1وعلى بعد ، افريل انتقل الفريق اىل منطقة النمارة04 كلم جنوب النمارة و
الذي وجد على حجر كبري من البازلت مربع الشكل مساحته ، )01(السوط ّمت اكتشاف االثر املهم

وهو العتبة العليا من ذلك القرب وعليه مخسة ، مرت اصله من انقاض قرب قدمي3.39مرت يف 4.40
حلرف النبطي واللسان للغة احلمريية او احلرف املسند كما اسطٍر منقوشة  العريب الشمايل وليست 

ن كما كانت يف ذلك احلني، ينتظر للغة العربية الشمالية او لغة عد أي يف اوائل ، بل هي منقوشة 
حلرف النبطي الذي كان يكتب به عرب الشمال وهذه اقدم كتابة عربية مشالية . لقرن الرابع للميالد و

ا  ر طوهلا مرت وميكن قراء ، واالثر هو قرب امللك امرؤ القيس بن عمروسنتمر 16منقوشة على اآل
ريخ ، )02(الذي يعترب امللك اللخمي الثاين ململكة احلرية وحوى النص على اهم مآثر هذا امللك وكذا 

ويوجد ، ميالدية328من التقومي البصروي املوافق 223كسلول (ديسمرب ) من سنة 07يف : وفاته
.)AO4083)03: االثر يف متحف اللوفر مدرجاً حتت رقم

تكمن امهية نقش النمارة يف كونه يكشف لناعن االصول املبكرة للكتابة العربية بلسان عريب ولكن 
لذي وجد على هذا النحو وهو يؤرخ مللك مهم من ملوك ، بكتابة وحروف نبطية وهو االثر الوحيد 

Renéديسووقّدم التارخيية،ومهم من الناحيةغويةالناحية اللاحلرية اللخميني لذا فهو غين من
Dussaud:يف السنة املوالية الكتشافه تقريره ونتيجة حبثه لـ

Académie des inscriptions et Belles Lettre، علق عليها: و

clérmont-ganneau . طبع دوسو 1902ويف أواخر سنةDussaud تقريره النهائي يف
:Revue Archéologiqueاما الطبعة الثانية لتلك االعمال فقد ، وترجم نسختها اىل العربية



15

على بعض Dussaud) ورّد فيها 1902تقرير حول البعثة العلمية (اواخر : جاءت بعنوان
الرصيد التصويري : كانت الطبعة الثالثة حتت عنوان1905ويف سنة . Halévyاملالحظات لـ 

.)04(السامي 

حلرف العريب كل سطر على حدى :وهذا  نّصها 

. يت نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسر التج-1
وملك االسدين ونزرو وملوكهم هرب مدحجو عكدى وجا.-2
. بزجي يف حبج جنرن مدينة مشر وملك معدو ونزل بنيه-3
. الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ مبلغه-4
. لسعد ذو ولدهيوم بكسلول ب223عكدى هلك  سنة -5

..وهذا لسان عريب تشوبه صبغة ارامية حيتاج تفّهمها . ": يذكر "جرجي زيدان " حملًال هلذا النص
قرب، : " وتعين: فلفظة "يت" وتعين :هذا و "نفسها من االلفاظ االرامية والنبطيةففي، اىل ايضاح

يومئٍذ من دور االنتقال ..وكان العرب . :ويضيف، اليوم: و"عكدى" أيابن : "بر" وتعينو
اول دور رايتها يف واذ نظرت صورة اخلط نفسها ، يةالستخدام لغتهم بدل اللغة االرامية الرمس

االنتقال ايضا من الشكل النبطي اىل الشكل العريب الشائع بيننا االن  متحّول عن احلرف النبطي 
تقريب. ...")05(يف مملكة االنباطالذي كان شائعًا  هذه الكتابة اىل افهامنا وتدوينها بلغتنا واذا ارد

: كتبناها على هذا الشكل،  لغة القران الكرمي، العربية

ل-1 . التاجهذا قرب امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي 
. واالسدين ونزاراً وملوكهم وهزم مذحجاً بقّوته وقاد-2
. ابناؤه علىوملك معداً واستعمل -مدينة مشر–الظفر اىل اسوار جنران -3
. القبائل ووكلهم لدى الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه-4
. بكسلول ليسعد الذي ولده7يوم 223هلك سنة ، يف القوة-5
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لتقومي البصروي عاصمة نسبة اىل بصرى ، وكان اهل الشام وحوران وما يليها يؤّرخون يف ذلك العهد 
من هذا التقومي متوافق اذًا سنة 223ميالدية و105وهو يبدأ بدخوهلا يف حوزة الروم سنة . حوران
.)06(وهي السنة اليت توّىف فيها امرؤ القيس ، للميالدية328

مللك امرئ القيس (البدء)–2 ميالدية ) :328- 228(تعريف 

(امرؤ القيس) ويتحّدث ، ملك بعد (عمرو بن عدي)  الذي مل تذكر لنا املصادر اإلخبارية ظروف وفاته
( ماوية بنت عمرو أخت كعب و أّمه، امرؤ القيس بن عمرو بن عدي: اإلخباريون عن نسبه فيقولون هو

كما ،  اشتهر عند اإلخباريني بـ ( امرؤ القيس البدء)  أي أمرؤ القيس األول. )07(بن عمرو) األزدي 
، و فيهم يقول األسود بن يعفر، و من هذا اللقب أطلق على بين نصر اللخميني وُعرفوا به، لّقب بـ(احملّرق)

:الشاعر

*  تركوا منازهلم وبعد إيــّــاد*ماذا أوّمل بعد آل ُحمــــّرٍق   

)08(القصر ذي الُشرفات من ِسنداد*  و *والسَِّدير وبـَارٍق أرض اخلَوْرنقِ 

أما احلرية.مواضع كثرية من األخبار املتعلقة مبلوك حمّرق) يفونصادف كلمة (احملّرق) و (حمّرق ) و (آل 
م تلك رخون ليجدوا تعليقًا مبّينًا له فقد اجتهد فيها املؤ ،  سبب إطالق هذه التسمية ويبدوا أن اجتهادا

لدليل املقنع ِت  فنجد (جواد العلي) يعّلل هذا التلقيب على لسان وقفت عند حدود االفرتاض و مل 
لقول Rothsteinاألملاين (املؤرخ  م ")( روتشتاين )  ولئك امللوك أل ...وهم يرون أنه لقب أحلق 

لنارعاقبوا أعدائهم يف أثناء غزوهم هلم حبرق أماك تفسري ظاهر الكلمة و –و هذا وال شك ، "...نهم 
لذلك قيل (آل و ، مبحّرقٍ تاين أنه اسم علم ألشخاص عرفواشهو تفسري مغلوط و الصحيح يف نظر روت

و هناك فرٌق بني إيراد االسم معرفًا  (احملّرق) و الذي يدّل يف علم الدالالت . ) و ( آل احملّرق)حمّرق
إمساً . روتشاين )كما يفهم من كالمه ويضيف (، مٍ لصفة و بني ( حمرق ) و الذي يدل على اسمٍ عل

فأصبحت الصفة ( حمّرق احلرب ) وهذا اللقب مل جنده يذكر عند احلرب ) (أخر  ألصقه بصفة حمرق هو 
)يف J.Wellhausenجيتهد (وهلاوزن)(كما)09((امرئ القيس بن عمرو)بـالعرب،فيمايتعلقاإلخباريني 

فرتاضه أن( حمّرق) هو صنم من أصنام اجلاهلني تعّبدت إعطاء تفسري إلطالق هذا االسم فيعّلل ذلك 
هلذا ، ل: بكر بن وائل وربيعةله بعض القبائل مث ) و التعّبد يطلق عليه موضع (سليمانو يعطى مكا

ذا الصنم. ": يضيف  (جواد علي) على ذلك بقوله ،  .. و قد ورد بني أمساء اجلاهلني اسم له عالقة 
ذا الصنم، هو عبد احملّرق  ب ،   أفال جيوز أن يكون للمحرق إذا عالقة  كأن يكون قد اختذ من 
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ن ، و يرى بعض اإلخباريني يف تفسري هذا الّلقب خاصة املستشرقني)01(".. . التيّمن و التربّك للملك 
سرافٍ  حراق القرابني  و  كما جند تفسرياً . (حمّرق) لقب أطلق على ملوك كانوا يتقرّبون إىل هللا بزعمهم 

(حمرقا )كان من الشخصيات القدمية الواردة يف األساطري و قد اقرتن لقول أن ، آخر و هو جمرد افرتاضٍ 
لدروع االسم من أن هذامما يدل على . )11(وورد (بردي حمّرق ) كما اقرتن امسه بـ(نسيج داوود)،  امسه 

على أن وذلك يدّل . و قد ورد أيًضا صوت حمرق وفرخ حمرق، األمساء املعروفة قدميًا يف األساطري اجلاهلية
ساطري اجلاهليني يف ، و إذا كان االختالف موجودًا فعالً حمرقًا يف هذا املوضع حيواٌن قد تكون له عالقة 

أن معظم اإلخباريني الذين نقلوا –فإنه والشك يف ذلك ،  سبب إطالق هذا اللقب على امرئ القيس
. يطلقونه على آل نصر كلهممل يبحثوا أو يدققوا يف أصل هذا اللقب.لذا جندهم، تلك التعليالت

ومن العجب ،  إننا جند اإلخباريني و معظم املؤرخني يتفقون على أن امرؤ القيس هو أول من تنّصركما 
ريخ هذا التنّصر وال كيفيته وال دواعيه و من مث  م يتناقلون رواية ذلك ولكنهم ال يتكّبدون عناء ذكر  أ

وخالفًاُ◌ لكل . يبقى جمرد خرب حيتاج إىل دليل–على خطورته –و إنه أول من تنصر . فإن أمر تنصره
ر املكتشفة من هذا األخبار هذا، فإننا جند طائفة من أخبار هذا امللك تنصب حقيقة تدل عليها اآل

و هو اخلرب الذي ،  أن ملكه كان من االتساع مبكاٍن  تفّوق فيه على امللوك السابقني من احلرية. املوثقة
ومذحج رأسد و نزا: اترًا عند اإلخباريني   فمعظمهم  يذكر ذلك وال ينكره فقد أخضع قبائلجنده متو 

ت حول مدة –ويبدوا أنه كان ذا نزعة حربية و أطماع توّسعية ، ومعد أكثر من سابقيه  و تضطرب الروا
لنسبة مللوك احلرية األوائل –حكم امرؤ القيس  حكمه يصل إىل فـ(محزةاألصفهاين) جيعل–كالعادة 

. وتكاد املصادر التارخيية جتمع على أن أمرئ القيس  عاصر من )13(و هو أمر مبالغ فيه)12(سنة 114
رام الثالث) و (نرسي )و(سابور ذو األكتاف) ملقارنة بني املصادر ، ملوك الفرس ( و أن مدة حكمه 

. سنة 40يكون 

أن لفظ التاج كان ، املستشرق الفرنسيClermont Ganneau )()ويرى ( كلري مون جانو
بعة للروم ألن لقب ذي التاج من  لفرس وان وجد قربه يف حوران و هي  لوحده لداللة على عالقته 

ويذهب (رنيه دوسو ) مذهبًا بعيدًا يف سبب وجود قرب امرئ القيس يف هذا .  )41(احلريةألقاب ملوك 
ء الذي ُكتب ... و القرب الذي أقيم ": املكان بقوله اليرئ القيس يف الُنمارة يف إقليم روماين والر

رخيه إىل عهد الوالية الرومانية  يف البالد العربية يكفيان ، حبروٍف نبطيٍة يف لغة عربية و الذي يرجع 
ذا متاًما...، لتأيّيد اعرتاف الرومان بسلطان (امرؤ القيس) و هو يريد ، )15("و إن كان النص ال يقطع 

ذا الواقع و يتعايشون معهيف . ذلك  أنه كان ألمرؤ القيس من القوة احلربية ماجعل الرومان يعرتفون 
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ذا االعرتاف متاماً، ولكنه يشري اليه ويزدري (دوسو) فكرة املؤرخني . ولكنه يضيف أن النص ال يقطع 
لنقصان و االقتص حيث يضيف دائمًا يف ار املعاصرين عن العالقات الدولية يف القدمي،و يقدح فيها 

لقول إن مركز ملك مجيع العرب الذي يستّمد سلطانه .. ": حتليله لنص النقش الذي وجده يف النمارة 
و فقًا لفكرتنا -ما يبعث عن العجب - من ملوك فارس ولكنه يف نفس الوقت حليف لروما 

الفرنسي خمرجًا يف تفسري ذلك . مث جيد هذا املستشرق)16(."البسيطة عن العالقات بني الشعوب..
... لكنه يتفق مع تلك السياسة املتأرجحة للشرقّيني و مع املركز اخلاص للعرب الّرحل يف "بقوله 

على –يقصد العرب –..لكنهم عرفوا كيف حيافظون . "و يضيف "دية الشام وعرب احلطرة... 
. ما يعطينا إنطباعاً "... الفرس والرومان)(يعين )17(من أن يعتدي عليه أولئك أو هؤالء ، استقالهلم

و  جناعة السياسة اليت طبقها امرؤ القيس يف التعايش مع القّوتني ،  حول قوة مملكة  احلرية يف ذلك الوقت
اورتني ( الفرس والروم ) و الشك أن ما جاء به ( نقش النمارة ) حيظى بتأييٍد غري يسٍري من طرف  ا

من معلومات صّححت ، والسبب يف ذلك ماجاء به هذا النقش، ك العربية الشماليةاملّتتبع لتاريخ املمال
لنسبة ألذهان كثٍري من  و يقصد امرؤ -حيث يرى (جواد علي) أن صاحب القرب .  املؤرخنيالوضع 

ً و قائدًا كبرياً - القيس  ع و أخضع معدًا ووزّ ، أخضع قبيليت أسد و نزار و هزم مذحًجا، كان رجًال حمار
ذه -و يذكر-) مدينة ( مشر ) يف اليمن  سوار (جنرانبنيه يف القبائل وبلغت فتوحاته أ أيضا أنه 

). أن R.Dessaudدوسو)،(هو يؤكد ( رني. )18(الفتوحات قد متكن من فتح  معظم أحناء اجلزيرة 
يبدو أنه قد حارب ( مشر يور عيش ) صاحب جنران يف –على وصفه –هذا القائد السعيد .."

ت اليت )19("جنوب البالد العربية... . و يف حتليله لذلك يرى (جواد علي ) أن هذا النص يناقض الروا
تنسب الفتوحات العظيمة إىل (مشر يهر عش ) ( مشر يرعش ) فتجعله فاتح العراق وما وراء العراق إىل 

ماً الصني و تعكس القضية عك ت ميانية . سًا  ت فتوحات ( مشر ) هي روا س و روا وضعها أ
ويتفق اإلخباريون واملستشرقون على أن امرؤ القيس يكون قد حارب ( مشر .  )02(متعّصبون لليمن والشك

ويتفقون على أن امرؤ القيس قد أغار على . نقش النمارة )و إستنادهم يف ذلك دائمًا على (يور عش )
ت جتاورها و اعرتفت و إنه فرض سلطانه على القبائل اليت كان، ولكنها امتنعت منه، فوصل أسوارهاجنران 

.بسلطته عليها

لسؤال احملّري  كيف وصل امرؤ القيس إىل حوران إىل أن : وتذهب االفرتاضات إىل أبعد احلدود فيما يتعلق 
دفن فيها ؟
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ت و يبدو أن هذا السؤال مل يوجد له إجابة دقيقة ماخال نقش –و مل تظهر لنا النقوش و احلفر
ال . و ال األخبار املتواترة من لدن اإلخباريني–النمارة  ومال الكثري من اإلخباريني والباحثني يف هذا ا

، أو حماولة اإلجابة على هذا السؤال.فبعضهم يعّلل سبب ذلك، لوضع فرضيات لتقريب الوضع من الواقع 
دية الشام و العراق و أقواها يومئذ معد ونزار أن سلطة امرؤ ال قيس امتدت على قبائل العرب يف 

وتويف فيها فبنو له قرباً يف أرض رومانية و  ، وآخرون يفرتضون  جميئه إىل حوران يف مهّمة أو شأنٍ . ومذحج
حلرف النبطي وجود عالقٍة وديٍة  وهم يستّدلون بذلك على.  قلم تلك الوالية وأّرخو بتارخيها، كتبوا عليها 

وآخرون مييلون إىل قول آخر ويعتقدون أن أمرئ القيس  –كما أسلفنا القول –كانت بينه وبني الشام 
أسد ونزار ومذحج : فأخضع قبائل، حاول توحيد القبائل العربية حتت قيادته. كان ذو نزعٍة حربيٍةوأطماعٍ 

تمعات العربية حتت قيادته يف هذه الفرتةومعدوكثٌري من املستشرقني يستدلون على وجود متهيد لت ، وحيد ا
ا حممد  . ويضيفون و انتجب جمتمعًا عربيًا واحداً -صلى هللا عليه وسلم –قبل وجود الدعوة اليت قام 

غزا ، وملا أّمن جبهته الداخلية و اطمأن لقوته، أن أمرؤ القيس ملا أوجد هذا النوع من التوحيد حتت قيادته
. )12(كما يؤكد نقش النمارة،  ل وُدفن يف أرضهمالروم فُقت

إىل رخييةلكّننا إذ مانظر لتاريخ ، استعمال التأريخ كحجة  و القول مادام أنه أهل حوران يؤّرخون 
االبصري الذي يبدأ بتاريخ دخوهلا حتت سيطرة الرومان  ، و نستدل بذلك على وجود احلكم الروماين 

أن ، و ينهض دليًال مدعمًا على ما نقوله. الثقافية  نراها حمّبذة يف جمتمعات معاصرةمن دواعي التبعية 
ً عربياً ، مما يدل على استعمال كتابته كان كآداة   خلط النبطي ولكن اللسان كان لسا الكتابة جاءت 

. لإليصال فقط

أن أمريء القيس كان يف ،  شامبينما يرى  آخرون أن سببب دفن امرؤ القيس يف موضع النمارة من بالد ال
أنه كان قد جاء إىل بالد الشام ألنه كان من و يرى البعض اآلخر  .  بالد الشام حينما نزل به أجله

رام الثالث ) ومن مؤيديه فلّما وقع اخلالف بني الفرس على العرش و انتصر ( نرسي ) خرج ، حزب ( 
. ومال إىل الروم فأيّدوه وأقّروه على بالد الشام، هناكأمرؤ القيس من العراق و قصد بالد الشام فأقام

ا (جواد علي) من  )22(فيكون قد عمل للفرس و للروم معاً  . و يبدوا أن هذه االستنتاجات اليت خرج 
ت ( ا و ضع فرضيات تقرتب من احلقيقة. )R.Dessaudكتا فإن السؤال ، ومهما يكن. إمنا قصد 

ت أو النقائش اجلديدة حول ، ون اجابة دقيقة ٍ املطروح آنفا يبقى مطروحا د إىل أن تظهر املزيد من احلفر
ت  و األخبار اليت تتحدث عن الظروف الدولية اليت كانت  و لعلنا ال جنتهد إذ ما . ذلك تصّفحنا الروا

ا املنطقة أو مدى القوة اليت ت متر به اإلمرباطورية الفارسية لندرك جيدًا مدى الضعف الذي كان. متّر 
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ا القبائل العربية يف ذل لذكر عهد (حتلت  سابور الثاين ). حيث أنه وبعد وفاة ( ك احلني  وحنن نقصد 
ملُلك ألبنه الذي كان ال يزال ْمحًال و مل يولد بعد فلّما ُولد ذكرًا استبشر به . هرمز بن نرسي) أوصى 

فلما عرفت األمم خاّصة جماوريهم من . ي) أو (سابور الثاين )الفرس خريًا وكان املُلك  لـ( سابور بن نرس
ت املتواترة حتدثنا على، العرب مدى ضعف تدبري الفرس طمعوا يف ملكه غلب و سيطرة العرب من والروا

اورين للفرس على سواد العراقر عبد القيس والبح د ا وهذا األمر يفّسر لنا أيضا مدى التقارب . ين و إ
ورمبا يقف دليال مل يلتفت إليه . و إتساع ملك ( امرؤ القيس) و سطوته، ومان ومملكة احلريةبني الر 

فوجوده يف تلك املنطقة ال مينع أن مملكة احلرية ، اإلخباريون حول سبب وجود قرب أمرئ القيس يف النمارة
به ستلهمها مما توحي لكن الِصالت اليت ن. )23(أصبحت من القوة مبكان جيعلها تضايق احلدود الرومانية

ت املوجودة على القرب  لتعايش و الكتا جتعلنا ال منيل إىل مبدأ التصادم بل العكس ميكن أن نقرن ذلك 
لنظر للتطورات املذكورة ، التسامح الذي كانت تعيشه مملكة احلرية مع اإلمرباطورية الرومانية. ويف املقابل و

ى النأي رمبا تدل على أن ملك احلرية (لكة الفرس آنفاً و هجمات القبائل العربية على مم امرؤ القيس ) ار
ت على . مبقر مملكته عن تلك الصراعات إىل حدود آمنة وهو ما يفسر وجود قربه يف النمارة وحتدثنا الروا

، و قوى على محل السالح ،  أن  (سابور الثاين) امللّقب بذي األكتاف أنه ملا شّب وبلغ ستة عشر سنة
دسكره ألف رجٍل  تار من عاخ اورين من أ م على العرب ا فأكثر فيهم القتل و غّور مياههم ،  وهجم 

د عبد القيس  حىت وصل إىل اليمامة وقصد البحرين كما قصد بكر وتغلب فيما بني الشام و العراق و أ
م حىت مات، لذلك ُمسي سابور ذي وتروي . )24(األكتاف وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتل ويشّرد 

دي ) الذي كان يف ديوان سابور  ما بعثه ، قصائد الشعراء ذلك احلدث التارخيي من ذلك قول (لقيط اإل
: إذ يقول. لقومه حتذيرًا هلم من من بطش سابور

جلزيرة من إيـاد*سالم يف الصحيفة من لــقيٍط      *    إىل من 

كم     )52(فال يشغلّنكم سوق النفـاد*    *بـأن الليث كسرى قد أ

لنظر إىل ما اكتشف يف نص النمارة من معلومات و أخبار يعّززها ما رواه . ومهما يكن فإنه و 
فإنه ميكننا القول أن مملكة احلرية مّرت يف عهد .  عن فرتة حكم امللك امرئ القيس، اإلخباريون العرب

لك زمام املبادرة من العرب مجيعًا سواء أكان ذلك حماولًة جعلتها مت، هذا امللك بفرتٍة من القوة السياسية
سباب و الوحدة من امرئ القيس يف مجيع شتات القبائل العربية  املتفّرقة حتت راية واحدة   واألخذ 

ت الفارسية والرومانية حىت أننا نستشف مبلغ تلك القوة  للوصول إىل بناء مملكة أكثر قوًة بني اإلمرباطور
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ا بعيداً يف  ديد مملكة (سبأ وذي ريدان و . و الوصول إىل بناء حدود أسوار جنران، الذهاب  و 
حضرموت ومينت ).

:James A.Bellamy: اجلديد الذي جاءت به قراءة–3

ا و قراءة: واليت جاءت حتت عنوان، James A.Bellamy: تكمن أمهية الدراسة اليت جاء 
A: او، جديدة لنقش النمارة new reading of the Namara Inscription ، والصادرة

، واليت 1،رقم 105اجلزء Journal of the American Oriental Society: عن
ا51اىل الصفحة 31:، والواقعة فيما بني الصفحات1985صدرت يف جانفي  : . كو

منذ ان رّكزت دراسة املقال على اجلانب اللغوي واهتمت به لتوضيح بعض االختالفات املوجودة -أ
واعتمد فيه صاحب الدراسة على ثالثة صور أبرز من خالهلا ، نشر اول تقرير للنقش املكتشف

ا مهّمة يف هذا املقام  .)62(هذه االختالفات اليت وان كانت طفيفة اال ا

Jamesتوّصل –ب  A.Bellamy اىل نتيجة أّكد من خالهلا مبا ال يدع جماًال للشك ان
وان تلك اللغة ، احلروف اليت استعملت فيها واللسان هو لسان عريب تشوبه بعض االلفاظ االرامية

قبل ان تتطّور اىل اللغة العربية اليت ، هي اللغة العربية املتحّولة واليت ُعرفت يف تلك النواحي الشمالية
. .وهو رأي اّكد من خالله رأي دوسو)72(ت واضحة التشكيل واللسان قبل االسالم اصبح

ا توّصل الباحث اىل القول ان تلك اللغة املستعملة على النصب هي نفسها –ج  اللغة اليت ُكتب 
. )82(الشعر العريب يف اجلاهلية

اعطاء صورة لتقارب امللك James A.Bellamyحاول ، من خالل مقاربته اللغوية–د 
، وان احد ابنائه قد نّصب فيالرك من قبله على بعض املناطق القريبة من الروم، امرئ القيس مع الروم

.)29(ويرى ان فيه اعرتاف  من الروم بسلطته 

عالقة امرئ القيس مع الفرس ومل يعطيها االمهية يف حتليله James A.Bellamyأمهل -هـ
ليمن، ماجاء به النصوشرحه حملتوى  وان عالقته مع القبائل العربية كانت ، واقّر ان نفوذه بلغ جنران 

مث يذكر ان . كما راى ان من كتب ذلك النص يرّجح ان يكون من مقرّبيه وانه تعاطف معه. اجليدة
"فلم ذلك تقليد جرى عليه االتباع كنوع من التخليد لذكرى امللك ففيه بعض املبالغة خاّصة يف مجلة

.)03(يبلغ ملك مبلغه "
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استنتاجات حول البحث :

من خالل ما سبق من مناقشة االراء املختلفة اليت قصدت االجابة على السؤالني اجلوهريني املطروحني  
ان وجود قرب امرئ القيس وهو ، ميكننا ان نشري اىل بعض االستنتاجات منها، كاشكالية هلذا البحث

بعة  امللك العريب احلريي الثاين من ال خلم يف منطقة النمارة حبوران جنوب شرق دمشق، وهي  منطقة 
ا احلرية جمّسدة يف فرتة حكم امللك امرئ  انذاك  للنفوذ البيزنطي يعود اللقوة السياسية اليت كان تتمتع 

ليمن ومل يبلغ ملك من العرب قبله مبلغهاسوار جنالقيس الذي بلغت حدود مملكته  وحماولة هذا . ران 
ما لسياسة واحلكمة الت كان يتمتع  حيث تشري املصادر اىل وجود . االخري ّمل شتات العرب حتتحكمه 

. ارتباط حضاري بني احلرية والقبائل العربية يف شبه اجلزيرة العربية قبل ان يكون هذا االرتباط عرقيا

الدراسات احلديثة اليت رّكزت على هذين السؤالني وحاولت البحث يف اجلانب اللغوي الذي ومن خالل 
ا احرف االسطر اخلمسة هلذا النصب فقد متّ  التأكيد على ان تلك اللغة   جاءت به اللغة اليت كتبت 

اما ، التّطوركانت حبروف نبطية ولكنها بلسان عريب يوافق ذلك كون اللغة العربية املتحّولة أي يف طور 
فلم تستعمل سوى كآداة ووسيلة يف ايصال فحوى النص ، احرف تلك الكتابة أي االحرف النبطية

ا العرب الشماليون، املنقوش وهو ما ينصب دليًال على حقيقة ان عرب شبه . وهي اللغة اليت عرف 
ا مدا رس لتعليم القراءة والكتابة دّلت اجلزيرة العربية قد تناقلو ا اخلط العريب عن عرب احلرية  وقد وجدت 

ا احلرية لدى العرب عموماً  وخاصة عرب  عليها املصادر االخبارية مما يدل على املكانة اليت حتظى 
. احلجاز

وامش:ـــاهل
)10( - James A.Bellamy, A new reading of the Namara Inscription,vol105, Journal of

the American Oriental Society ,jan1985,pp31-51

)02( - Dussaud.R,Les Arabes en Syrie avant l'Islam,P.Gauther,Paris,1907,p35.

)03( - Idem,p31 James A.Bellamy,

)04( - Idem

.369، ص1966، بريوت، مكتبة احلياةدار ، العرب قبل االسالم، جرجي (زيدان)- )05(

)06( - op,cit,p42. Dussaud.R,

.86ص، بريوت، مكتبة احلياة، سين ملوك االرض واالنبياء، االصفهاين (محزة)- )07(
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.647ص، 4ط، 1981، مصر، دار املعارف، ثروت عكاشة، حتقيق، املعارف، الدينوري (ابن قتيبة)- )08(

ريخ العرب قبل االسالم،املعلي)(جواد- )09( ، 3ط1976، بغداد، ومكتبة النهضة، بريوت، ، دار العلم للمالينيفصل يف 
.187،ص3ج

Boulos(Jawad),Lesوكذا  ، نفسه- )10( peuples et les civilisationdu proche-orient,t3,La
Haye,Muton&CO Haye ,Londres,Paris,1964,p345.

.189ص، املرجع السابق، جواد (علي)- )11(

.87ص، املصدر السابق، االصفهاين (محزة)- )12(

.223،ص1989، االردن، مؤسسة محادة، سحيم (روضة )، اجلزيرة العربية قبل االسالم، جربان (نعمان حممود)- )13(

)14( - Clermont Ganneau.ch,*le roi de tous les Arabes* RAO6,p307,p36.

)15( - op,cit,p38. Dussaud.R,

)16( - op,cit,p43. Dussaud.R,

)17( -Ibid

نفسه.، جواد (علي)- )18(

)19( -50 op,cit,p. Dussaud.R,

نفسه.، جواد (علي)- )20(

.07، ص1983، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، احلريةالشعر يف بالط ، أبو اخلري (حممود)- )21(

.191ص، املرجع السابق، جواد (علي)- )22(

نفسه.- )23(

.225ص، 1، ج4ط، بريوت، دار الكتاب العريب، الكامل يف التاريخ، ابن االثري- )24(

نفسه.- )26(

)27( - Idem, p31 James A.Bellamy,

)28( - 46 Idem, p James A.Bellamy

)29( - Ibid

)30(- Idem,p45 James A.Bellamy,

)31( - Idem ,p46.
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ريخ نوميدنير من املؤلفات الكالسيكية للمؤرخيظه اإلغريق والرومان، أن معظمهم تطرق إىل 
)1(يف حديثه عن احلروب القرطاجية الليبيةAppienضمن التاريخ الروماين والقرطاجي، أمثال: ابيان

وإفريقية مع بعض النقص امللحوظ يف  ريخ نوميد أي حرب ماسينيسا ضد القرطاجيني، ومن خالله جند 
املعلومات اخلاصة يف التطور التارخيي لكيفية ظهور املماليك النوميدية.

: احلدود السياسية لنوميد
نظرًا لعدم ا ، وهذا ملكةستقرار املمن املالحظ أنه ال ميكن اجلزم يف إثبات حدود مملكة نوميد

اورة، خاصة املطلة على حوض البحر األبيض  راجع لعدة أسباب أوهلا األطماع االستعمارية للدول ا
، حيث )2(املتوسط، كل ذلك كان مع بداية وصول الفينيقيني إىل سواحل إفريقية مث الرومان من بعدهم

كانت  ا مملكة نوميد . )3(حكم ماسينيساأثناءتعترب أهم فرتة مزدهرة مرت 

I.والتارخيي:اإلطار اجلغرايف
زال وتغريت معامله عرب العصور ألنه ال ينطبق على ما هو موجود  ال اجلغرايف ململكة نوميد هذا ا

ر النيل إىل احمليط األطلسي حالياً، هذه اململكة كانت ضمن نطاق جغرايف معروف بـ ليبيا، حدوده شرق 
ستثناء املغرب األقصى، ، )4(غر تشمل شرق تونس تقع هذه املنطقة يف الشمال الغريب لقارة إفريقية 

، كما توجد هذه احلدود حسب سرتابون يف اجلزء الذي يصف فيه )5(إىل وادى امللوية غراواجلزائر حالي
حدودها سيل اليت تبدأ ياملاز ليبيا، وخاصة عند تطرقه ململكة املور، يذكر أن حدودها متتد إىل حدود مملكة 

اي عند شبه (سبع رؤوس) مشال قسنطينة(امللوية) إىل رأس بوقارونMalochathمن واد امللوشاث
.)6(يف الشرق اجلزائري أي إىل حدود مملكة املاسيلجزيرة القل

:أ.التضاريس
نكاد نقول أن أغلبأما عن تض عبارة عن مرتفعات جبلية، تتخللها تضاريسهااريس نوميد

سهول ضيقة نسبياً مستغلة يف جمال الفالحة.
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تتمثل خاصة يف جبال األطلس التلي ويوازيه األطلس الصحراوي من اجلنوب يف اجتاه من اجلبال:
ً، تعترب احلاجز الرئيسي لرمال الصحراء كما حتد  ً كلما كان االجتاه غر من الشرق إىل الغرب ومتيل جنو

، هذه اجلبال كانت مبثابة خزان للثروات الطبيعية منها اخلشبية واحليوانية هلذا نالحظ )7(التأثريات البحرية
ملنطقة الساحلية والتلية و اهتمام ملناطق الصحراوية، كما كان هلذه اجلبال دور فعال يف امهلوتالرومان 

عتبارها ملجأ للثوار واملتمردين. املقاومة 

السهول:-
ين من  لقرب من الساحل البحري، ونوع  أما عن السهول فمنها الضيقة متامًا واخلصبة تتمركز 

هذه السهول ورغم صغرها إالّ ، )8(السهول عبارة عن مناطق ضيقة وأقل خصوبة من األوىل تتوسط اجلبال
ذاتيًا وحىت رو  ا كانت ُتدر من املنتوجات الفالحية والزراعية ما يكفي نوميد ما لسنني عدة، كان هذا أ

 ، هذا التنوع املوجود على اليابسة أحدث وفرض من بني األسباب الرئيسية يف تواجد الرومان بنوميد
تغريات جوهرية على سكان املنطقة، فمنهم الرعاة املتنقلني الباحثني عن املاء والكأل ألجل مواشيهم، 

ألرضوالصنف الثاين غرب حبرية تريتون املزارعني  ، جل هذه القبائل كانت هلا عدة معارك )9(املستقرين 
مع الرومان وحىت مع املماليك احمللية، نتج عنه صراع طويل يكاد يرجعه املؤرخون إىل الفروق الطبيعية اليت 

أحدثت منط خاص وخمتلف للحياة االجتماعية والسياسية.

اهلضاب:-
متتد على مساحات شاسعة حمصورة بني اليت النجود أما النوع الثالث واألخري يتمثل يف اهلضاب، و 

هلضاب العليا، وهي فقرية من حيث  سلسلة جبال األطلس التلي واألطلس الصحراوي تسمى حاليًا 
اإلنتاج، أغلبها خمصص للرعي وتربية املواشي.

ب.املناخ:
، كما جند )10(الباليستوسنيلقد شهد املناخ عدة تغريات يف الزمن اجليولوجي الرابع وخاصة فرتة 

ار اليت لعبت دور كبري يف عملية الري على العموم ، املناخ دائم )11(معظم املدن بنيت على ضفاف األ
ما أكرب مؤثر يف هذا  التغري نظراً لعدة عوامل، وهو حاليًا متنوع ومتغري بسبب املوقع اجلغرايف والفلكي، أل

ل ستيفان أن مناخ املنطقة خالل الفرتة الرومانية كان رطب قريب من ، يذكر املؤرخ غزا)12(التنوع والتغيري
رية )13(خصائص املناخ احلايل ، ما يدل على ذلك وجود اجلسور اليت انشأها الرومان مل تشيد ملقاومة مياه 

، حيث ينقسم إىل ثالث أقاليم وهي:)14(لظروف الطبيعيةهذا املناخ ثر عاتية، 
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املتوسط: تنحصر بني جنوب األطلس التّلي وساحل البحر األبيض املتوسط منطقة البحر األبيض -
ً وأغناها نظراً تتميز مبناخ معتدل حار جاف صيفًا ورطب دافئ ممطر شتاءًا وهي أوفر املناطق نبا

لبحر . لتأثرها 
ز اإلقليم الصحراوي، يغطي مساحة واسعة وينتهي عند السفوح الشمالية لألطلس الصحراوي يتمي-

رتفاع درجة احلرارة واجلفاف.
ا وجدت بني - منطقة اإلستبس: تتموقع يف اهلضاب العليا حيث االضطراب السائد يف مناخها أل

رد شتاءاً  وحارصيفاً وفرتة اجلفاف فيه طويلة والرتبة فقرية مما جعل املنطقة مناخني متناقضني، مناخ 
.)15(متطرفة، إضافة إىل انتشار السبخاتقليلة النبات والفوارق احلرارية فيه 

II.الطبيعية :حدود نوميد

ر قبل القرطاجيني وال يوجدأمازيغلوك مادر القدمية يبدوا تزامن وجود من خالل املص حاليًا أ
إالّ بعض الشذرات ) 16(بونيقية اليت ميكن أن تكون قد حتدثت عن النوميديني، ومل يتبقى بعد تدمري قرطاجة

، هلذا ال ميكن اجلزم يف أي مرحلة )17(ماجون املتخصص يف جمال تقنيات الزراعة والفالحةمن كتاب 
، ما هو موجود يتمثل يف نصوص املؤرخني اإلغريق والرومان.  رخيية تشكلت نوميد

، عندما قضى )18(سياسيًا بعد احلرب البونيقية الثانيةمماليك األمازيغمتكن ماسينيسا من توحيد 
حتت ، امتدت احلدود يف عهد ماسينيسا )20(Léliusبواسطة القائد الروماين ليليوس)19(سعلى سيفاك

إىل السرت الكبري شرقًا من إقليم لبدة الكربى يف ليبيا)21(من وادي امللويةاسم مملكة نوميد ، )22(غر
جتاه مصر عند قالع أو  ، )PhilanorumAlae)23فيالنةمقابر اإلخو حيث تنتهي حدود قرطاجة 

. )25(روماد التقاء املصاحل بني ماسينيسا و،كانت نتيجة التوحي)24(أين تنتهي حدود إفريقية القدمية

يف أواسط القرن الثاين قبل امليالد، غري الرومان سياستهم التوسعية من سياسة محاية وتوازن إىل 
ب واحلاق، كان ذلك رمبا بسبب كثرة رجال األعمال واألموال املسيطرين على زمام السياسية يف  سياسة 

.)26(ق.م)146- .مق149بعد احلرب البونيقية الثالثة (حتطيم قرطاجةعندالدولة، هذا ما يالحظ 

، يهاوضع حد لطموحات ماسينيسا ومنعه من االستيالء علالرومان بعد حتطيم قرطاجة كان غرض 
، مع الرومانهذا امللك الذي ساعد  ملقابل دعمته روما يف حكم مملكة نوميد يف القضاء على حنبعل، و
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املنافسة يف حوض البحر املتوسط، ميكن عدم متكينه من جعلها دولة قوية، كل ذلك رمبا كان الجتناب 
لكامل وتصل إىل مراتب املدن الكربى .)27(هلذه األسباب مل تتطور مدن نوميد

اية  يف الواقع جنح الرومان يف قضائهم على قرطاجة عندما فصلوا النوميديني عن القرطاجيني مع 
بعة لقرطاجة إىل أمالكه، كان الغرض احلرب البونيقية الثانية حني قام ماسينيسا مبحاولته ضم عدة أراضي 

هو التوسع واهليمنة املطلقة يف ظل القانون الروماين.للرومان احلقيقي 

AfricaeProvinciaلقد مسى الرومان األراضي القرطاجية مقاطعة إفريقية الرومانية (
Romanae ()28( الف كلم متتد من طربقة 25، قدر مساحتها حبوايلThabrakaط) ربق)شرق

، إىل خليج قابس السرت الصغري( ً، كانت هذه املقاطعة حماطة كلياً MinorSyrtusالقالة غر ) جنو
من قورينة ما عدا احلدود البحرية، لقد امتدت حدود نوميد (برقة) حالياً Cyrenaicaمبملكة نوميد

ر امللوية عن إقليم قرطاجةفصل الرومان ،)29(يف أقصى السرت الكبري إىل حدود بالد املور ضواحي 
، الذي حفر )30((اخلندق امللكي)RegiaFossaاألراضي النوميدية املوحدة خبندق عرف بـ فوسارجييا

مر من سكيبيون)31(ق.م146بعد تدمري قرطاجة بني شهري مارس وأبريل من سنة 
انتصر من قبل على ، أبوه )33(الشخصية البارزة يف روما)AemilianusScipion()32ميليانوس(ا

إلفريقي ق.م على أطراف مدينة زاما (حاليًا سبع 202،كان ذلك سنة )34(حنبعل والذي لقب 
ملاسينيسا بعد انتصاره على ، ال يوجد عند الرومان أفضل من النصر، هذا ما صرح به سكيبيون)35(بيار)

منها: احتماالت، الظاهر أن سكيبيون وضع هذا اخلندق حتسبا لعدة )36(القرطاجيني

ديد امنها، حيث كان دخول هؤالء األمازيغية رمبا ملنع اجتياح القبائل - ألراضي مقاطعة إفريقية و
. )37(البدو الذين كانوا جيوبون مناطق السهوب الشرقية مشال شط اجلريد من أجل املاء والكأل 

) على Massinissaماسينيسا (أما الرتجيح الرئيسي فيمكن ان يكون خماوف الرومان من استيالء -
. )38(قرطاجة ومن مث يكون له نفوذ كبري يقضي به على اطماع الرومان يف إفريقية

األول: تقسيم نوميد
ق.م، ترك ثالث أبناء حلكم العرش النوميدي، مكيبسا، مستنبعل148تويف ماسينيسا يف سنة 

حلكم وهذا Micipsaأومكواسن (وغلوسا، انفرد مكيبسا نتيجة لوفاة أخويه يف ظروف غامضة مل ) 
جياز ، كان مكيبسا مياال للسلم مع القبائل النوميدية متبعًا مع الرومان سياسة )39(تتطرق هلا املصادر إال 
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لقمح واجلند وحىت الفيلة استمر ذلك ألكثر من ثالثني سنة، رغم حتالف مع الرومان هأبيه ماسينيسا ميدهم 
.)40(التجربة اإلغريقية يف البناء والتعمريو البونيقيةاللغةتنية بل اعتمد مل ينشر اَلالاال انه

جياز فلم تكن هناك مشاكل داخلية أو خارجية مع دول مل تتحدث املصادر عن فرتة مكيبسا إّال 
جلانب االقتصادي واملعمارياجلوار مثل املقاطعة اإلفريقية أو تزيني ، منها )41(موريطانيا فقد اهتم مكيبسا 

، كما شارك يف حروب روما  Numanciaسبانيا منها حصار مدينة نومانسعاصمة اململكة سري
)Numance رسال فرقة بقيادة يوغرثني)42(ق.م133- ق.م134) بني سنيت ، قام 

Jugurthinum (يوغرطة))هذا )44(اإلمييليملساندة اجليوش الرومانية اليت كان على رأسها سكيبيون)43
ق.م 118، تويف مكيبسا سنة )45(األخري أوصى بيوغرطة بعد املعركة مشيداً بشجاعته عند امللك مكيبسا

ابن مستنبعل. يوغرطة ) وAdherbalذربعل (ا) و Hiempsalركا خلفه ولدين مهبصال (

مل حتل مشكلة العرش بعد وفاة مكيبسا، جرت عدة أحداث كان البطل فيها يوغرطة، املشكلة متتد 
، لقد جتدد ظهور )46(ق.م، بعد توىل العرش مكيبسا إثر وفاة أخويه148ذورها إىل وفاة ماسينيسا عام جب

،مل يتمكن الورثة من الوصول إىل تسوية فقررت روما )47(ق.م118املشكلة بعد وفاة هذا األخري سنة 
، على إثر )48(بصالالتدخل وتقسيم اململكة على اإلخوة الغري أشقاء، لكن يوغرطة بعث مبن يغتال مه

لتوسع ذربعل واآلخر مع يوغرطة، بدأ هذا األخري اموت مهبصال انقسم النوميديني إىل فريقني، فريق مع 
الشرقية معتمداً يف ذلك على القوة العسكرية، قام  يفاد بعثة ايف أراضي اذربعل أي نوميد ذربعل مباشرة 

وعدم احرتامه لإلتفاق الذي أبرم من طرف جملس الشيوخ إىل روما يشتكي فيها اعتداءات امللك يوغرطة 
احلصول على املساعدات املتمثلة يف الفرق العسكرية لذربعا، كان غرض )Senatus()49الروماين(

الرومانية وخاصة بعد مواجهاته العسكرية مع يوغرطة واليت أدت به إىل التقهقر واللجوء إىل املقاطعة 
ها إ)50(اإلفريقية ىل روما ملتمسًا مساعدة جملس الشيوخ يف وقف يوغرطة وطموحه الذي بدأ مغادرًا إ

الشرقية ، عندما زار يوغرطة روما ماثًال أمام جملس الشيوخ اكتشف )51(الستحواذ على أراضي نوميد
.)52(مدى الفساد املتفشي يف روما حيث قال يف هذا الشأن:" مدينة للبيع، ينقصها من يشرتيها"

على رأسهم لوكيوسبعثت روما  ابيموس عشر حمافظني للنظر يف األمر إىل مملكة نوميد
)Lucius Opimius()53(بني يوغرطة ذربعل لفظ النزاع او الذي قام بعملية التقسيم ململكة نوميد

، يذكر بعض املؤرخني أن هذا التقسيم كان لصاحل يوغرطة، حيث منحت له األراضي )54(ق.م711سنة 
ء فكانت من نصيب اخلصبة املوج . )55(ذربعلاودة يف اجلهة الغربية، أما األراضي اجلد
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من خالل الدراسات اجلغرافية ملنطقة مشال إفريقية، منها الكتاب اخلامس(التاريخ الطبيعي) ملؤلفه 
ا L’AncienPlineبلني الكبري( )، اجلهة الشرقية هي اليت هلا مميزات أفضل من اجلهة الغربية، جند 

لسكان اليت تقع يف نطاقها، كما متتاز حبركة املبادالت التجارية الواسعة بسبب  )56(املدنأغلب اآلهلة 
كثرة املوانئ القريبة، عند النظر إىل هذه املميزات يبدوا أن املؤلف كان يهدف إىل تواطؤ جملس الشيوخ مع 

، حصل )57(اطعة اإلفريقية إىل حنييوغرطة، ولكن يف الواقع جملس الشيوخ أراد فقط إبعاد يوغرطة عن املق
، كان هدف روما يف وضع اجلزء الغريب من )59(ذربعل على اجلزء الشرقياو )58(يوغرطة على اجلزء الغريب

ذربعل اجلزء الشرقي جلعله انصيب يوغرطة هو ضمان إبعاد النزاع عن الوالية اإلفريقية الرومانية، ومت تسليم 
. )60(ة اإلفريقيةحد فاصل بني مملكة يوغرطة واملقاطع

لقد كانت توقعات روما فيما خيص طموحات يوغرطة صائبة عندما دخل يوغرطة مملكة اذربعل 
هلها حىت اجلالية الرومانية مل  بعد حصار قصري، قام إثر دخوله املدينة التنكيل  مستوليًا على مدينة سري

ا لقوات  113ذربعل يف هذا االجتياح سنة اقُتل،كما)61(ذربعلاتسلم من القتل بسبب مساند
رامللوية )62(ق.م ، بعد هذا أضحت حدود مملكة يوغرطة متتد من حدود املقاطعة اإلفريقية الرومانية حىت 

ً، بناءاً على هذه األحداث أعلنت روما احلرب على يوغرطة مع تدخلها املباشر حلفظ مصاحلها. غر

يوغرطة، حلرب)MetellusCaecilius()63متيلوس(جملس الشيوخ القنصل كايسليوسعني
ت، بعد خسارة متيلوس استوىل  مما مكنه من إضعاف يوغرطة الذي اعتمد حرب العصا على سري

، قام نزوال لإلتفاق املربم بينه )64(ق.م108يوغرطة عند مشارف زاما (قرب ساقية سيدي يوسف) سنة 
اءلرية ذهبية إىل متيلوس 20,000ما دفع وبني متيلوس بتسليم أسلحته مع الفيلة واألحصنة ك إل

، وكذلك تسليم نفسه، لكن يوغرطة رفض مقابلة القنصل بنفسه مما اجنر عنه استمرار احلرب يف )65(احلرب
حتت  قيادة كايوس ماريوس ( مع إبعاد )66() قائد يف صفوف قوات متيلوسMariusCaiusنوميد

.من قيادة اجليشمتيلوس

فريقية قام خالهلا بعدة تغيريات على اجليش خاصة منها رفع  توىل ماريوس قيادة اجليش الروماين 
، كان هذا من بني األسباب )67(5000، بعد أن كانت من قبل ال تتعدى6200عدد جنود الفرقة إىل 

عدة بوخوس اليت ساعدته يف إحراز النصر، خسر يوغرطة معظم املعارك اليت خاضها ضد ماريوس رغم مسا
)Boccohusسبب التحالف بينهما ت هذه املصاهرة هي رمبا كان، )68(صهر يوغرطة) ملك موريطانيا

ضد ماريوس، لكن مع الوقت غريَّ بوخوس احلليف بعدما الحظ ضعف النوميديني أمام الرومان، كانت 
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الكوايستوركورنيليوس سيال ق.م حتت إشراف 105اية هذا االتفاق مثنها تسليم يوغرطة الذي مت سنة  
)SyllaCornelius69(الرومانية) قائد يف قوات ماريوس(.

الثاين: تقسيم نوميد

بعد قضائهم على يوغرطة ، التغيري الوحيد الذي قام به )70(مل يتوسع الرومان يف مملكة نوميد
يف تطبيق قام وبدون تضييع للوقت ، ر هو ترتيب وضعية العرش النوميديماريوس على إثر هذا النص

اجلديد .سياسة الدولة الرومانية بدأ مباشرة يف تنظيم وضع نوميد

منح وسام الذي )71(أوًال وهب ثلثها الغريب إىل بوخوس األول ملك موريطانيا حليف روما اجلديد-
حىت بلغت حدود مملكته وادي الصومام (مدينة جباية ،)72("حليف الشعب الروماين توسع غرب نوميد

الذي كان يف السابق ماز اضحىحاليا)،  . )73(سيليا يسمى موريطانيا أو بالد املورياجلزء الغريب لنوميد
اور للوالية اإلفريقية)74(نيًا نصب غودا- كان ،  )75(ابن مستنبعل شقيق يوغرطة على الثلث الشرقي ا

بع كليًا لإلدارة الرومانية كما أنه يعترب الوريث الوحيد املتبقي على قيد احلياة من ،سبب تولية غودا ألنه 
ظهاره للنوميديني أنه حيرتم تقاليدهم وذلك بعدم خمالفته )76(أسرة ماسينيسا ، يظهر أن ماريوس كان داهية 

لقوة الكما يوجد سبب آخر،  للعرف يف خالفة العرش عند النوميديني ا وهو أن غودا مل يكن  يت امتاز 
.من سبقوه من امللوك

رخيي عنه، إالّ بعض اإلشارات عن وجود مملكة حتت اسم - أما اجلزء األوسط فال ُتظهر املصادر أي أثر 
ا منطقة حرة تفصل ماستانيزوسملكها  مملكة بني ، يبدو أن املصادر سكتت عن هذه اململكة رمبا أل

ص) نوميد الذي مل تذكر املصادر التارخيية عنه إالّ Hiarbasوموريطانيا تقع حتت سلطة امللك (هري
الاالسم ومملكة ماستانيسا، لقد قام هذا الزعيم  ، جرت هذه األحداث )77(ستالء على مملكة نوميد
وعاص)78(ق.م81سنة ص كانت جماورة إلقليم سري رجيا- متها بوال، يعترب بعض املؤرخني أن مملكة هري

RegiaBulla(محام الدراجي))79(تقريبًا بني األمبساغا ،Ampsaga)جيجل،)الوادي الكبري
ص استوىل على مملكة مهبصال الثاين ومملكة ماسينيسا  ووادي الصومام جباية، تذكر بعض الكتب أن هري

اململكة من طرف شيشرون حتت ، جاء ذكر هذه )80(الثاين أوماستانيسا حسب شيشرون ووحد نوميد
)، متكن بوميب الذي Sosusويلقب كذلك سزوس()Mastanésous()81إسم حاكمها ماستانيزوس(

ص حليف ماريوس وإعادة مهبصال الثاين إىل عرش  كان قائد يف جيش سيال، من أسر هري
م ملا)82(نوميد ً يف أراضي اجليتول بسبب مساند ريوس، يف الواقع سزوس ،كما توسع مهبصال الثاين جنو
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ت احلديثةبناهو ملك موري  وقد تعددت بوخوس األول ووالد بوخوس الثاين وبوغود حسب الكتا
، ما حنن بصدد دراسته حىت ال نقع يف اخللط، مملكة ماسينيسا الثاين أو )83(حوله التسميات

، زالت هذه اململكة حتت )Arabion)84ماستانيسا(حالياً القبائل الصغرى ومنطقة سطيف) والد أرابيون
ت كتائب جيش بوخوس الثاين ومرتزقة سيتيوس سنة  .)85(ق.م46ضر

على اجلنود الكهول الذين شاركوا يف هذه احلرب، حتّصل  اخلصبة األراضي معظم عيوز بتماريوس قام-
هكتار، منحت خاصة للضباط الرومان إلقامة مزارع25أي )Jugèresأوجرية (100كل واحد على 

، كما مس هذا التوزيع حىت الكهول الالتني الذين استخدمهم اجليتول يف مساندة ماريوس خالل )86(عليها
.)87(حربه ضد يوغرطة

ذا الفعل هو تقرير مرحلة انتقالية تبدأ  بتنصيب ملوك ضعاف خيدمون :أوالكان غرض الرومان 
نيا راضي :مصاحل روما قبل كل شيئ ميهدون للمرور إىل مرحلة االحتالل الكامل،  تثبيت جالية رومانية 

للتحكم يف  يف األقاليم السوق وحتقيق األمن الغذائي، خاصة بعد إنشاء املزارع الكربى اقتصادنوميد
)الرومانية  أدت إىل عدم توحد سكان املغرب ، )88(مبا يسمى (الالتيفوند هذه التجزئة السياسية لنوميد
.)89(كانت نقطة عزوف وعدم التوافق بني اإلخوة ضد االحتالل الروماينو القدمي، 

بعد يوغرطة: نوميد
رغم التضحية اجلسيمة وخسارة الرجال اكتفت روما بشرف االنتصار بعد إخضاع نوميد

يوغرطة، ختويف سكان املغرب القدمي عندما قضت على امللك النوميديوالعتاد، و لرمبا أرادت بذلك
ايته عربة ملن حتدثه نفسه حبمل السالح واخلروج عن السلطة الرومانية، ورغم االنتصار  حيث اعتربت 

إّال أنه مل تكن هناك توسعات  قليمية وضم أراضي النوميديني االذي حّققه الرومان وحلفائهم يف نوميد
بعد هذا النصر على يوغرطة ؟ رمبا هذا لصاحل روما، والسؤال الذي يتبادر ملاذا مل تظم روما أراضي نوميد

تج عن بعض األسباب منها:
ضد امللك يوغرطة كانت جيوش - يف الفرتة اليت كان اجليش الروماين بقيادة ماريوس حيارب يف نوميد

مرب) والسTeuyoni)TeutonsLesرومانية أخرى ختوض حرب ضروس مع التويتون
Cimbri)Les Cimbres90() يف بالد غالة(.

رجاء ايطاليا، مما أجرب اظهور بوادر احلرب االجتماعية أوكما يسميها البعض حرب احللفاء يف عامة -
، عن طريق متويل روما خاصة  روما على وضع ملك مسامل خاضع كليًا دوره محاية مصاحل روما يف نوميد

.)91(واخليل والفرق العسكرية النوميديةحلبوب
اهلوامش:
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زالت الدول حىت اليوم توليها الو.تعترب الرتبية يف مقدمة العوامل اليت راهنت عليها احلضارات

ف جماالت احلضارة.ملا تكفله من رقي وتقدم يف خمتلكبرية، وذلكاهتمامات  
وقد أدى التقدم املطرد يف حجم املكتشفات العلمية يف البالد املتقدمة إىل إبراز حجم الذي تعيشه 
العربية أن جتد طريقها إىل التطور ما مل تسرع  البالد النامية وأقطار الوطن العريب منها.ولن تستطيع أقطار

اعية الشاملة اليت تعتمد على مصدرين أساسيني مها املال حراز تقدم ملموس يف جمال التنمية االجتم
والدليل على شائع،واإلنسان، ولعل اإلنسان هو أكثر أمهية يف عملية التنمية من املال على عكس ما هو 

تمع األمريكيذلك سهل وميسور مثال وهو يف موقعه العلمي والتكنولوجي املعاصر، كان يعاين من –فا
الغربية وشرق آسيا كادت أن متحى حموا أثناء عام،منذ نيف و مائة األمية والتخلف كما أن دوال يف أور

ن  مث أعيد بناؤها وغدا تقدمها اليوم واضحا، عن طريق –مثال –احلرب العاملية الثانية، كأملانيا واليا
)1املبدع واملبتكر.(العطاء،القادر على املتعلم،اإلنسان 

ر أن يكون اإلنسان متأصال يف جمتمع ما ليتمكن من اكتناه مشاكله ولكن عليه أن فمن شروط التطو 
)2يكون يف الوقت نفسه قادرا على االنفصال عنه لكي يراه غريبا.(

تقاس كل حضارة من احلضارات، بل كل حال من أحوال الشعوب، بنوع احليوية العقلية والصفات 
ا األفراد ويتس ا الشعب أو احلضارة كمجموع، ولعل هذا اليوم اخلطري الذي نعيشه اخللقية اليت يتميز  م 

فذا يف  ال حيتاج إىل شيء حاجته إىل مثل هذه احليوية والصفاء، فبالعقل الناشط نفعل فعال حقيقيا 
خللق والضمري نوجه هذا العقل إىل اخلري والبناء، بل أن العقل هو يف الطبيعة ويف جمتمعنا ويف أنفسنا، و

تمعات أو وطن من األوطان، فال ختف عندها على  جوهره خلق.فإذا حصل هذا اخللق ألي جمتمع من ا
) 3سالمته ، وال ختش أن تزعزعه أو أن يذهب ضحية طمع خارجي أو تناحر داخلي.(

لقد جرى يف عرف املسرحيني مقولة "اعطين مسرحا أعطك شعبا" فإن هذه املقولة تصبح يف عرف 
عند األولني واآلخرين أن املدرسة سر الرتبويني " اعطين مدرسة أعطك شعبا متحضرا" وأصبح مكتو

التحضر.
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م حول األرض عن سر هذا  فلقد تساءل األمريكيون يوم وصول السوفيات إىل الفضاء بعد دورا
من املدرسة التفوق، فكانت اإلجابة من املدرسة، ولذا عكفوا عليها وراحوا يدرسون السبل اليت جتعل 

سيدة احلضارة وحاضنتها.
ا حنو العصرية،  ت املختلفة اليت تواجهها يف مسري إن الدول النامية يف حماولتها التصدي ألنواع التحد
ا إمنا تتخذ من  تمعا ا وحنو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  حنو حتقيق اآلمال العريضة لشعو

حقيق هذه األهداف.الرتبية وسيلة أساسية لت
لرتبية ال يقتصر على دولة دون أخرى، ذلك ألن الرتبية هي مفتاح الرفاهية  إن إميان الدول النامية 
والرخاء القومي، وال يوجد استثمار أخر له عائد أكرب من االستثمار يف املوارد البشرية واليت تعترب الرتبية 

أهم مكون له.
يف هذه الدول على التنمية الرتبوية ألنه قد حتقق أن الرتبية خاصة يف العلم ولقد أنصب التأكيد األعظم 

والتكنولوجية هي أقوى أألدوات للتحول االجتماعي والتقدم االقتصادي وأن حماولة خلق نظام اجتماعي 
أساسيا يف كل من حمتوا ه جديد ال ميكن أن ينجح إال إذا تغري النظام الرتبوي التقليدي تغيريا ثور

)4ومداه(
تمع العامة " ومعىن ذلك أن لكل جمتمع احلق يف صياغة أهدافه  "إن أهداف الرتبية تشتق من أهداف ا
تمع ككل، هذا ما نالحظه على مر العصور  اخلاصة للرتبية، يف ضوء األهداف العامة اليت يسري عليها ا

تمعات: وعلى اختالف ا
نة الكونفوشسية.ففي الصني القدمية كانت الرتبية كا جلانب اخللقي، وفقا لتقاليد الد نت الرتبية تعين 

و يف مصر القدمية كانت الرتبية تعد الطبقة األرستقراطية من الكهنة ومنهم القضاة واألطباء 
) 5واملهندسون.(

وميكننا حصر أهداف الرتبية يف:
تدعيم الشخصية القومية.-
الجتماعيةإرساء دعائم الدميقراطية والعدالة ا-
تنمية روح العمل اجلماعي -
ثقافة السلم.-
لروح العلمية و التقنية.(- )6االهتمام 

ثقلها احلضاري وهو من زاوية أخرى أحد تعميق الرئيسة يف املرتكزات أية أمة أحد التعليم يف يعد 
ت معدلالدعائم يف بنية الرصيد االسرتاتيجي االنطالقة احلقيقية حلركة التنمية فيها، ومن مث فإن حسا
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دة يف هذا ألي جمتمع من تمعات تبىن على أساس الز ،املرغوبوحسن توظيفه على املستوى امليدان ا
إىل أنه على هذا الصعيد جلودة التعليم اجلامعي استناداالدوليةوقد تزايدت يف اآلونة األخرية االهتمامات 

تغيري املستقبل، هذا إىل جانب إعداد الكفاءات املتخصصة املادة واألفكار العلمية اليت تساهم يفينتج
ا ألن اليت تضطلع مبهام التنمية ودعم لسوقأدوات فعالةيف الوقت نفسه هوالتعليم اجلامعي إنتاجاجتاها

.العمل

و لذلك عمدت سياسة الفرنسة املطلقة اليت سلكها االستعمار يف اجلزائر طيلة قرن ونصف، قد جعلت 
أوضاع التعليم اجلامعي غداة االستقالل، أوضاعا معقدة وشائكة إىل أقصى احلدود.من 

فلم يكن يف اجلزائر سوى جمموعة قليلة من املدرسني اجلامعيني الذين استطاعوا بعد جهود مضنية ويف 
م اجلامعية ، سواء يف اجلزائر أو يف فرنسا ، أو يف البالد العرب ية الشقيقة.ظروف قاسية، مزاولة دراسا

ومل يكن يف هذه النخبة القليلة من املثقفني اجلزائريني إذ ذاك إال نسبة ضئيلة ممن كانوا يتقنون اللغة 
بعوا دراستهم االبتدائية والثانوية يف املدارس احلرة  العربية الفصحى، سواء منهم مزدوجو اللغة الذين 

يف املدارس احلرة وحدها، مث التحقوا خفية ببعض البالد واملدارس الرمسية يف آن واحد ، أو الذين تعلموا 
، وهذا خاصة أثناء حرب التحرير.( ) 7العربية ملواصلة دراستهم الثانوية واجلامعية أحيا

ت السابقة للتعليم اجلامعي يعتمد إىل حدكما أن  التعليم خرجييكبري على إصالح التعليم يف املستو
ت توفر للمناهج التعليمية هذا التعليم من علماء ومتخصصنيالعايل، أي على ما ينتجه ومن أحباث وكتا

ت السابقة ما حتتاجه من هؤالء ا وإدخال مضامني وأساليب جديدة عليها يف يف املستو إلعادة صياغا
ن تقييم جودة األداء اجلامعي هو ما يتعلق بنموذج شخصية املواطن؛ إنساالتدريس، والعامل األساس يف

.                     . ومسؤولياتهحىت يستطيع حتمل جمتمعنا التنمية يف

ا  لتعليم العايل أكثر من أي وقت مضى فوضعت له برامج استثمارية أل لغة  قد أولت الدول عناية 
ستقبليةاقتنعت بدوره الذي يضطلع به فهو احملرك الرئيس لبناء جمتمع املعرفة، وراحت حتدد االجتاهات امل

ذه االمهية املديرمعقدًا يتطور بسرعة،للتعليم العايل الذي يشكل حاليًا مشهداً  العام وقد صرح 
التعليم ماتسورا، الذي أكد على أن املنظمة "ستواصل التعبري حبزم عن أمهية تعزيزلليونسكو، كويشريو

العايل".

لتعليم العايل ضمن  ال بد من أن تتبناها اليت يارات ضمن أخلرتاتيجية و ورؤية إستدخل أمهية االهتمام 
إىل أي مدى تستمر احلكومة يف عمليات حترير قطاع التعليم فالتعليم: هذا النوع من احلكومات فيما خيص 
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قي القطاعات األخرى لالهتمام به العايل  ؟ وما هي مسؤولية احلكومة عن التعليم العايل وعن دون 
ً كانت ملكي ً كانت تبعيتها ؟ ما هي السبل الرقابية اجلامعة أ تها ؟ وما هي مواصفة إدارة اجلامعة أ

املنشودة ضمن القوميةللمحافظة على مستوى نوعية املنتج املطلوب ؟ وما هو دور هذه اجلامعة يف التنمية 
؟املختلفةتوجهات ال

تنقسم سياسة الدولة حيال التعليم العايل اىل أربع سياسات هي :

.اسة األوىل : هيكل قطاع التعليم العايل ومؤسساتهالسي
.السياسة الثانية : نشر التعليم العايل

ا .السياسة الثالثة : حتسني النوعية وضما
السياسة الرابعة : إقامة نسق للتعليم العايل املتنوع ، واملرن واملواكب الحتياجات التنمية

لقيام بثالث وظائف وبكفاءة وهي كما يلي:التعليم العايل يف مسؤولية الدولة وتنحصر 

تمعي للتعليم العايل- دة التمويل احلكومي وا .ز
.العمل على رفع كفاءة استغالل موارد مؤسسات التعليم العايل-
تمعي- .تعظيم العائد املعريف وا

ملردود ومساعدة الكفاءات يف ال تزال اجلهات املختصة يف ميدان الرتبية والتعليم تضع املناهج لتحسني ا
لتعليم االبتدائي فاملتوسط مث الثانوي وكذلك  ميادينها وهذا يف خمتلف أطوار التعليم يف اجلزائر، بداية 

اجلامعي.

ومن بني أهم االنشغاالت اليت أولتها هذه اجلهات أمهيتها، البناء املعريف الذي يكفل التواصل بني أطوار 
تعليم العايل حلقة ذات أمهية يف البناء املعريف ملختلف أطوار التعليم األخرى. التعليم، إذ يشكل ال

فيم يتجسد ذلك؟-
ما أمهية التعليم العايل يف البناء املعريف.؟-
هل ميثل التعليم العايل حلقة مكملة لباقي أطوار التعليم للبناء املعريف؟ -

ان......وأسئلة أخرى يف دفرت الباحث واملختص يف هذا امليد
يت أمهية التعليم العايل ألنه ميثل القلب النابض للمنظومة الرتبوية وذلك    كونه يتحمل  ومن هنا 

منها:  . - اإلشراف على السري احلسن للمنظومة الفكرية ومحايتها –التكوين -جمموعة من القضا
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كبف ندرك هذه األمهية ؟
سياسة –بع من املنشآت اليت مافتئت الدولة إقامتها إذ ال توجد والية بدون جامعة -إدراك األمهية:

الربامج اليت أدخلت على التعليم –التكوين املبنية على جمانية التعليم وإجياد الفرص املالئمة لكل اجلزائريني 
جناح هلذه الربامج.السياسات التعليمية املختلة اليت تنتهجها البالد يف سبيل ضمان –العايل.

ا بال ريب تكون قد جنحت يف مد التواصل املعريف بينها  وإذا استطاعت هذه اجلهود حتقيق أهدافها فإ
منها: تمع مبجموعة من القضا ت التعليم األخرى، وتعود على ا قي مستو وبني 

لدرجة األوىل إىل ختريج :يسعى التعليم (املواطنة)حلركة التنمية فيهابنية الرصيد االسرتاتيجي العايل 
صيلعلىمواطنني يتمتعون بروح املواطنة املواطنة" ميكن أن يعد ضمن االعتبارات ها أي"روحهاهذا فإن 

كيد حق الوطن يف كل ما يتعلق برؤية الفرد وجهوده لتحقيق القيمية يف تكوين الشباب اجلامعي ويعين 
اجلامعة يف الكامن يف كل من "الكفاية" و"املواطنة" تتضح مسؤوليةومكانته، ونظرًا للبعد القيمي ذاته

كفاية األداء اجلامعي يف العصر تنمية قيم املواطنة والتفوق العلمي وتعد هذه املسؤولية من أهم مؤشرات
ويكون ذلك من ألدوار املستقبلية ملسؤوليات العمل احلديث، ومن مث فإن تنمية وعي الشباب اجلامعي

:زاويتنيخالل
"الكفاءة واملواطنة"من حيث "ثقافة املناخ اجلامعي" الداعمة لتأكيد العالقة بني:األوىلالزاوية 
بتكوين "املواطنة النشطة" و"ترصني خمرجات من حيث األداء اجلامعي وممارساته يف عالقاته:الثانيةالزاوية 

."لعملية التعليميةا
ادور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة والتفوق العلمي لدى :إعداد الكفاءات املتخصصةوطال

عداد املختصني يف خمتلف امليادين العلمية متكنهم من التسلح  يضطلع التعليم العايل بدور املتكفل 
تمع وكل حسب دف التنمية الوطنية ختصصه ،و مبختلف وسائل العلم وذلك للحضور الدائم يف ا

.يف بناء "املشروع الوطين"اإلجيابيةمبتطلبات املشاركة الشاملة للشباب اجلامعي إىل تنمية وعي الشباب
على أساس إعداد الناشئني والشباب للدخول يف احلياة والتفوق العلمي تقوموالرتبية من أجل املواطنة

م املعارفالعملية كسا مشاركتهم يف واملفاهيم واالجتاهات واملهارات السلوكية الالزمة لتنميةللمجتمع 
ومن أهم الفضائل املدنية اليت ينبغي أن البيئة التعليمية مبا ميكنهم من دعم االجتاه الوطين للتنمية ومساندته،

ح" و"التقدير و"التسامالعايل على تنميتها "االنضباط"،  و"املرونة"، حترص مؤسسات الرتبية والتعليم
تمع واملصلحة الوطنيةالكامل واجلامعة حتديدًا مبثابة البيئة املالئمة تعد املنظومة التعليمية.يف خدمة ا

والتفوق العلمي، من خالل ما توفره للطالب من مستلزمات واحلاضن النشط لتنمية قيم االنتماء الوطين
هيم الدميقراطية والعدالة واملساواة والتحديث، واعية وصحيحة حول مفاعلمية وتقنية حديثة وثقافة
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جتارب األمم اليت قطعت شوطًا يف التقدم العلمي واالجتماعي واالقتصادي، وفضًال عنواإلطالع على
عتبارهم ينتمون إىل نظام تعليمي معني ويتهيئون لشغل مكانة اجتماعية معينة ذلك فإن الشباب اجلامعي 

م، ومنتفرض عليهم إدراكًا أكرب  تمع احمليط  مث فإن البيئة الثقافية للطالب ملختلف ما حيدث يف ا
لذات من خالل مكانة يتطلع إليها تشكل عامًال مهمًا يف حتديد مسؤوليات اجلامعي إضافة إىل الشعور 

يسيًا يف تكوينمما يعين اعتبار كفاءة الفهم عنصرًا رئوالتفوق العلمي،املواطنةقيمالتعليم العايل يف تنمية 
لثقافة السياسية، تلك القيم اليت املواطنة، وهناك بعد آخر يف كفاءة املواطنة هو القيم اإلجرائية املرتبطة 

يشري بوضوح إىل أن اسرتاتيجيات تنمية قيم ، وهذا ماوالتفكري حول اهلويةتربط بني مفاهيم السياسة 
ميزة للمجتمع، حيث إن قيم املواطنة هي أساس االنتماء اهلوية املاملواطنة البد وأن تستند إىل مرجعية

.للهوية
ت السابقة للتعليم اجلامعي ـ:يقوم التعليم العايل ب: إصالح التعليم يف املستو

التعليم التقليدية املبنية على احلفظ والتذكر- .حل قضا

.تنمية مهارات التفكري العليا-

دة التواصل بينهمدةز- .قدرة املتعلم على نقل املعلومات وز

.أنواع متنوعة من التطبيقات التعليميةتصميم-

.سوء فهم املفاهيم عند بعض املتعلمنياكتشاف-

.الدروساملعلم مبرشد لكيفية عرض العالقة بني األفكار املهمة وخططمد-

الكتبتنقيح موضوعات-

ت الكتب من الناحية العلميةارتقاء مستوى الدقة يف- .كتا

.               العصرنة الثقافية مقابل احلفاظ على الثقافة احمللية-
.  االجتاه حنو العاملية مقابل االلتزام جتاه اجلامعات احمللية- 
مقابل املساواةالتنمية الفردية- 
ا مقابل تقدمي خدمات مباشرة- للمجتمعتوخي املعرفة لذا
تقدمي مهارات عامة مقابل مهارات متخصصة- 
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.النظام الوظيفي املرعي مقابل اعادة تنظيم واقع العملاالستجابة ملتطلبات-
.مقابل التدريب املتخصصتقدمي تدريب عام وشامل-

تمعات أمهية تعليمية عّولخالصة القول هي أن اجلامعة املعاصرة مل تعد جمرد جمتمع أكادميي ت عليه ا
ينطوي عليها ذلك، بل هناك أدوار أخرى للجامعة اليوم وحبثية فحسب، على الرغم من األمهية احملورية اليت

التالية؛ميكن إدراكها يف ضوء احلقائق
- لية يف انتقاء الصفوة املستقبإن اجلامعات كانت وستظل إحدى األدوات الرئيسية للنظم السياسية1

.وتدريبها وإعدادها
عتبارها أحدى2- ت ما جيعلها إن اجلامعة  تمع، متتلك من اإلمكا املؤسسات رائدة التحديث يف ا

وتنميتها احملورية بني أهم وسائل تقدمي املعرفة العلمية وتغيري الثقافة السياسية للمجتمعحتتل املكانة
.وجتديدها

عداد أكث3- تمع فاعلية وقدرةإن اجلامعة تضطلع  على احلركة، وهم الشباب املتعلم مبا ر فئات ا
واجتاهات، ومن مث تعاظم الدور الذي ميكن أن يلعبوه يف ميلكونه من مهارات وقدرات ومبا لديهم من قيم

تمع تنمية قيم املواطنة والتفوق العلمي لدى الشباب اجلامعي تستند إىل مسؤوليات على هذا فإن.ا
ألهداف الوطنية واملصاحل األساسية للدولة، فذلكمعةاجلا هو املدخل يف تكوين قناعات عقلية ووجدانية 

اجلامعي بواجباته جتاه البيئة التعليمية الرئيسي لتحقيق أمنها الوطين وأمن التنمية فيها، وهنا يشعر الطالب
ه من وجوده مبا يشتمل عليه ومشكالته، حيث يتنامى لديه وجتاه وطنه ومسؤولياته جتاه قضا الشعور 

ألذات حتت مظلة الوطن وهذا الشعور هو الدافع إلرادة العمل الوطين واملعزز لبنيةمن الكفاءة وحتقيق
.األمن الوطين

تكون مثة هوة كبرية بني أولئك الذين خيططون الربامج التعليمية وأولئك الذين يقومون بتنفيذها،  وأحيا
آخر القاعدة، واجتاهمن القمة إىل واحد، اجتاهرتبوي جيب أن يسري يف اجتاهني يف وقت إن التخطيط ال

جيب أن تستعمل كل اإلمكانيات البشرية يف املؤسسة الرتبوية فإذا حدث ذلك القمة، إذمن القاعدة إىل 
)8وأصبح املدرسون مدرسني أفضل.(أفضل،صار املخططون 

ولن ،لية التعليمية سرعان ما تذهب سدىلياله فإن مثار العموإذا ما حدث ذلك وأصبح كل يغين
قي دالعملية، ويفقيتحقق املرجو من هذه  حينها التعليم العايل دوره املعريف ، وبرتاجع دوره ترتاجع أدوار 

القطاعات األخرى. 
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مقدمة

، مواد التاريخ وفق اهلوية الوطنيةإعادة صياغة تدريس إىل ، الوطنيةاهتمت اجلزائر منذ اسرتجاعها للسيادة 
ألبناء والتاريخ املشرتكمرجعية الثورة اجلزائرية واجلامعية وفقحيث سطرت برامج تعليمية للمنظومة الرتبوية 

سرعان ما ، كان نصيب تدريس مواد التاريخ يف اجلامعة اجلزائرية ضئيال يف البداية، و الشعب اجلزائري
اجلزائرية.اجلامعات عرب معظميخ سعت جاهدة لتوسيع تدريس التار و ،تفطنت قيادة البالد هلذا األمر

فيما ، و عملية التكوينواألجانب يفاجلزائرية تعتمد على عدد كبري من املتعاونني العرب وكانت اجلامعة
رسالوالدكتوراهبعد التدرج (املاجستري فيمابعد فتحت اجلامعة اجلزائرية مهام التكوين  الطلبة املتفوقني) 

م للجزائردراستهم وبعد إكمال، إىل اخلارج قام األساتذة اجلزائريون مبساعدة البعض األخر ذوي ، وعود
اجلزائرية.جلامعات مسار التكوين لطلبة التاريخ، بفتحالعاليةالرتب العلمية 

، 2007-2006التاريخ يف املوسم اجلامعيابن خلدون بتيارت مع أول دفعة لشعبةوكانت جامعة
شعبة مستقلة ضمن قسم العلوم وأصبح التاريخما ازدادت األعداد طالب سرعان150يفوق بعدد

عدد كبري من الطلبة لتغطية مهام التدريس بوالييت تيارت هذا القسممنأصبح يتخرج، و اإلنسانية
جلامعات معترب منهم يف مسابقات املاجستري املنظمة من قبل أقسام التاريخ وتسمسيلت وجناح عدد

اجلزائرية.

جلامعة ملدوتطبيق نظاماجلامعي اجلديدإصالحات التعليم ويف خضم شعبة ، عرفتاجلزائريةتدرجييا 
دفعة لستني طالبا ول، 2010-2009التاريخ حتوال هاما بفتح أول فرع هلذا النظام يف السنة اجلامعية

ريخ عام ومها:ليفتح ختصصني ضمن مسار التاريخ  ريخ وجغرافيا مثختصصي  املوافقة على ثالثة و
.2013-2012اجلامعية مشاريع ماسرت يف السنة
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، حماولنياجلديدالنظام اجلامعي ، وفقالقسمذا مسار التاريخلذلك تطرح أمامنا إشكالية تدريس 
ذه الشعبةطموحات االستفسار عن واهلادفة األفاق املمكنة، و تواجههاال زالت واملصاعب اليتاالرتقاء 

طري الطلبةعملية التدريس إلجناح واألكادميية واملعايري العلميةذا النظام هلوفق النصوص القانونية و
الدولية.

جلامعة اجلزائرية عن مدخل- 1 أمهية تدريس التاريخ 

اهلوية اجلزائرية طمسإىل حماوالت ،1830سعت فرنسا االستعمارية منذ احتالهلا للجزائر عام 
ا منذ فجر التاريخ  امبختلف مكو املوجودة على أرض اجلزائر رغم احلقائق التارخيية ، حلاق الضرر 

ريخ هذا الشعب البطلاليت تد تمع ، )1(ل على عمق  بغية إجياد بديل حضاري عما كان يعيشه ا
ريخ وطين ،نهايبات السكانية املختلفة و املنسجمة فيما بيالرتكو اجلزائري يف ظل الدولة العثمانية يف إطار 

فبنت املدارس على ،)2(و الصحي وفق املنظومة االستعماريةعليمي تو ركزت على اجلانب ال، مشرتك
ريخ األمة  النمط الفرنسي و مسحت لقّلة من اجلزائريني الولوج إىل مدارسها و غرست يف عقوهلم 

ريخ هلمو ، الفرنسية .سوى ذلك التاريخ املشرتك مع الغزاة و احملتلني هلم، أن اجلزائريني ال 

رالتاريخ القدمياملتخصصة يف وأنشأت املدارسلذلك نشطت فرنسا يف جمال التاريخ  ودراسة وعلم اآل
للمجتمع اجلزائريل دراسات معمقة من خالوفقهاهم وعادات وتقاليد اجلزائرينياجلزائر علماء خمطوطات

ه خاللوطرق صوفتهوأمناطه املعيشية معاصرة من خالل معاينات وأيضا دراساتاحلقبة احلديثة وزوا
لتقرباحلديث رخيه الكتاب وغريه منليون روش أمثال، حوهلممن زعمائه لكتابة مذكرات واملعاصر 

ريخ اجلزائراكتبو واألجانب الذينواملؤرخني الفرنسيني .(3)عن 

نشاء و  ريخ اجلزائر و قامت مجعيات متخصصة يف جمال التاريخ  مشال إفريقيا  جمالت متخصصة عن 
جلزائر العاصمة و كاجلمع على دراسة التاريخ األثري، بوهرانية اجلغرافية  دراسة تطورللجزائر و اللتان ركز

تمع اجلزائري عرب التاريخ و  لة اإلفريقية اليت اهتمت أيضا ا الثقافية واالجتماعية و لدراسات التارخييةا
الت املتخصصة اليت واكبغري للجزائر و  ت املشروع االستعماري يف حماولة طمس معامل التاريخ ها من ا

الكن النخب اجلزائرية مبختو ،طينالو  إىل غاية أقطاب و منذ الغزو االس، لف اجتاها زعماء تعماري لبالد
أبطلت مفعول هذا السحر العلمي اهلادف إىل إدماج األمة ، احلركة الوطنية اجلزائرية و أبطال ثورة نوفمرب

سعى جاهدا إلجياد أجيال تؤمن و ، اليت تبنها احملتل الفرنسي لبالداجلزائرية ضمن نسيج احلضارة األوربية
وفق هذا النمط التارخيي املفعم فرنسي مفعول  التعليم الذلك ألن ، للمجتمع اجلزائريالتغريبةذه النظرية 
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هذه خالللوال قيام خنبة من املثقفني اجلزائريني، كاد يربك املثقفني اجلزائريني،احلضاريةو ألبعاد اإلنسانية
سيس جنم مشال إفريقيا و حزب منغريهم و االستعمارية الفرتة  قادة التيارات السياسية الوطنية خاصة منذ 

اري اللذان طرحا فكرة االستقالل و الشعب اجلزائ إضافة جلهود ،)4(وجود األمة اجلزائرية بكل مكو
نهضة خاصة رائد ال، ؛ الذين كان هلم دورا يف  دحض النظرية االستعمارية  احلضاريةالعلماء اإلصالحيني
ديس، اإلصالحية يف اجلزائر .)5(العالمة " عبد احلميد أبن 

ا سنة يتال، فاجلزائراملنطلقومن هذا على أنقاض هذا جدت نفسها، و 1962اسرتجعت سياد
اجلامعة اجلزائرية اليتواالجتماعية يفاإلنسانيةيف جمال تدريس العلوم ، خاصةأبعادهاملاضي التارخيي بكل 
اجلامعي ميثل مرآة حقيقية للشعوب الفكرية واأليديولوجية. وألن التعليماالجتاهاتكانت تعج مبختلف 

اإلطارالتحتية و والبيداغوجي وتوفري البنيةالرتبوي تحسني األداء باملشرفون عليه، فقاموالواعيةاملثقفة 
تالل قد نشأت يف ظّل إدارة االحرغم أن اجلامعة اجلزائرية مبفهومها العامو له.الضروري البشري 

الصيدلة و ية متخصصة يف الطبري نشاء املدارس التحض1879و1875االستعماري منذ مرسومي 
تدرس ضمن ، كانتالتاريخأن مادة و 1909ىل جامعة اجلزائر مند عامإواليت حتولت،احلقوقاآلداب و و 

مل يصل يف غالب األحوال و ،يتجاوز األربعة عشر طالبامل ،عدد الطلبة اجلزائريني فيهاأنو ، مدرسة اآلداب
لتعليم مما يؤكد سعي سلطات البالد خالل االستقالل،1954طالب سنة 500إىل  إىل االهتمام 

تالعايل و  ن أهداف التعليم العايل ،)6(فحسب أحد الباحثني.إعطائه مكانة الئقة ضمن سلم األولو
دف منذ يف اجلز  التعريب و اجلزارة،منهاالرئيسيةإىل حتقيق مجلة من األهداف الوهلة األوىلائر كانت 

االقتصادية.لتنمية البشرية و وربط اجلامعةدميقراطية التعليم و 

هود الوطين وتكوين طلبةختريج إطارات ذلك أن  يف العمل ال ميكن هلا أن وإخالص النيةمقتنعني 
ءن ، رخييةإال من قناعات ، تتأتى ضلوااآل وطن قوي بشعب أجل بناء واستشهدوا منواألجداد 

مناسبات عديدة إىل عالج هذه دأبوا يفالذين قادة البالدفتعميق هذا السلوك احلضاري من قبل عظيم.
األمس ومواصلة كفاحمع مرحلة استعادة السيادة الوطنية لتنسجم، التاريخبربامج الهتماماإلشكالية 

ت التارخيية بشكل شرس مؤرخينا مصداقيةحاولت التشكيك يف ، اليتاالستعماريةيف مواجهات الكتا
التاريخ املشرتك للجزائريني و املسلحةوالثورة احلركة الوطنية اجلزائرية مبادئاملنطلقني من والباحثني اجلزائريني

جيعلنا هذا التحليل املنطقي لألحداث .)7(عن تواجد األمة عرب التاريخودفاعهم املستميتعرب العصور 
واالجتهاد مبشاركةاالجتماعية بتعريب املوادسالمة املنهج املتبع يف اجلامعة اجلزائرية اليت قامت منالتأكيد 

ال وإعطائها طابعااملختصني إىل تعديل الربامج الذي، ني اجلزائرينيواملؤرخأمام للباحثنيأكادمييا بفتح ا
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ئق التارخييةون مع األرشيف احلي للمجاهدين يتعاملصبحواأ املخزنة يف دور األرشيف اجلزائرية والو
ريخ وطين حقيقيوالفرنسية بعد .)8(فتحها أمام الباحثني إلعادة كتابة 

الباحثني اجلزائريني السياق اكتست الدراسات التارخيية مكانة هامة بني أوساط هذا يف نفس و 
فسمحت بدراسة معمقة لتاريخ احلركة الوطنية رغم التوجه "،و فق املناهج العلمية احلديثةلـتأصيل التاريخ

اليت1988...خاصة بعد سنة متينة للمناهج التارخييةأسس 1970بعد سنة فوضعت ،األيديولوجي
خيية حول التاريخ الوطين ض الشهادات التار يف بعجذرية يف الدراسات التارخيية و وقعت فيها تغيريات 

األرشيفياملخزون االطالع علىحتقيق املخطوطات و و من خالل الشهادات احليةوذلك، ")9(...املعاصر
دراسات حتفيزهم على العلى مصادر التاريخ الوطين و اطالعهمس الطلبة مناهج البحث العلمي و يتدر و 

ا التارخيية مبختلف مناهجها  بشكلها فلسفة التاريخ و الطبوغرافيادراسة فتح جمال النقد أمامهم و و وتصورا
ريخ اجلزائر و مالطبوغرافياذلك أن هذه ،العام )10(.العاملصدر ملهم لكتابة 

ميكنهم ،األساتذة املدرسني للتاريخ يف اجلامعات اجلزائريةالباحثني و اجلديد من املؤرخني و أن اجليل و 
من أجل االستفادة من جتربتهم ، السابق املخضرم الذي عايش الفرتة االستعماريةالتواصل مع اجليل

م يف ت املستجدةلكن بو ،جمال البحوث التارخييةوخرب ازداد البعد بينهما يف هذا ،سبب الصعو
يف أغلبية اجليل الشاب من هيئة التدريس مل تعد ترى يف جتربة اآلخرين شيئا "ألن، التواصل ضرور

أو التعامل مع ،لعروضاو األسلوب ة و سواء من حيث استعمال اللغ،ثقايفيف منوها التكوينها الفكري و 
كدت لديه،كيفية العرضطريقة املعاجلة و  ، 11القراءات النقدية"ا القناعة بفعل ندرة املناقشات و بعد أن 

،اجلامعة اجلزائرية يف جمال التاريخالبحث يف حول التواصل يف عملية التدريس و سعيدوننظرة األستاذ أذن ف
نظرا للخربة اليت اكتسبها  بضرورة إدخال إصالح ، اجلامعات العربيةجلامعة اجلزائرية و تعترب واقعية يف نظر

.طار األخرىطرق التدريس ملواكبة تطور البحث العلمي يف األقعلى منظومة البحث التارخيي و عميق

ا املوأن اجلزائر شى مع اعلى املضي يف إصالح جامعي يتم، َلقادرةوالبشريةادية غنية بقدرا
ا عتبارها، اجلزائريةخصوصية األمة  رخييا مبا خلفه كتا ريخ وعلماؤها منهلا رصيدا  ت حول  كتا

احتفاظها حبقها يف ، معالعوملةاملستجدات العلمية دوليا يف ظل نظام تساير، لكيكباراجلزائر ملؤلفني  
رخيية سليمة من التحريف ، مناالستعماريةتناول الرصيد التارخيي بعيدا عن التأثريات  والتزييف أجل قراءة 

.)12(الذي حاول الفعل االستعماري اإلبقاء عليه بعد مغادرته ملستعمراته السابقةالتارخيي
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إىل إلسراع، اجلامعيةدفعت املسؤولني على املنظومة اليتوالدولية هيال شك أن هذه املتغريات احمللية 
فكان ، النقائصوأساليب معاجلةوطرق التكوينمواكبة حجم التغيريات اجلارية على املناهج الدراسية 

اجلزائرية.بديال عن النظام الكالسيكي السابق يف التعليم على مستوى اجلامعة "د.م.ل«ام نظ"

بقسم العلوم اإلنسانية جبامعة تيارت"ل م د"اجلامعي اجلديد النظاموفقتدريس التاريخ مسار-2

بداية التأسيس الفعلي للمؤسسات الوطنية خالل ، غداةجوهريةعرفت اجلامعة اجلزائرية حتوالت 
د عددحجم التطور الذي عرفته هذه اجلامعة يف اهلياكل ، بسبباملاضيفرتة السبعينات من القرن  وازد

مما جزائري؛بيداغوجي لكل طالب وتوفري مقعداالجتماعية يف جمال التعليم املقرطةالطلبة بفضل سياسة 
تتطلب إدخال العديد من اإلصالحات على اجلامعة اجلزائرية .يف مجيع املستو

جلامعةد.م.لنظام تعريف–2-1 :اجلزائريةوتطبيقات 

ته وإعادة النظرعلى تدارك النقائص يف جمال التعليم العايل عملت اجلزائر  وهياكله لتوافقيف حمتو
، )13(والبحث العلميمرموقة للتعليم العايل وإعطاء مكانةاالستعمار وجتاوز مرحلةالتحوالت العاملية 

وتطوير  مستمرة على النظام التعليمي اجلامعي مبا يتوافق مع طموحات البحث العلمي إدخال إصالحاتو 
مكانة التكوين لدى الطلبة اجلزائريني. والرفع منفريق التدريس كفاءة

يف تقريرها النهائي على نقائص النظام لكالسيكي اإلصالح للتعليم العايل هلذا الغرض وافقت جلنةو 
، على توصية جلنة اإلصالحد.م.لفصادق جملس الوزراء على مشروع حتديد نظام ،إجياد بدائل لهضرورة و 

لتايل "أن نظام و 2004ية هذه التوصية يف سبتمرب حيث تبنت اجلامعة اجلزائر ،2002يناير 30يوم 
تمع ويطمح إليه و هو استجابة ملا ملد دميقراطية  سسة اجلامعية و املرفق العام للمؤ احلفاظ على طابع ينتظره ا

يسهل إدماج يس الدولية و للمقاييستجيبيسمح  للجامعة اجلزائرية بضمان تكوين نوعي و ، التعليم العايل
ج عميد كلية العلوم ويف مقابلة، )14("يم العايل يف احمليط االجتماعي واالقتصاديالتعل مع الدكتور حممد 

ختصصبقسم العلوم اإلنسانية يف د.منظام ل.حول تطبيقات، االجتماعية جبامعة تيارتو اإلنسانية
الساحة الدولية حتدث يف ت و "أن هذا النظام جاء استجابة للمتغريات اليت حدث: صرح لنا ما يلي،التاريخ

ا و  هو نظام حياول أن يؤسس تتأثر مبحيطها...و عتبار أن اجلزائر تؤثر و ،على اجلزائرمدى انعكاسا
لتنمية تسري يف مسارها الطبيعي ودعوة جعل عجلة ااجلامعة اجلزائرية على حميطها و انفتاحلفلسفة 

يف إطار أحباث تكنولوجية ام مبا تنتجه اجلامعة من معارف و االجتماعية لالهتماملؤسسات االقتصادية و 
)15(..."الشراكة اإلجيابية
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ت هذا النظام التعليمي بعد يندرج ضمن منظومة ، الذياجلديدهذه اإلطاللة السريعة حول بدا
الوزراء مبوافقة جملس احلكومة، سارعتوالبحث العلمياإلصالح اجلامعي على مستوى وزارة التعليم العايل 

والتطبيقية إىل إصدار املراسيم التنظيمية جلنة اإلصالح اجلامعي لوزارة التعليم العايل تطبيق توصياتعلى
ملواد العلمية هلذا 2004واالجتماعية (واالقتصاد والقانون والعلوم اإلنسانيةالنظام يف مجيع املواد بدءا 

.)16()2009و

هليئة تدريبية هلذا النظام و توعيةلقاءات بعقد عدة ندوات و تحيث قامت شعبة التاريخ جبامعة تيار 
لشراكة مع قسم العلوم االجتماعية حيث ّمت إلقاء عّدة حماضرات ، التدريس و طلبة قسم العلوم اإلنسانية 

عّدة ّمت وضعو ، نظام اجلامعي اجلديداستفسارات الطلبة حول هذا الو تدخالت ألساتذة قبل خمتصني و من
ما بني ،اجلديدفعالية هذا النظامت النظر حولجهاو تباينت، و بني النظام الكالسيكيت بينه و مقار 

و فعالية هذا النظام و ضرورة يفاملشاركني البيداغوجيةللجان حىت يتسىن، نزع الغموض عنهجعله مر
.)17(من متابعة تطبيقاته على مسار التاريخوميدان التكوين

حناول إلقاء نظرة سريعة على تطبيقات هذا النظام بشعبة التاريخ بقسم ، سوفاملنطلقومن هذا 
ت املتاحة  ت اليتالعلوم اإلنسانية جبامعة تيارت من خالل اإلمكا واألفاق تواجهها هذه الشعبة والتحد

حتقيقها.املمكن

ت- 2-2 :والبشرية)(املاديةاملتاحة اإلمكا

وافقت كلية العلوم اإلنسانية و اآلداب و اللغات األجنبية جبامعة ابن خلدون على فتح شعبة التاريخ 
ول دفعة من النظام 2007-2006اللغات األجنبية يف املوسم اجلامعي و ضمن قسم األدب

ليصل إىل ،طالب600طالب و 400طالب لريتفع هذا العدد تدرجييا إىل 150الكالسيكي ب حوايل 
حيث متكنت هيئة التدريس رغم حمدودية ، بتخرج أخر دفعة، 2013-2012ه يف السنة اجلامعية ايت

، اإلمكانيات إىل التعامل مع الربامج التكوينية من حماضرات و تطبيقات و اإلشراف على مذكرات التخرج
اركة يف املسابقات اليت نظمتها و أثبت طلبة هذه الشعبة جدارة يف االستحقاق بشهادة الليسانس و املش

.اجلامعات اجلزائرية

االستجابة لتطلعات املسؤولني املشرفني ، مدىالتاريختؤكد هذه العملية اخلاصة بتطوير التكوين بفرع 
وهيئة التدريسوطموحات الطلبةتيارت ووايل واليةدير اجلامعة إىل عمادة الكلية على العملية من م
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تمع املنظمة الوطنية خاصة، العلمياملدين اليت ساعدت على املسامهة يف تدعيم هذا الصرح ومجعيات ا
.للمجاهدين

ريخ ، ذكر لنا عميد الكلية، ة التاريختعليقا على فتح شعبو  ا جاءت استجابة لتطلعات 
ر فاملختص ، وجدت التاريخ حاضرا، :"فأىن وجهت فكرك)18(املنطقة يف القدمي جيد مالذه يف تلك اآل

ملنطقةربة يف أعماق التاريخ من كهوف  و التارخيية الضا جيد خمتص و ، رسومات جدارية أّرخت للحضارة 
ت ابن خلدون عنهاوقلعة بين سالمة و الرمسينيالتاريخ الوسيط التاريخ حاضرا مع  يف التاريخ و ،كتا

و أيضا رمزا للمقاومة الشعبية العلم  و الطرق الصوفيةاقال لزو كانت املنطقة مع، احلديث و املعاصر
".الثورة املسلحة ضد االستعمار الفرنسيو 

فقد واكبت هذه األخرية  عملية اإلصالح اجلامعي ، تتوجيا للنجاحات اليت حققتها شعبة التاريخو 
تمع الشرعية جلامعة اجلزائرية و ضمان تكوين نوعي "م دنظاملاخلاصة بتوسيع  و االستجابة ملطالب ا

النفتاح على احمليط االقتصادي يف املهمة الثقافية للجامعة ترقية التعليم العايل و املسامهة يف جمال 
ملعارف العامليةو  ملوسم اخالل«د مت فتح مسار التاريخ ضمن نظام "ل م ، االجتماعي و االرتباط 

-ريخ عام  -مها :طالب و يفتح ختصصني هامني و 60ن بتسجيل أكثر م2010-2009اجلامعي 
هيل لليسانس املفتوحة بعنوان السنة اجلامعية ينتظمني الذي ر و ذلك وفق القرار الوزا، ريخ و جغرافيا

العدد للسنة أوىل علوم و ارتفع .)19(جبامعة تيارت و منها فتح التخصصني سابقي الذكر9200-2010
النتائج قبدأت تتحقو ، طالب لغاية املوسم اجلامعي احلايل700طالب إىل 500إنسانية تدرجييا ما بني 

اخلاصة بتخرج دفعات متتالية هلذا النظام الذي متكن من فرض وجوده جبامعة ابن خلدون يف معظم 
طالب يف السنة اجلامعية 50خرج أكثر من حققت قفزة نوعية بتيتالتخصصات و منها شعبة التاريخ ال

نية تفوق 2011-2012 و تتوقع خترج 2013-2012طالب يف السنة اجلامعية 300مث ّ دفعة 
إىل توفر اإلرادة لدى املسؤولني على قطاع التعليم ، عدد أكرب يف السنوات القادمة و هو ما يؤشر يف نظر

ّمتت برجمة ثالثة  مشاريع ، "ل م د"مسار التاريخ يف إطار منظومةو ألجل إمتام ، العايل جبامعة تيارت
ريخ املغرب و –ريخ أوسط الوسيط -ريخ املغرب احلديث و املعاصر- :ماسرت يف التخصصات اآلتية

.)20()2014- 2013طالب و يتوقع ارتفاع هذا العدد يف السنة اجلامعية احلالية( 60اإلسالمي ب

تتطلبت هذه العملية جمهودات كربى من قبل جامعة ابن خلدون بتوفري و  املادية و البشرية اإلمكا
ن يحيث كانت شعبة التاريخ ضمن جمموع الكليات غرب املدينة "طر ، و التأطريملهام التكوين  ق فرندة " 

حيث تستقر حليا يف بناية "ائراجلز طريق«كرمان هلا القاعات و املدرجات ّمث ّمت ترحيله إىل جممع  مت توفري
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بناية إدارية تستجيب لتطلعات من قاعات و مدرجات و مكتبة و اإلمكانياتتتوفر فيه مجيع مستقلة
54حيث وصل عددهم بشعبة التاريخ إىل حوايل ،توظيف األساتذةوالبيداغوجيوالفريق اإلداري 

العدد مرشح لالرتفاع يف انتظار مناقشة العديد من أساتذة القسم و مخسة أساتذة حماضرينمأستاذا منه
.لرسائل الدكتوراه 

ة التأطري ال عملي، فإنتيارتالدعم امللحوظ من قبل املشرفني على قطاع التعليم العايل جبامعة ولكن رغم
د.مع التوسع يف تطبيق نظام ل م ، خاصةمشاكل ونقائصختلو من 

ت –23 واملصاعبالتحد

عملية هما خلفتو ، نظرا للنقلة النوعية لطلبة سنة أوىل " ل م د "من التعليم الثانوي إىل رحاب اجلامعة
مشرتكا يف إطار اجلدع  تطبيق هذا النظام و كيفية التعامل مع الربامج اجلديدة اليت تشمل تكوينا قاعد
املشرتك " علوم إنسانية "يف السنة األوىل حيث يتحصل الطالب على معارف متنوعة من مقاييس يف 

مشرتكا يف جمال اللغات و اإلعالم التاريخ و اجلغرافيا و  وسائل اإلعالم و علم املكتبات و أيضا تعليما
و ذلك بغية إثراء ، درات الطالب يف جمال املعلوماتيةدف ترقية ق، اآليل الذي دخل اجلامعة اجلزائرية

لوسائل التكنولوجية  من بني وسائل االتصال اليت أصبحتاليت األنرتنيتوسيلةخاصة الثقافة اجلامعية 
لتخصصات املوجودة حلد .)21(يةاجلزائر اجلامعةيفعرفت جناحا يف السنوات األخرية مث يلتحق الطلبة 

انتظار املوافقة على املشاريع األخرى.والفلسفة يفالتاريخ الساعة شعبيت

حيث ضبط هذا ، لنظام الداخلي جلامعة ابن خلدونخيضع الطلبة امللتحقون بشعبة التاريخ و 
الل املواظبة يف حصص احملاضرات خ، الشعب اجلديدة و االنضباطو التوجهفيات التسجيل األخري كي

يسهر قسم العلوم اإلنسانية على احرتام تنفيذ مواد هذا القانونة احلضور يف األعمال التطبيقية و إلزاميو 
شروط إلقاء لنظام الداخلي يف جمال التدريس و و من جهتهم خيضع سلك التدريس لنفس إجراءات ا.)22(

ومراقبة البيداغوجيةللجنة ايضاف هلا املشاركة يف  أشغال ، السهر على األعمال التطبيقيةو احملاضرات 
ت و  ت و املشاركة يف أشغالتصحيح أوراق االمو سن سريهاعلى حاحلرص االمتحا جلنة املداوالت تحا

يئة التدريس كرات التخرج و غريهااإلشراف على مذ و  .)23(من املهام املنوطة 

ت ولكن مثة لطلبة يف جمال املتعلقة، منهامشاكل ال زالت تعرتض شعبة التاريخ يف بعض املستو
هلياكل واملرافقة والبعض األخرالوصاية  التكوين بقسم سجلت شعبة، و املكونواإلطار البشريمرتبط 

:)24(العلوم اإلنسانية بعض هذه املالحظات كاآليت
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–يشتكي الطلبة من االكتظاظ داخل القاعات –ل م د من قبل الطلبة اموالرؤية لنظعدم الوضوح -
االستفسار عن –االستفسار عن ختصصات أخرى إىل جانب شعبة التاريخ –والعروض كثافة الدروس 

الشعبة.طبيعة التحويالت إىل هذه 

ت ويف نفس دية مهامه بعض الصعو منها:السياق واجهت الفريق البيداغوجي يف 

غياب -اصل بني الطلبة و األستاذ الوصي غياب التو -قلة اهلياكل املعدة لعملية التكوين  و الوصاية  -
وسائل التحسيس الضرورية إلجناح مهام التكوين و مرافقة الطالب بسبب ضغط احملاضرات و األعمال 

، ادميية صعبة أمام هذه إلشكاليةاألكإمهال بعض الطلبة حلصص احملاضرات مما جيعل العملية –التطبيقية 
عبد احلق حسب الدكتور شرف "دل م"و أن نظام ، خاصة التكامل بني فريق التكوين و جمموع الطلبة

لس العلمي للكلية يتطلر  مواظبة الطلبة من شرتك فيها خربات هيئة التدريس و ب جهودا معتربة تئيس ا
ت و الشراكة بني األستاذ و الطالب  ملقار .)25(أجل إجناح العملية التعليمية 

لنا ، متثلالتاريخإن هذه املستجدات اليت لوحظت يف جمال تطبيق برامج املواد املدرسة يف شعبة 
آليات واقعية لتحسني األداء إجيادوضرورة ، مكنة لتجاوز كثافة الربامجشكاليات معتربة إلجياد احللول املإ

املعارف التارخيية لطلبة هذا كبرية إليصالتتطلب جمهوداتاليت، الشعبة اهلامةواألكادميي هلذهالرتبوي
التكوين.يف جمال واختصار الزمنظام اجلامعي اجلديد املين على سرعة هضم املعلومات الن

: التاريخ جبامعة تيارتأفاق مسار24

د يف هذه الشعبة و أستاذا تتبعنا للمسار التكويين لشعبة التاريخ منذ اشتغالنا كأستاذ مساعإ
من األساتذة يف الحظنا أن هذه الشعبة تتوفر على كوكبة، فنا مبهمة مسؤولية ميدان التكوينتكليو حماضرا

التاريخ القدمي و الوسيط واحلديث صصات املشرتكة يف اجلذع املشرتك أو ختاسواء منه، مجيع التخصصات
ريخ الثورة، املعاصرو  و أيضا عدد معترب من الطلبة ، بل توجد ختصصات دقيقة كالتاريخ العثماين و 

سة ت و النجباء الذين احتلوا مراتب متقدمة يف املعدال ملا تتوفر عليه الكلية اجلامعة إضافةكّرموا من قبل ر
الستفادة من هذه اإلمكانيات، رتنيتاألنقاعات و ، معتربةمن مكتبة  موع الطلبة  ، اليت مسحت 

.البيداغوجي على تفعيل مجيع اإلمكانيات املتاحة بشكل عقالين و ويسهر الفريق اإلداري

جامعة ابن خلدون إىل توظيف املزيد من األساتذة لتغطية بعض ، تسعىالتدريسعملية ويف سياق
س به التاريخ تتوفرتدعيم هذا التوجه أصبحت شعبة بفضلولكن، سابقاالعجز املسجل  على عدد ال 
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شعبة التاريخ ستكون واعدة يف حتقيق فإن) 26(الكلية حسب عميد، و واملطبقنيحملاضرين من األساتذة ا
: ، نظرادمالنتائج العلمية املرجوة من تطبيق نظام ل

يف هذه الشعبة ونيسجلواأصبحنالطلبة الذياهلائل منللعدد -

اهمن األساتذة املقبلون على مناقشة رسائل الدكتور والعدد الكبري-

لوطن واالستفادة منكذلك إمكانية فتح خمابر حبث يف خمتلف التخصصات -  مراكز البحث املتواجدة 
بتيارت.التاريخ املتواجد وما قبلإضافة ملركز الدراسات التارخيية 

ريخ الثورة - مشروع مدرسة الدكتوراه بشعبة التاريخ فتحوإمكانيةوالتاريخ القدميفتح مشاريع ماسرت يف 

يسهر فريق التكوين يف ، ةاملدرساملقاييسو يف خضم العملية البيداغوجية يف جمال تفصيل برامج 
على ، اترؤساء التخصصلرئيس  امليدان و رئيس الشعبة و وفقا للقوانني احملددة، إطار املهام املنوطة به

م فريق التكوين والطلبة بدراسة مشاكلهم التداول حول االعقد اجتماعات دورية و  نشغاالت اليت 
م يف هذه الربامجو  لنسبة لطلبة اجلذع املشرتك "علوم إنسانية و كيفية االنتقال إىل استفسارا خاصة 

و ّمت الرتكيز يف هذه املناقشات على أمهية حصص الوصاية للسنة األوىل مبرافقة ، ختصص مسار التاريخ
املشرتكة بني الفريق اإلداري املسري وخالل اللقاءات.)27(الطالب حنو التخصصات املتواجدة بشعبة التاريخ

مج الدراسي اهلاملتوسلعرض النتائج ، يتموهيئة التدريسلقسم العلوم اإلنسانية  يف مدى إيصال الرب
املنظمة لنظام " ل م د "فإن أستاذ التعليم هلذا النظام يتحمل عدة مهام حسب القوانني، و مقياسلكل 

:)28(عكس النظام الكالسيكي منها

وفرقة التكويناليت تقوم مبهمة سري الوحدة التعليمية والفرقة البيداغوجيةللجنة البيداغوجية للمادة ا-
الذي يسهر مبعية رئيس القسم على املتابعة ورئيس امليدانورئيس الشعبةتكونة من رؤساء التخصصات امل

.الدورية للعمل البيداغوجي وفق القوانني املنظمة لنظام "ل م د "

ذا الشكل اتيارتالعلوم اإلنسانية جبامعة التنظيمي لشعبة التاريخ بقسم و بتنظيم التزمت ، فإ
قدر ، بتوفرياجلديدا يف هذا النظام اإلصالحي اجلامعي والتشريعات املعمولنفسها حسب القوانني 
لشراكةالتارخييةمعترب من املادة العلمية  مع الطالب اجلامعي الذي ينبغي عليه االستفادة من طموحات ، 

مثل سوف النظام؛والطلبة هلذاذة بعض النقائص املسجلة يف عملية التقومي لألسات، رغمالنظامهذا 
متر اجلامعة بشكل خاص خماضا عسريا يف التحول من نظام و العلمية.نوضحه الحقا يف هذه الورقة 
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ما«الكالسيكي و النظام "ل م د  : فاألول يعتمد على ان خيتلفان يف جمال طريقة التدريسنظام، أل
يعتمد على الشراكة بني األستاذ أما الثاين ف،لطلبةقينه للدروس و عرض احملاضرات على الاألستاذ يف ت

الطالب فيها نيكو ، الطالب يف إجناز الدروس من خالل أعمال البحوث يف املراجع و الشبكة التواصليةو 
.)29(إىل النتائج املرجوة من هذا النظام ا يف التحضري للمحاضرات و الوصولفاعال إجيابي

ا       إبداء الرأي فيهاييس املدرسة للمشاريع املنفذة و التكوين إىل تشريح برامج املقهلذا الغرض سعى فريق و 
دف مساعدة الطلبة على هضم هذه الربامج و إجناح العملية التعلمية ، عديل بعضها جلعله مراقرتاح تو 

ثبات قدراته يف جمال البحث و إبداء املالحظات و الت وصل إىل النتائج ملقاربة و السماح للطالب 
.)30سنوات اليف جمال البحث التارخيي الذي يشمل مقاييس عديد خالل الثالثة خاصة، املرجوة

على التفاعل بني يعتمد مباشرة، "دمل"ضمن نظام ، من هذا املنطلق فعملية تدريس مسار ة التاريخو 
حول العملية ملعرفة رأيها الطلبةهيئة التدريس و توجب علينا أخد رأي سمما ي،الطلبةهيئة التدريس و 

التعليمية بشعبة التاريخ جبامعة تيارت.

و هيئة التدريسالطلبة أفواجملية التدريس من خالل عينات من تقييم ع-3

طلبة السنة أوىل أراء على مناذج من هيئة التدريس و أخذ عينات منقمنا بطرح مجلة من األسئلة 
ريخ وجغرافياجذع مشرتك يف العلوم  ريخ عام  استمارة لمن خال، اإلنسانية و املتوجهون لتخصصي 

:تتناول العناصر اآلتية

نظرة األساتذة املدرسني ملسار التاريخ يف إطار النظام اإلصالحي اجلامعي اجلديد-31

تضاربت اآلراء بني مؤيد هلذا النظام ملرونته و قصر مّدة التكوين و السماح بتخرج عدد كبري من 
التعقيدات احلاصلة يف الربامج حتفظ عينات أخرى هلذا النظام بسبب الغموض الذي حييط به وو ، الطلبة

أن  ،ذه الدراسة املتواضعةبدوا لنا من هوي، نقص املرافق الستيعاب العدد الكبري امللتحق بشعبة التاريخو 
ذا النظام بدأت تزول مع امل مارسة اليومية مع الربامج و جهود فريق كثري من اإلشكاليات اليت أحاطت 

و هذه اإلشكاليات .)31(يئة التدريس و ضبط املشاكل و إجياد احللول هلااجتماعاتهالتكوين خالل 
املنظمة و تكييف مقاييس التاريخ السداسية مع احلجم االطالع على القوانني، هيئه التدريسفرضت على 

.خرىالساعي املسموح به و جتاوز املستجدات األ

إجيابيات التدريس ضمن هذا النظام-32
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جلامعة اجلزائرية،أن الكثري من الدراسات املتخصصة أكدت ، اليت كتبت عن تطبيقات هذا النظام 
:)32(لربامج خمتلف املواد وفق هذا النظام منهاعلى كثري من إجيابيات التدريس 

مرونة نظام التقييم و االنتقال مما يسمح - و ال خيضع لعملية الوصاية املركزية التسجيل يكون مباشرا -
تقدمي تكوين -تقليص احلجم الساعي حبيث تعطى األمهية للبحث و املطالعة-بفرض جناح أكرب
تلبية حاجات قطاع الشغل - وفق االختصاصات املفتوحةانوعيايضمن تكوين- مبواصفات عاملية

تشجيع اجلامعة اجلزائرية على العامل و انفتاح-احمليط االقتصادي و االجتماعيو تفعيل العالقة بني اجلامعة و 
دخال املواد التثقيفية إض-التعاون مع اجلامعات الدولية افة إىل تقوية املهمة الثقافية للجامعة 

ا دوليا-التخصصات الرئيسية .يقدم شهادة معرتف 

، والطلبةطرحنا هذا االنشغال على عينات من هيئة التدريس ، حيثالنظامهذه بعض إجيابيات هذا 
يتمكن من اختيار حتصيل نتائج مرتفعة لوحتفيزه علىعلى أمهية اعتماد الطالب على نفسه فأمجعت

توكانت ، أحسن التخصصات نهمشرتكالطلبة سنة أوىل جذع إجا فتح هلم املستقبل السريع حنو ، 
م يف التحصيل العلمي من خالل وأكد البعضشهادة الدكتوراه يف وقت سريع  اآلخر شراكتهم مع أساتذ
عن السنة املوالية رغم القروض املرتتبة والصعود إىلالسداسي ومرونة النظامحرية اختيار مواضيع التطبيقات 

.)33(الدراسيالعام

تدريس مسار التاريخ ضمن هذا النظامسلبيات-33

نهاجلزائريةرأت دراسات أخرى حول تطبيقات هذا النظام يف اجلامعة  ت،  تعرتضه العديد من الصعو
املقاييس الكثرية من خالل الوحدات األساسية على تدريسال زالت تشكل عبئا ، اليتواملشاكل

السنة أوىل علوم إنسانية ّمث التخصص يف شعبة التاريخ خالل السنة الثانية مثّ واالستكشافية واملشرتكة يف
طرح هذه اإلشكاليات مع حجم الربامج املعدة وهو ما، و ختصص دقيق يف السنة الثالثةتوجيه الطالب حن

: )34(يليفيمايات هذا النظام هذه الدراسات سلبلقد عددت، و األساتذةمن قبل خمططات 

قلة التأطري مع انعدام شبه كلي لدور األستاذ الوصي مما جيعل النظام ال يتوافق و الطموحات املرجوة -
العلمية املواكبة للتطور افتقار أغلب جامعاتنا إىل خمابر البحث و الكتب-التكوين النوعيمن خالل، منه

قلة -جيعل الطالب ال يستفيد من الوقت املمنوح له يف هذا اإلطاريف ميدان التعليم مما احلاصل
استقاللية املؤسسات اجلامعية -يف الوطن مما يرهن فرص إجياد مناصب العملاملؤسسات االقتصادية 

ا ختلق نوع من أنواع و  ملنافسة بني اجلامعات فإ قضية -يف قيمة الشهادةاالستقرارإن كانت تسمح 
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هادات عند الوظيف العمومي و ما ميكن أن ختلقه من مشاكل مع شهادات النظام القدمي يف تصنيف الش
مما جيعل الطلبة املسجلني فيه ال يعرفون ، يف األوساط الطالبيةقلة اإلعالم- ظل انعدام النص القانوين

.أي شيء عنه و ال عن مستقبلهم التعليمي

ها مبشاركة الفريق اإلداري هذه الدراسةلعينات وإذا رجعنا تشرتك ، جندهاوهيئة التدريساليت أعدد
:)35(اآلتية يف املعطيات 

وقصر مّدةواألعمال الفرديةالطالب يف جمال البحوث والضغط علىوكثرة املقاييسكثافة التدريس -
وختوفهم عدم وضوح الرؤية هلذا النظام من قبل الطلبة –وقلة املرافقالكبري للطلبة العدد-التكوين 

–األساتذة مع برامج املقاييس املدرسة وصعوبة التعاملمن التخصصات املتواجدة بقسم العلوم اإلنسانية 
ملقاربة  لتدريس  لكفاءات.نقص جتربة األساتذة اجلدد  و

استيعاب الدروس الطلبة علىقدرة-34

إعطاء األولوية ذلك يستوجب حيث ، ةمية مشرتكة بني الفريق املكون و جمموع الطلبيالعملية التعلإن 
م التعليمية نظ، يف تقدمي حماضرات ذات مستوى جيد و يف متناول مجيع الطلبة را لتفاوت مستو

م على هضم الدروسو  ت املنجزة من مع املخططااإضافة للحجم الساعي الذي ال يتناسب أحي، قدرا
لتدريس ،نقص املكتسبات القبلية للطلبةوكذلك الضعف اللغوي و ،قبل األساتذة نظرا حلداثة التجربة 

، يستوجب القيام مبجهودات معتربة لفريق التدريس ملناقشة هذه اإلشكالياتو ؛ملقاربة يف اجلامعة اجلزائرية
. )36(ذلك ما دأب عليه ميدان التكوين يف اجتماعاته للرتكيز على هذه العملية و 

واإلنتاج العلميالتدريس من أجل حتسني املعارف التارخيية وتوصيات هيئةاالقرتاحات-35

:)37(تيةاملستجوبني على النقاط اآلةمعظم مالحظات األساتذجتمع

والتطبيقاتصيغ مدروسة أكثر عقالنية ملتابعة احملاضرات إجياد -

رخيي ليتناسب، الساعييف احلجم إعادة النظر- مع طبيعة كل مقياس 

ملقاربة - لكفاءات وإعطاء فرصالرتكيز على الدراسة  حتفيزية للطلبة يف إجناز أعماهلم وفق الطرق و
عليها.العلمية املتعارف 
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رخيي- دورات تدريبية، و اجلددة إليضاح أمهية التدريس وفق هذا النظام اجلديد للطلبة عقد ندوات 
النظام.لألساتذة اجلدد هلضم عملية التدريس وفق هذا 

اخلامتة 

التاريخ بقسم العلوم اإلنسانية يف هذه مسار تدريسمعامل، توضيحالعلميةالدراسةهذه حاولنا يفلقد 
على، الورقة العلمية املتواضعة عرفت ، حيث"ل م د"وفق نظامطبيعة اإلصالح اجلامعي اجلديد وركز

اآلتية:خر هذه الدراسة للنتائج أيف ، وتوصلنامرضيةشعبة التاريخ قفزة نوعية لتحقيقها نتائج 

ا يف ظل قسم اآلداب - ، لتنتقلواللغاتعرفت شعبة التاريخ جبامعة ابن خلدون تطورا ملحوظا منذ نشأ
اإلنسانية.لقسم العلوم 

جلامعة - ذه الشعبة ي أصبح يلتحق ذللعدد الكبري ال، نظرامرموقةكانة مبحضي تدريس مسار التاريخ 
سة اجلامعةوالتدعيم الذي حتصل علية من عمادة الكلية  . ور

شراف اللجنةمبشاركة خمتصني "د مل"ّمت عقد عّدة ندوات حملية للتعريف بنظام - العلمية للقسم و
واالجتماعية.لكلية العلوم اإلنسانية وميدان التكوين

مهية والبيداغوجي بعمليةاإلداري قيام الفريق- لعلوم"م دنظامالتحسيس يف التوعية  وتطبيقاته 
ت وأعمال الوصايةخالل حصص إذاعية ، مناإلنسانية نشغاالت الطلبة ومطو وتوجيههم للتكفل 
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ملخص:
يف بالد املغرب اإلسالمي، فإن عبد املؤمن بن إذا كان املهدي بن تومرت قائدا للدعوة املوحدية

علي مؤسسا لدولتها، إال أنه توجد إىل جانب هذين القائدين شخصية مهمة لعبت دورا ال يستهان به يف 
من املهدي،  نشر الدعوة املوحدية، وهي شخصية أيب حممد بن  عبد هللا الونشريسي، الذي كان مقر

لعشرة، إال أن املهدي خصه مبهمة التمييز،  وإظهار معجزة العلم من وكان أحد قادة جيشه، من طبقة ا
نه املهدي املنتظر الذي سيمآل األرض عدال.غري معلم مجلة واحدة ، كلك ذلك حلشد املؤيدين لدعوته 

دمي:ــــتق
ريخ ع تمع وتغيري ظتعىن األمم بدراسة  ثري يف تطور ا مائها وعلمائها وذوي الرأي فيها ممن هلم 

ء  مسرية التاريخ، فكم حدثنا املؤرخون على أوالئك األعالم من الساسة والفقهاء واحملدثني واألد
م مث  م وجمتمعا ثروا ببيئا م أواللغويني، وسائر العلماء واملؤلفني، كيف  ثروا هم بدورهم يف بيئا

م . وجمتمعا
لقد كانت منطقة الونشريس منذ القدمي وال تزال مصرا للعلماء والفقهاء والسياسيني الذين كان هلم 

ريخ املنطقة ريخ املغرب اإلسالمي، فقد تطرقت كتب الرتاجم للونشرسيني ، دور كبري يف صناعة  بل و
ه البارزة،  منهم من عرف ومنهم من تطرقت هلم الذين جابوا العامل اإلسالمي وكانوا من علمائه وشخصيات

املصادر التارخيية بشيء من االقتضاب لكن أعماهلم كانت جليلة، ومن هؤالء شخصية مغمورة عاشت يف 
لبشري الونشريسي  اية عصر املرابطني وبداية  عصر املوحدين هو أبو حممد عبد هللا بن حمسن امللقب 

حممد املهدي بن تومرت  مؤسس دولة املوحدين والرجل الثاين يف الدولة أحد أهم الشخصيات املقربة من 
والقائد العسكري جليشها.

سأحاول أن أسلط الضوء على هذه الشخصية اليت تطرقت هلا املصادر اليت أرخت لدولة املوحدين 
كتاب أخبار املهدي بن تومرت أليب بكر بن علي و األنساب يف معرفة األصحاب،يفمنها املقتبس
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الصنهاجي، وكتاب نظم اجلمان البن القطان، واحللل املوشية ملؤلف جمهول، ووفيان األعيان البن خلكان، 
وسري أعالم النبالء للذهيب وكتاب العرب البن خلدون وغريها..

نسب البشري الونشريسي:-1
هل املغرب األوسط لقي املهدي حممد بن تومرت أثناء أهو عبد هللا بن حمسن البشري الونشريسي من 

مروره مبنطقة جبال الونشريس عندما كان راجعا من الشرق، فأعجب وتبعه وصار من خواصه فقد أشار 
ريس وصحبه منها ابن خلدون إىل ذلك بقوله: "  وارحتل املهدي إىل املغرب وهو يف مجلته، وحلق بوانش

.)1(البشري من مجلة أصحابه "

ن حممد بن تومرت قد صحب رجال يسمى عبد هللا الونشريسي  ذكر ابن خلكان يف الوفيات 
، ويشري البيذق يف كتابه أخبار املهدي )2(ففاوضه فيما عزم عليه من القيام، فوافقه على ذلك أمت موافقة 

متيجة ... مت خرجنا حنو األمخاس ... مث منه حنو مليانة، مث منها حنو بن تومرت ٌ مث كان مبيتنا يف
لبشري  ا عبد هللا بن حمسن الونشريسي املكىن  حلضرة فوجد .)3(ونشريس فنزلنا 

ستثناء ما أشار إليه البيذق يف كتابه املقتبس يف  لتفصيل إىل نسب وأصل البشري  مل تتطرق املصادر 
هو أبو حممد عبد هللا بن حمسن بن يكنيمان بن احلسن بن عبد األنساب يف معرفة األصحاب قائال " 

ن قرابته ينتسبون إىل قبيلة إليه قذليها فقد أشار البيإ، أما قبيلته اليت ينتمي )4(امللك بن كباب بن ريس" 
.)5(قيس 

ن قبيلة الونشريسي أخا املهدي بينها وبني  هرغة) وذلك على وجه احملبة واإلكرام قبلة املهدي (وذكر 
كل من كان من خاصته من مع، وقد فعل املهدي ذلك)7(لقوله تعاىل ٌ حيبون من هاجر إليهم ٌ )6(

مر له املهدي ان يكون يف قبيلة هرغة ومنهم الطائفة وليس أصله من القبائل الستة اليت أثبت عليه األمر 
.)8(البشري الونشريسي 

:علمــــــــــــــه-2

ن أثناء  نه عامل أم أمي، لكن يشري اإلمام الذهيب  على الرغم من قلة املادة اليت تبني البشري الونشريسي 
ذب وتفقه وكان  نه  رحلة ابن تومرت إىل املشرق لطلب العلم لقي عبد هللا الونشريسي الذي وصف 

يوما يف كيفية الوصول إىل األمر ا ملطلوب فقال لعبد هللا أرى أن تسرت ما مجيال وفصيحا يف العربية فتحد
أنت عليه من العلم والفصاحة عن الناس، فتظهر من العي واللكن واجلهل ما تشتهر به، لتجد اخلروج عن 

.)9(ذلك، وإظهار العلم دفعة واحدة فيكون ذلك معجزة
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مبايعة البشري الونشريسي للمهدي بن تومرت:-3
يف نشر دعوته، لبشري الونشريسي من األوائل الذين رافقوا ابن تومرتكان عبد هللا ابن حمسن امللقب 

، وال شك ان الونشريسي لعب دورا مهما يف عملية اإلقناع وذلك نظرا للمؤهالت يف أوساط القبائل
العلمية من فصاحة والقدرة على اخلطابة، وقدرته على اإلقناع واحملاججة، وذلك المتالكه للعلوم ومتكنه 

لكر من توط أتباعه.ولذلك كثرقناع العامة مبهداوية ابن تومرتإمات و ائة الطريق حملد بن تومرت 
مكيدة لقتله فوصل اخلرب ألحد تالميذته فخرج املرابطونعندما بلغ صيت بن تومرت مداه دبر له

م) فنزل 1121مسرعا متخفيا إىل تنمل وذلك يف شهر شوال من سنة أربع عشرة ومخسمائة ( يناير 
فأقاموا معه بتنمل إىل شهر هنالك وحلقه أصحابه العشرة و منهم عبد املؤمن بن علي وعبد هللا البشري، 

ىهـ، فكثر أتباعه وعظم صيته يف جبل درن، واجتمع عليه خلق عظيم، فلما رأ515رمضان من سنة 
يعه أصحابه  ة ا وفيهم البشري العشر ذلك أظهر دعوته، ودعا الناس إىل بيعته، فكان أول من 

.)10(الونشريسي
البشري الونشريسي قائد جيش املهدي بن تومرت:ـ4

ويبدوا أن ، إن ترتيب الرواة ألمساء أهل اجلماعة وأصحاب املهدي العشرة ال تساعد يف توضيح أمهيتهم
حداث متأخرة، إذ جيعل الرواة عبد املؤمن بن علي األول يف  ثر  العشرة، وال يستثىن من ذلك الرتتيب 

ملشرق إن أول أهل اجلماعة يف رواية اليسع متثل الواقع أكثر من إال رواية اليسع واملراكشي وقد كتبا 
ا قد جاءت من عبد املؤمن نفسه، ولقد كان البشري الونشريسي قائد جيوش املوحدين،  غريها، وال سيما ا

فيها و ال تعرف غزوة قادها عبد املؤمن وكان ا .)11(لبشري جند
فقد توىل الونشريسي مع بعض من أهل اجلماعة القيادة العسكرية جليش املوحدين، لكن البيذق اشار 

.)12(إىل غزوة البشري مما جيعلنا نرجح أن القيادة العسكرية كانت تسند للبشري الونشريسي  
البشري الونشريسي ومهمة التمييز:ـ5

لتصفية اتباعه واإلبقاء فقط على املوالني املخلصني لهاختذ  فقد سبق ،املهدي ابن تومرت  أسلو
ن خيفي علمه إىل الوقت املناسب نه ملا كان عام ، وأن اتفق مع البشري الونشريسي  فقد روى اليسع 

ثبت على دابة، تسعة عشر ومخس مائة خرج يوما فقال: تعلمون البشري يريد الونشريسي رجل أمي و ال ي
فقد جعله هللا مبشرا لكم مطلعا على أسراركم وهو آية لكم قد حفظ القرآن، وتعلم الركوب، وقال اقرأ فقرأ 
م فقام خطيبا وتال قوله تعاىل: "  وساقه، فبهتوا وعدوها آية لغباو م، وركب حصا اخلتمة يف أربعة أ

فهذا البشري )14("ملؤمنون وأكثرهم الفاسقونمنهم اتعاىل: "،  وتال قوله )13(الطيب "ليميز هللا اخلبيث من
.)15(مطلع على األنفس ملهم 
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ا البشري الونشريسي، فجمعت له القبائل،  ن عملية التمييز كان يقوم  فالذي أمجعت عليه املصادر 
يساره : فيقول هؤالء وكانوا يعرضون على البشري فيخرج قوما على ميينه ويعدهم من أهل اجلنة، وقوما عن

ب البارحة، فيعرتف مبا  ئب ردوه على اليمني  لرجال منهم فيقول هذا  شاكون يف األمر، وكان يؤتى 
قال،  واتفقت له فيهم عجائب، حىت كان يطلق على أهل اليسار، وهم يعلمون مآهلم إىل القتل، فال يفر 

م قتل منهم سبعون ألفا على قتل األم عدة قتلهم قرابتهم حىت يمنهم أحد، وإذا جتمع منه خ أخاه وقيل أ
.) 16(هذه الصفة ويسمى ذلك التمييز

زم فيه املوحدون أما املرابطني على أبواب مدينة موكان التمييز أربعني يوما قبل معركة البحرية اليت ا
نه قد رفع 524مراكش سنة  .)17(هـ وقتل فيها البشري الونشريسي واعتقد أتباعه 

ا حيلة ابتكرها ابن تومرت وقام بتنفيذ الونشريسي ها يذهب البعض إىل تفسري مسالة التمييز 
اقام هو يف اجلبل ، رها جهز جيشا من عشرة آالف مقاتلإذ على إث، لتصفية من خالف أمر ابن تومرت

فيه من هرب وقتل الونشريسي  ونزلوا حملاصرة مراكش فأقاموا عليها شهرا مث كسروا كسرة شنيعة هرب 
.) 18(املذكور 
أبو حممد بن عبد هللا فسر البعض سياسة التمييز اليت انتهجها املهدي بن تومرت ونفذهاي

بضفي على  دعوته صبغة دينية، وخباصة ادعائه حىت ا حيلة اصطنعها ابن تومرت، ،الونشريسي
فكانالونشريسي ليقوم مبهمة التمييز، حبيث عرضت عليه القبائل، إذ استدعى ابن تومرت )19(املهداوية

أن أصحاب اليمني هم أصحاب اجلنة بنيوآخرين عن اليسار، فلما مت األمر ت، يصرف البعض عن اليمني
).19(يقتلوا أهل اليسار من قرابتهم ن ، فأمر أهل اليمني أومن على اليسار أصحاب النار

وهكذا استطاع ابن تومرت من خالل الونشريسي أن بقضي على معارضيه بطريقة ذكية، وحبافظ هلى 
لتمييز، ولو أن خرب هذه املذحبة وصلت إلينا عن خصوم وأعداء طريقصقوف املوالني له مبا مسي 

جي املعروف املوحدين لشككنا يف ذلك، لكن  خرب هذه احلادثة  رواها خادم ابن تومرت علي الصنها
).20(لبيذق، وابن القطان يف نظم اجلمان برواية الغافقي، وهذان املؤلفان من كتاب املوحدين 

هزمية البحرية وهالك البشري الونشريسي:ـ6
م) ظن ابن تومرت أنه يستطيع االستالء على مدينة مراكش مبن معه من 1130(هـ524يف سنة

م استهانوا وأساءوا تقدير املرابطني، فبدأوا يف شهر  املوحدين الذين ميزهم البشري الونشريسي، لكنه يبدوا أ
م) مبحاصرة أحواز مراكش وعلى رأس اجليش عبد املؤمن بن علي، ومعه 1130(ينايرهـ 524صفر 
ب إيالن من الونشري غني و ب الد سي، وعسكر اجليش املوحدي يف حدائق تسمى حبرية الرقائق أمام 
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مث كسروا كسرة شنيعة هرب ، م)1130(هـ 524من مجادى األوىل 24، فدارت املعركة يف أبواب مراكش
.) 21(الونشريسي املذكورفيه من هرب وقتل 

خامتة:
مهما قيل حول هذه الشخصية إال أن املصادر ال تقدم عنه ترمجة وافية، إال أنه من الشخصيات 

دولة املوحدين من سيسريخ متثل يف يف صناعةالعلمية الكبرية اليت عرفتها الونشريس واليت سامهت 
أهم وهومه مبا هو املوحدين وقياقيادة جيشخالل مؤزارته حملمد بن تومرت، من خالل مشورته وتوليه 

نه املهدي املنتظر الذي ميأل األرض عدال، فلو مل تعاجله املنية يف عملية التمييز وتزكيته البن تومرت 
لكان خليفة للمهدي بن تومرت يف احلكم.م)1130(ـ ه524معركة البحرية سنة 

:اهلــوامش
م العرب و العجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان عبد الرمحن بن خلدون -1 كتاب العرب وديوان املبتدأ  واخلرب يف أ

.2501ص 2، ج1لبنان، ط، لريوت، األكرب، دار ابن حزم
، حتقيق إحسان عباس، دارابن خلكان: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان2

.48، ص 5بريوت، ج، صادر
البيذق: أبو بكر بن علي الصنهاجي، أخبار املهدي بن تومرت، حتقيق عبد احلميد حاجيات، املؤسسة الوطنية للكتاب، -3

.38، ص2، ط1986اجلزائر، 
ملنصور للطباعة البيذق: ابو بكر الصنهاجي، املقتبس من كتاب األنساب يف معرفة األصحاب حتقيق عبد الوهاب منصور، دار ا-4

ط  .23م ص1971والوراقة، الر
.23نفسه، ص -5
.23نفسه، ص -6
.09اآلية رقم:،احلشرسورة: -7
.23البيذق، املصدر السابق، ص -8
.48، ص 5ابن خلكان، املصدر السابق، ج -9

ابن القطان املراكشي: أبو حممد حسن بن علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي، نظم اجلمان لرتتيب ما سلف من أخبار -10
.   ــــ  بن أيب زرع الفاسي، األنيس املطرب بروض 1،126، ط1990الزمان، حتقيق حممود علي مكي، دار الغرب اإلسالمي،  

ريخ مد ط، القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و .176. ص 1972ينة فاس، صور للطباعة والوراقة، الر
. 115، 88. ــ ابن القطان، املصدر السابق، ص 59البيذق، أخبار املهدي، املصدر السابق، ص -11
.59نفس املصدر، ص-12
.37سورة األنفال، اآلية رقم-13
.110اآلية رقم ، سورة آل عمران -14
ؤوطأعالم النبالء، سري ، اإلمام مشس الدين حممد بن حممد بن عثمانالذهيب، -15 مؤسسة الرسالة،  ، حتقيق شعيب األر
.545ص 19جم 1996هـ ـ 1417، سنة  11ط
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.547، ص 19نفس املصدر، ج 16
.24البيذق، املصدر السابق، املقتبس يف األنساب، ص -17
ريخ -18 تدمري، دار الكتاب ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق عمر عبد السالوياإلسالماإلمام الذهيب، املصدر السابق، 

.119، ص 36، ج 1م ط1995هـ ـ 1415العريب، بريوت، 
ريخ املغرب وحصارته، العصر احلديث للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،  ط19 ، 2م، ج1992- هـ 1412، 1ـ حسني مؤنس،  
.83ص 
.83، ص 2، جـ  نفسه20
83، ـــ حسني مؤنس، املرجع السابق، ص 103ــ  ابن القطان، املصدر السابق، ص 21
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أو ؛تتنوع أغراضها حسب ما حتويه من موضوعات، فهناك الرسائل غري الرمسيةتتعدد الرسائل و 
لرسائل اإلخوانية، ويكون  لرسائل هناك افة عامة، و هذا النوع متبادال بني العلماء واألفراد بصما يسمى 

ا مّ إذه األخرية تصدر ـه، و إىل ديوان اإلنشاء والكتابةنسبة،لرسائل الديوانيةأو ما يصطلح عليه؛الرمسية
ت رمسية أخرى ؛الرسائلإىلويضاف ،مترد إليهأو،عن الوالة والعمالأو،ـلطان واخلليفـةعن الس كتا

تهذا النوع من و والتوقيعات،تتمثل يف الظهائر ،تصدر عن السلطان لدراسةهو املعينالرسائل والكتا
يف هذا املقال.
الديوانية.أوالرمسية أوال: الرسائل

تعريفها:أ/
هي قطعة من النثر الفين تطول أو تقصر تبعا لرغبة الكاتب وغرضه عامة؛الرسائل بصفة 

أما ، املتني الرشيق واأللفاظ احلسنة واملعاين الطريفةفيها العبارة البليغة واألسلوب ه، حيث تنبين وأسلوب
ت الرمسية فعرفت ال، بالرسائل والكتا ذا ا عديد من التعريفات من قبل املتقدمني واحملدثني املعتنيني 

م هلاشكلي يف تعريفوهي على الرغم من اختالف  اإالا ،من الناحية املعنوية تصب يف معىن مشرتكأ
إىل،عن عماهلم من الوزراء والوالةأو،رسائل صادرة عن اخللفاء والسالطنياوصفها يتلخص يف 

ص شؤون احلكم والرعية.ت ختتتناول موضوعاغري رمسية كعامة الناس، أورمسية أخرىجهات 
لتعريف من املتقدمني  ال ؛القلقشندىوممن تطرق هلا  كتابة –الذي يعترب رائدا يف هذا ا

ا موضوعات يعرف لنا حيث -ءاإلنشا ا؛ واليت هي يف حد ذا الكتابة الديوانية أو اإلنشائية، وموضوعا
ا الرسائل الرمسية الديوانية، كل ما رجع من - أي الرسائل الرمسية أو كتابة اإلنشاء–بقوله:" ... املراد 

ليف الكالم وترتيب املعاين من املكاتبات، والوال ت، واملساحمات، واإلطالقات، صناعة الكتابة إىل 
ت، واألميان، وما يف معىن ذلك؛ ككتابة احلكم وغريها " .1ومناشري اإلقطاعات، واهلدن، واألما

وثيقة إدارية ذات كالم مؤلف ومضبوط، مبعاين كل فالرسائل الرمسية حسب تعريف القلقشندي؛  
السلطانية املوجهة إىل خمتلف موظفي الدولة أو الرعية مرتبة بليغة، تتناول أنواع القرارات اإلدارية واألوامر 

اورةأو إىل داخليا،  ا كالدول ا .اخلارجياإلطاريف من هلم عالقة 
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ها لرسائل الرمسيةاوهناك من عرف  ا برعا ا تدور حول السلطة وعالقا ا ما كانت موضوعا
والته وعماله إىلليفة أو امللك يوجهها ـر عن ديوان اخلأو هي اليت كانت تصد2يف األمور الدينية والدنيوية،

.3منذرا ومتوعدا؛ىل أعدائه أحياوقادة جيوشه، بل وإ
ب/ أمهية الرسائل الديوانية

من أهم املصادر املساعدة على البحث يف جمال التاريخ واحلضارة، وذلك أن املصادر تعترب الرسائل الرمسية
حلوليات؛الباحث يف جمال التاريخاألساسية اليت يعتمد عليها  أغلبها يدور حول مواضيع ،واليت تسمى 

غري كافية –رغم أمهيتها التارخيية –التاريخ العام والسياسي، حيث أصبحت هذه املصادر لوحدها 
ري يسري منها للتلف والضياع، كل جوانبه، وذلك لتعرض جزء غجماالته و الستيفاء البحث يف خمتلف

االجتماعية منها واالقتصادية، ومل يعطنا إال إشارات ؛نها قد أغفل كثريا من اجلوانب احلضاريةاملتوفر مو 
قليلة عن النظم اإلدارية واملنشآت العمرانية.

لرسائل تب التاريخ العام هذا واقعها..؛ كان حرإذا كانت طبيعة املادة التارخيية املتوفرة يف ك
ت الرمسية أن تتبوأ مك ا؛ ،انة علمية مهمة يف جمال البحث والتاريخوالكتا من خالل تنوع موضوعا

اإلدارية منها، واالجتماعية، واالقتصادية، حيث أصبحت من بني أهم املصادر املساعدة على تغطية تلك 
ئق، درا مهما اجلوانب اليت تفتقر إليها احلوليات، فتكون بذلك مص مضافا إىل كتب النوازل والفتاوى والو

تب الربامج، وخمتلف مؤلفات الرتاجم، وكتب الرحالت.وك
ا:" مبنية على ونظرا هلذه األمهية اليت تكتسيها  الرسائل واملكاتبات الرمسية جند القلقشندي يصفها 

مصاحل األمة وقوام الرعية، ملا تشتمل عليه من مكاتبات امللوك ورعاية الناس يف مهمات الدين، وصالح 
ب احلال، وبياعات ا ت أر خللفاء وعهودهم، وما يصدر عنهم من عهود امللوك، وما يلحق بذلك من وال

السيوف واألقالم الذين هم أركان الدولة وقوادها، إىل غري ذلك من املصاحل اليت ال تكاد تدخل حتت 
خذها احلصر" .4اإلحصاء وال 

ا من حيث من الناحإليهافهي وسيلة هامة من وسائل بسط النظام إذا ما نظر  ية الشكلية، كما أ
مضامينها املتنوعة حتتوي معلومات مهمة عن املبايعات والعهود واملواثيق، وقرارات العزل والتولية يف صفوف 

، ولذلك ذهب - على حد تعبري القلقشندي-الدولة أركاناجلهاز اإلداري والعسكري؛ الذين هم 
أهم شئ تنبين عليه -الرسائل واملكاتبات الرمسية أي –العسكري يف كتابه الصناعتني إىل اعتبارها 

.5التنظيمات اإلدارية وأن هذه الرسائل عليها مدار السلطان وامللك
ــا الوســيلة  كــذلك كــان حــظ الرســائل الديوانيــة واملكاتبــات الرمسيــة عنــد املوحــدين مــن العنايــة واألمهيــة؛ كو

لغة، يف اإلعالم -إن مل نقل الوحيدة-األولية واألساسية  والتواصل، هذا األخري الذي أعطته الدولة أولوية 
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دارتـــه ووســـائله، هـــذه العنايـــة الـــيت فرضـــتها  ـــة املرتاميـــة األطـــراف برقعتهـــا أوضـــاعواعتنـــت  تلـــك اإلمرباطوري
ا اخلارجية.  ا، وكثر خراجها، وتشعبت عالقا الشاسعة، حيث تعددت بذلك وال

ية الوسيلة الدعائية األساسية يف الدولة، وهو واقع  يرتمجه  لنا وأصبحت الرسائل واملكاتبات الرمس
ـاميع "جممـوع رسـائل موحديـة  ذلك الكم اهلائل من الرسـائل الـيت مجعـت يف أكثـر مـن جممـوع، ومـن تلـك ا

، وجممــوع رســائل الكاتــب الشــهري أيب املطــرف بــن عمــرية الــذي اعتــىن بــه 6مــن إنشــاء كتّــاب الدولــة املؤمنيــة"
، وهنـاك جممـوع آخـر للكاتـب 7حممد بن شريفة، واعتمد عليه يف دراسته حول مؤلف هـذه الرسـائلاألستاذ

املوحــدي الشــهري أيب القاســم أمحــد البلــوي املوســوم بعنــوان "العطــاء اجلزيــل يف كشــف غطــاء الرتســيل" وهــو 
ـــر مـــن  تـــاب رســـالة، منهـــا مـــا هـــو مـــن إنشـــائه ومنهـــا مـــا هـــو مـــن إنشـــاء غـــريه مـــن ك24حيتـــوي علـــى أكث

.9، كما توجد جمموعة رسائل يسمى كاتبها بيحىي اخلّدوج، وهو عبارة عن خمطوط مل ينشر بعد8املوحدين
إن هذا اجلمع اهلائل من الرسائل الرمسية املوحدية، يدل داللة واضحة على مكانة الكتابة والّرتسل عند 

ال اإلعالم واالتصال داخل الدولة اخللفاء املوحدين، كما يوحي مبا هلذه الرسائل من أمهية ودوٍر يف جم
وخارجها.

أال وهو -ونظرا لألمهية التارخيية للرسائل املوحدية جند أحد أبرز كتاب ومؤرخي الدولة املوحدية 
رخيه وينقل بعضها يف كتابه نظم اجلمان لرتتيب ما سلف -انابن القطّ  يستند على هذه الرسائل كتابة 

- 1248هـ/665-646(ا يف ديوان اإلنشاء على عهد اخلليفة املرتضى؛ إذ كان كاتب10الزمانأخبارمن 
).م1266

من تويه من معلومات نقرأما حتكما نستشف األمهية العلمية والتارخيية هلذه الرسائل من خالل
يف تلك الفرتة، كما ميكن من خالهلا تصور االجتماعية واالقتصاديةحياة املختلفة للوانب اجلخالهلا بعض 

تمع بصفة عامة والكتّ مستوى  من خالل االطالع على ؛اب بصفة خاصةاحلياة األدبية والفكرية هلذا ا
خمتلفة.امصطلحاوأساليبها و لغة كتابة هذه الرسائل 

:شكل ومضمون الرسائل املوحديةجـ/ 
كما تعددت مضامني الرسائل الرمسية املوحدية وتنوعت أغراضها حسب رتبة وحال املرسلة إليه،

ا على منط معني يف كتابتها، فما هو مضمون الرسائل الرمسية املوحدية؟ وما الشكل الذي درج  درج كتا
عليه الكتاب يف كتابتهم؟.

حية الشكل:- 1 الرسائل الرمسية من 
* اهليكل العام للرسالة:
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ا كانت ت ا فإ لتزم يف على الرغم من تعدد أغراض الرسائل الرمسية املوحدية وتنوع موضوعا
هيكلها العام بشكل موحد، التزم به الكتاب يف أغلب رسائلهم، ويتمثل هذا اهليكل العام يف النقاط 

التالية: 
البسملة والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وآله وصحبه، وغالبا ما تكون يف رأس الرسالة -

منفصلة عن املضمون. 
كل منهما مبا يليق مبقامه وحاله .ذكر املرسل مث املرسل إليه، والدعاء ل-
مث ذكر التحية بعد ذلك واحلمدلة .-
مث بعد ذكر هذه النقاط يذكر الكاتب البعدية وهي إشارة إىل االنتقال إىل بداية املوضوع.-
تناول املوضوع الذي يريد الكاتب تناوله، وتضمينه الدعاء يف كل مقام يستدعي ذلك.-
وضوع واخلروج منه برباعة أدبية يذكر الكاتب مكان الكتابة والدعاء هلذا املكان مث بعد االنتهاء من امل-

حلفظ واحلماية.
-. ريخ كتابة الرسالة فال يرد بصفة دائمة يف الرسائل وإمنا يذكر فيها أحيا أما 
لكل كة مشرت وهي صفة ،بدايتهاع عليها اخلليفة عالمته بيده يف وبعد االنتهاء من كل الرسالة يض-

أساليب -استنادا على ما توفر لديه من رسائل املوحدين-ويورد لنا القلقشندى، الرسائل املوحدية.
الضرب األولاملراسالت فيقسمها إىل ضربني؛ رسائل صادرة عن اخللفاء واألخرى واردة إليهم، فأما 

ون املكاتبة مفتتحة بلفظ والذي هو الرسائل الصادر عن املوحدين فيقسمها، إىل قسمني أحدمها أن تك
ا يليق، إىل فالن ملؤمنني فيذكر امسه مث يدعوا له مب"من فالن إىل فالن" ويكون بذلك النص من أمري ا

الفضل ابن حمشرةك الرسالة اليت أنشأها الكاتب أبو، ومثال ذل11ويذكر امسه ويدعوا له حسب مقامه
ري املؤمنني ابن أمري املؤمنني أيدهم هللا بنصره وأمدهم عن األمري املنصور املوحدي بدايتها: من أمالبجائي

بن سعد بدايتها "من أمري املؤمنني أيده لى إىل الشيخ أيب عبد هللا حممد بن عنته، ورسالة عبد املؤمن مبعو 
بن سعد وفقه هللا ويسره ملا يرضاه، سالم عليكم ، إىل الشيخ أيب عبد هللا حممد أمده مبعونتهو هللا ونصره 

لسالم مث البعدية والتحميد والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 12ته"اة هللا وبركورمح .مث يؤتى 
لسالم، واخلطاب يف هذه ،والرتضية على الصحابة، مث عن إمامهم املهدي ملقصود وخيتم  مث يؤتى 

ل الكاتب يف الرسائل يكون بنون اجلمع عن اخلليفة، وميم اجلمع عن املكتوب إليه، مثال ذلك قو 
مـر هللا ... فأجيبوا رفعكـم هللا " .13الرسالة املذكورة: "...رأينا أن خناطبكم بكتابنا هذا أخذا 

لبعدية مباشرة مث التحميد، والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم واألسلوب الثاين: أن تبتدأ املكاتبة 
لنسبة 14ملضمون واملقصود مث ختتم الرسالةوالرتضية عن الصحابة، مث عن اإلمام املهدي، مث يؤتى ، هذا 
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لنسبة ألساليب املكاتبات الواردة إىل ديوان اإلنشاء املوحدي  للرسائل الصادرة عن اخللفاء املوحدين، أما 
فهي على أنواع: 
لدعاء؛األول : ، وهي على ضربنيأن تفتح املكاتبة 
لدعاء املناسـب املوحديلك إىل اخلليفة من مفيه تكون الرسالة ضرب ، فيكون االفتتاح فيها 

فيها عن نفسه بنون اجلمـع، وخياطـب املكتـوب إليـه بلفـظ أمـري املـؤمنني، ومثـال املكتوب عنه للحال، ويعّرب 
ا السلطان صالح الدين األيويب من إنشاء الكاتب القاضي الفاضل، إىل اخلليفـة ؛ذلك الرسالة اليت بعث 

يستجيشــه فيهــا علـى الــروم الفــرنج القاصــدين بــالد )م1198-1184هـــ/595-580(املنصـور املوحــدي
ر املصــرية أمــري املــؤمنني وســي: "فــتح هللا؛ حيــث يفتتحهــا بقولــهالشــام والــد د العــاملني وقســيم حبضــرة ســيد

عنـد ورود " كـان مـن أوائـل عزمنـا وفـواتح رأينـا "، وعرب املكتوب عنه فيهـا بقولـه:الدنيا والدين أبواب امليامني
لتعبري عن نفسه بنون اجلمع ر املصرية" وذلك  .15الد

وصــيغتها أن تفــتح املكاتبــة ؛مــن أحــد األشــياخ إىل اخلليفــةفيــه تكــون الرســالة والضــرب الثــاين
مـري املـؤمنني، ومثـال فيهـا لدعاء بطول البقاء، ويعـرب املكتوبـة عنـه  عـن نفسـه بلفـظ اإلفـراد، وعـن اخلليفـة 

-630الرشـــيد(مـــن جـــواب أهـــل ســـال عـــن كتـــاب اخلليفـــةالكاتـــبه ابـــن عمـــرية املخزومـــيذلـــك مـــا كتبـــ
حــول موضــوع بيعـــة أهــل تلمســان يقــول يف بدايتـــه: "احلضــرة اإلماميــة العليـــة )م1242-1232هـــ/640

ألمـة املقدسة الطـاهرة املباركـة، السـنية السـعيدة املنصـورة املؤيـدة، الرشـيدية أيـد هللا أمرهـا وأعـز نصـرها وأوزع ا
.16احملمدية محدها وشكرها"

لقاب اخلليفة نفسه؛الثاين لعبد أن تفتح املكاتبة  لصدر، معربا عن املكتوب عنه  ، مث يؤتى 
لسالم، ويف هذا النوع يوصف اخلليفة بوصفيني؛ إما وخماطبة اخلليفة مبيم اجلمع للتعظيم، مث خيتم الكتاب 

: يف أحد الرسائل)م1213- 1198هـ/610-595(ر الناصبوصف املقام، ومن ذلك ما وصف به 
املطرف بن ومن ذلك ما كتب به أبو؛فظ احلضرة، أو يعرب عن اخلليفة بل17"املقام األعلى املقدس املكرم"

- 610(إىل اخلليفة املستنصر املوحدي-مغاضبا ألهل مملكته- املخزومي عن صاحب أراغون عمرية
ها: "احلضرة اإلمامية يقول يف بدايتدة على أبواب اخلالفة وفااليستأذنه يف )م1223- 1213هـ/620

.18املنصورة األعالم، الناصرة لإلسالم، املخصوصة من العدل واإلحسان"
فاالنتقال إىل املوضوع يكون غالبا بلفظ ؛أغراض الرسالةفيما خيص هذا فيما خيص االفتتاح، أما

لة قاطعة على الدخول وبصفة رمسية يف صميم فيدل دال؛‘وإىل هذا‘، أما ورود لفظ ‘كتبنا‘و‘كتب‘
لتفصيل مع التعليق ،املوضوع الذي يتناول فيه الكاتب الغرض من الرسالة، ويذكر احلوادث واألخبار 

عليها اعتبارا ونصحا، ونظرا هلذا التفصيل تكون الرسائل املوحدية عادة طويلة.
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ل،فيكون غالبا بلفظ السالم؛اخلتامأما  ستثناءما، مثلدعاءمسبوقا  يكون يف بداية الرسالة، 
فكانت ال تبتدئ بتحية ؛الرسائل املوجهة إىل من ينتمي إىل غري ملة اإلسالم كنصارى األندلس وغريهم

رزا يف الرسائل  ريخ الرسالة، كما يبدوا أثر العقيدة  ا، بل يكتفي فيها بذكر  اإلسالم وال تنتهي 
شعائر اخلالفة بذكر أمري املؤمنني، اإلمامة، املهدوية، والرتّضي على املهدي املوحدية من خالل إظهار 

.19وخلفائه "الراشدين"
عالمة الرسائل املوحدية:*

لقد كان من الضروري يف سنن امللوك اختاذ عالمات معينة لرسائلهم وكتبهم من أجل إعطائها 
ئق الصبغة الرمسية، غري أن اخلالف يكمن بني هذه املمالك يف لفظ العالمة ومن يتوىل رمسها على الو

؟ وما هي مراسيم هم لنفس الغاية، فما هي العالمةاإلدارية، واملوحدون كغريهم اختذوا عالمة لرسائلهم وكتب
وضعها عند املوحدين؟.

تعريف العالمة:.1
لى هذا : هي إشارة خاصة تدل على الشئ وتعّينه، وهي السمة، ومجعها عالم، وعالعالمة يف اللغة

ا من اخلليفة، أو من األمري أو  األساس مت استخدامها ووضعها على املكاتبات الرمسية؛ لتدل على أ
.20القائد

: فهي شارة يف الكتب كالشهادة الشرعية يف العقود، ولتوضيحها أما العالمة من الناحية االصطالحية
القطع من الرأس ليكتب اخلط حبجم  أي غليظ،21وإبرازها يف الرسالة "كانت تكتب بقلم غليظ القطة"

كبري؛ وهي طريقة مشهورة عند اخلطاطني.
ملمالك  ا العالمة السلطانية، هي مبثابة اخلامت أو الطابع أو الشعار اخلاص اليوم  وهذه العالمة واليت نعين 

ا كانت فيما سبق "تكت منا هذه، إال أ ت واإلدارات الرمسية يف أ ؛ إما من طرف ب خبط اليدواجلمهور
أو من طرف كاتب خاص يتوىل كتابتها يسمى يف مصطلح كتابة اإلنشاء "بكاتب ،نفسهاخلليفة 
.22العالمة"
:موضع العالمة من الرسالة.2

م   لنسبة للخلفاء املوحدين فإ أما عن موضع العالمة من الرسالة فهو خيتلف من مملكة إىل أخرى، و
ا يف أول الرسائل والص كوك والظهائر بعد البسملة، وقد أشار صاحب الفارسية إىل ذلك يف كانوا يضعو

مري - )م1184-1162هـ/580- 558(أي يوسف ابن عبد املؤمن–قوله : "ومل يتسّم يف أول أمره 
اهد املقدس أيب حفص ،املؤمنني، وال خطب له بذلك وال كتب يف صدور كتبه العالمة المتناع الشيخ ا
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ا كانت توضـع يف 23رب أمره".عن مبايعته حىت خيت ففي قوله وال كتب يف صدور كتبه العالمة دليل على أ
بداية الرسـائل .

ا  يوسف بن عبد املؤمن من جنوب املغرب بتاريخ رمضان 03وهناك رسالة بعث 
ا العديد من تضمن التحذير من املخالفات وتدعوتم1165هـ/561 إىل العدل واملساواة وحتمل يف طيا

رزة بعد البسملة لرسالة املشهورة، وقد كتب فيها العالمة خبط يده وبصفة  .24األوامر تلقب هذه الرسالة 
خلليفة وحده، مل يكن ألحد صالحيات وضعها على الرسائل  ونظرا ألمهية العالمة واختصاصها 

بالد املغرب ابن وانودينالرمسية ويتجلى ذلك يف قول ابن عذراي يف معرض حديثه عن تولية أيب عبد هللا 
قوله:"... وفوض له الرشيد النظر يف أحوال تلك البالد... ويف إصالح حاهلم يدشمن طرف اخلليفة الر 

ا األوامر  وأمرهم وأعطاهم طبوال وعالمات، وكتب له خبط يده يف مجلة أوراق بعد البسملة عالمات لينفذ 
.25ويكتب ملن شاء الظهائر"

لضبط علويف النص داللة ا  ى  أن العالمة كانت تكتب يف بداية الرسالة و بعد البسملة، كما أ
على األمصار فلم يكن هلم كانت من اختصاص اخلليفة لوحده حىت يف حالة تفويض بعض الوالة

م، وهذا يعارض ما ذهب إليه األستاذ العزاوي صاحب االستبداد ألمور وإنفاذ األوامر بعالمات خاصة 
م من أجل إعطاء رسائلهم جمموعة ا لرسائل اجلديدة من افرتاض أن يكون لبعض الوالة عالمات خاصة 

ذا النص الذي يورده صاحب البيان، إضافة إىل التضارب بني ما افرتضه من جعل عالمة  صبغة رمسية 
التوفيق" يف أحد رسائله، مث اختذ يف رسالة أخرى ما كتب  يف آخرها وهي رسائل السيد أيب زيد هي "و

هـ" كعالمة لرسائله على وجه االفرتاض كذلك 597لفظة "وكتب يف مستهل شهر رمضان املعظم سنة 
ريخ للرسالة، وأن األول هو جمرد دعاء . 26حبجة أنه كتب خبط غليظ، وهذا ظاهر أنه 

عبارة عالمة الرسالة:.3
وحده"، ويف ذلك يق ول ابن خلدون: " مث نظر ولفظ عالمة الرسائل املوحدية هو "احلمد 

ت خبط اخلليفة فاختاروا ااملوحدون  وحده ملا وقفوا عليها خبيف موضع العالمات املكتو ط اإلمام حلمد 
.27فكانت عالمتهم إىل آخر دولتهم"،يف أحد خماطباته

ذا اللفظ أنشدت الشاعرة حفصة الركونية - 1146هـ/558-541(اخلليفة عبد املؤمن بن علي28و
يف قوهلا:)م1162

م دهـــــــــــــمل الناس رفن             ـــــسيِّد الناس 
ّدهـــــــــــــرس                     يكون للدهر عـــــــــــــأمنن علّي بط

وحدهه              ـــــــــــــــــــــط ميناك فيــــــخت .29احلمد 
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عبد هللا  بن مرج الكحل ملّا تذاكر مع جمموعة من الشعراء فتح املنصور كما جند الشاعر أ
للمهدية أنشد قائال: 

غ األوهام يف الوصف حدهـهة                    ومل تبلـا تواىل الفتح من كل وجــومل
ـدهــــــــــــــــــــــمبا أودع السـر اإلهلي عنـره      ـــركن أميـر املؤمنني لشكــت

وحـدهــــــــــــعالمتـال نعمـة إال تؤدى حقوقهـــا    ف حلمـد  .30ـه 
من إثر عودته،يعقوب يوسف بن عبد املؤمنويورد لنا ابن صاحب الصالة خربا عن اخلليفة أيب

ملغرب، وقعة كانت على املخالف وحدهبلفظ يف وصفهاالشعراء أن يبتدؤواأمر أنه ني  على احلمد 
.31طريقة الكتابة

كاتب العالمة:.4
كان يتوىل كتابة العالمة على الرسائل الرمسية اخلليفة بيده، وال ينفذ الكتاب إىل املكان الذي  

بعد وضع هذه العالمة، ويف ذلك يقول صـاحب مستـودع العـالمة : " ... فبعضهم كتب ألجله إّال 
م كانوا يضعها بيده يف ال صك حبرب، ومل يتخذ هلا كاتبا، كملوك املوحدين من بين عبد املؤمن بن علي، فإ

يديهم، ومل يكتبها هلم سواهم، وذلك من أوهلم أمري املؤمنني عبد املؤمن إىل آخرهم أيب  يكتبون العالمة 
. 32دبوس"

ا كانت تففي قوله داللة على  كتب يف الرسائل على أن العالمة كانت من اختصاص اخلليفة، وأ
اخلليفة يوسف، مث ابنه يعقوب ، وبقيت هذه العالمة نفسها يف فرتة33ؤمناألقل منذ عهد اخلليفة عبد امل

هـ) 561(من جعل سنة ، وهذا يدل على خطأ36، وابنه املستنصر35الناصر كذلك، ويف فرتة34املنصور
كما يظهر جليا وهم صاحب روض ،  37نهي بداية اختاذ العالمة من طرف اخلليفة يوسف بن عبد املؤم

ريخ وإمنا حيتمل أن يكون ذلك، 38ذ العالمة هو اخلليفة املنصورل من اختّ أوّ أنّ القرطاس يف اعتباره
أو أن يكون هذا التاريخ هو بداية كتابة العالمة خبط يد ، كعالمة للرسائل املوحدية بصفة رمسيةاختاذها  

بتة يف رسائل عبد املؤمن؛ل هذا التاريخأما كون وجودها قب. 39اخلليفة نفسه ورسائل ابن تومرت فهي 
من الوزراء ؛على اخللفاءمن قبل الغالبنيالعالمة كتابة تويل  - يف أواخر الدولة-يالحظ أنه قبله، غري 

.40)م1235-1226هـ/633- 624(املعتصميف عهد اخلليفة حييهو احلال كماوغريهم،
* طي الرسالة وختمها:

املصادرمل أنّ طي الرسالة ختمها، إالّ وطريقة لطريقة اليت كانت تعتمدها اإلدارة املوحدية يف تزود
.41القلقشندي يورد إشارات عامة عن ذلك يف بالد املغرب

طي الرسالة:- 1
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وطريقته أن يلف الكتاب بعضه على بعض لفا خاصا، والرتتيب يف ، 42الطي يف اللغة خالف النشر
.43ة أن يكون املكتوب إىل داخل الكتاب، ألن املقصود من الطي هو صون املكتوب فيههذه العملي

وهي طريقة  ؛را كأنبوبة الرمحه مدوّ أن يكون لفّ ؛أوالمهاوهناك طريقتان يف طي الرسائل السلطانية؛
ى هذا  ه مبسوطا يف قدر عرض أربعة أصابع مطبوقة، وعل؛ أن يكون طيّ والطريقة الثانيةاب املشرق، كتّ 

ر املصرية، إذ كان طي الكتب السلطانية عندهم يكون عرض  لد يف الدولة األيوبية  كان احلال جار
ا، أما الكتاب من األدىن إىل األعــلى فال يتجاوز به عرض  أربعة أصابع، وكذلك من العلية إىل من دو

.44أهل املغربريقــة كان ، وعلى هذه الطاال مدور اإصبعني، وهذا ظاهر يف أن الطي يكون عريض
ختم الرسالة:- 2
وهو حفظ ما يف الطبع، :معناهختما، و ،خيتمه،ختم الكتاب:مصدر ختم، يقال:يف اللغةاخلتم

.45الطني الذي خيتم به على الكتاب:اخلتام، وع على الطينةما يوض:اخلامتالكتب بتعليم الطينة، و
خلامت: فهو شد رأس لدواوييناأما يف االصطالح ال يطلع أحد على ما حىت،الكتاب والطبع عليه 

طنه، إىل أن وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو ويعرفه ابن خلدون بقوله:"ه املكتوب إليه،يفضّ يف 
ملاء، ويسمى طني اخلتم، ويطبع به على طريف السّ  ه جل عند طيّ إشارته، يغمس يف طني أمحر مذاب 

بدون إن العجم ال تقبل كتا:قيل له، ملاالنيب صلى هللا عليه وسلمهو ختذ ذلك وأول من ا،46وإلصاقه"
.47)صلى هللا عليه وسلم(ختم، وأمر أن يكتب عليه حممد رسول هللا

ختتلف من إذا كانت عملية ختم الرسائل ضرورة تقتضيها املراسيم اإلدارية يف خطة الكتابة الديوانية؛ فهيو 
هذه الرسائل نذكر منها خلتم أمناط ةذكر القلقشندي ثالثىل زمن، فقدمن زمن إوتتغري ،مصر إىل آخر

ألشفار حىت تنفذ يف بعض طياتالكتابأن خيزم املغرب يف ذلك، وملخصها؛أهلطريقة  ه، من وسطه 
ويقطع طرف –وهو املسمار أو اخليط من الليف–ن وجه الورق أيضا، ويدخل فيه دسرة مث خترج م
يلصق على ذلك بشمع أمحر، مث خيتم عليه خبامت يظهر نقشه فيه، ويسمى هذا النوع من اخلتم الدسرة، مث

.48خلزم
خلتم عند املوحدين؛ فتشري املصادر إىل أنه   خامت خاص برسائله كان للخليفة املنصورأما فيما يتعلق 

، وال تتوفر معلومات عن طريقة 49ني"الرمسية منقوش عليه: "أمري املؤمنني ابن أمري املؤمنني ابن أمري املؤمن
.من مادة علميةبني أيدينا اخلتم عند بقية اخللفاء يف ما هو متوفر 

املضمون .الرمسية من حيث: الرسائل 2
مواضيع متعددة ومهمة يف نفس الوقت، كيف ال وهي الرمسية املوحديةلقد مشلت الرسائل

اإنفاذيف اليت كانت تستخدمها السلطة األساسيةالوسيلة  اوطرح مشاريعها ،قرارا ، وتقييد وإصالحا
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لتايل ا وعهودها ومواثيقها، و ريخ وحضارة املوحدين، بذلكهي؛اتفاقيا مادة مثينة للباحث يف جمال 
وسنتطرق يف هذا املقام إىل  أهم املواضيع اليت تناولتها هذه الرسائل.

ذلك من خالل: ، و ةـخه بني العامة واخلاصـوترسي،ابن تومرت الديينمذهب الدعوة إىل
وغالبا ما يكون ذلك ،اضيع اليت تناولتها هذه الرسائلاملو أهممن 50ابن تومرتعقيدةوحيد علىالتنشر

لتجسيم لتعريض بعقيدة املرابطني من خالل رميهم  والكفر، والتحريض على حماربتهم51مصحو
ورسائل خليفته،أغلب الرسائل الصادرة عن ابن تومرتسهاب يفواستئصال شأفتهم، وهذا جنده واردا 

لصراع مع املرابطني؛ الذي متيزت جلعبد املؤمن يخ هذا املذهب سكما سامهت يف تر .52فرتة حكمه 
.53،الطلبة والعامةدراستها من طرف وتشجيع نشر كتب ابن تومرت،الدعوة إىل من خالل

الدعوة أساسعترب اليت ت-بدأ عصمة ابن تومرت ومهدويتهترسيخ م؛ت هذه الرسائل كذلكوَ وحَ 
ملغرب ا البن تومرت، وتنعته حيث ،أغلب الرسائلويتجلى ذلك يف–املوحدية  تدعو يف مقدما

املأمونإدريس إال أن هذا املوضوع جنده خيتفي يف الرسائل بعد تنكر اخلليفة .54لعصمة واإلمامة
، وذلكوعصمتهوإبطال مهدويته ،ونبذ مذهبه،عوة ابن تومرتلد)م1231-1226هـ/629- 624(

ا إىل كافة أقطار الدولة للخاصة والعامة يقول فيها: "... ولتعلموا أننا نبذيف رسالة مشهورة بعث 
احلق... وأّال  كما تضمنت .55مهدي إال عيسى، وقد أسقطنا اسم من مل تثبت له عصمة"الباطل، وأظهر

وخلفائه من ابن تومرتلضمان استقرار56نظرية الشيعة اإلماميةعلى بدأ اإلمامة ملالرتويج؛الرسائلهذه 
ة.بصبغة دينياملهدوية والعصمة مع صبغ ذلكمنصب اخلالفة،  وضمها إىليف بعده

ملعروف، ،العلمالدعوة إىلكما تناولت الرسائل موضوع  لكتاب والسنة، واألمر  والعمل 
لعلم والعلماء، ويف نظري ذلك؛واالعتنكروالنهي عن امل ا يتعرض كتّ ناء  ملرابطني إىلا التعريض 

لتزمت واجلمود سباب القيام على املرابطني ،ووصفهم  واحلجر على العلوم وأهلها، كما تتضمن اإلشادة 
لكتاب والسنة تطبيق وة إىلتضمنها الدعإىل، إضافة 57من بسط العلم الصحيح بني الناس، والتمسك 

ت بتطبيق ،أحكام الشرع  وإلزام املوحدين بذلك سواًء كانوا رعية أو حكاما والتشديد على أمراء الوال
ألخالق احلسنة،  العدل، وضبط الشهود والتحري يف إثبات التهم، وأداء احلقوق والواجبات، والتحلي 

.58ومتابعة املفسدين
تكون هذه حيث ،املوحديةاضيع الرسائل الرمسية أهم مو بني من يعترب موضوع البيعةكما 

يكون ذلك عادةللعهد، و أحد أبنائه وليا فيها رشح حيث ي؛الرعيةمن اخلليفة إىلإما صادرة؛الرسائل
، وإما أن تكون تلك الرسائل 59، وتكون العامة تبعا هلم يف ذلكطرف أعيان الدولة ووجهائهامبباركة من

ت الدولة اموج وىل العهد البيعة ل، إلعالنوطقوس معلومة،يف وفود معينة،فةملختلفة إىل اخلليهة من وال
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والية مث أصبحت ،60لتلميح إىل مبدأ اختيار األصلح واألكفأاخلليفة، وكانت تفتتح هذه الرسائلأمام
سرة عبد املؤمنالعهد .61إىل نظام وراثيإثر حتويل احلكمبعد ذلك خاصة 

بايعون أمري دين صيغة خاصة يعمل على إلقائها كاتب اخلليفة وهي: "تند املوحولقد كان للبيعة ع
يع عليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من السمع والطاعة يف املنشط واملكره،  املؤمنني على ما 

بعوثكم، وأالّ جيمر أالّ ، ولكم عليه؛ولعامة املسمني، هذا ما له عليكمواليسر والعسر، والنصح له ولوالته، 
حيتجب عنكم، أعانكم هللا على يدخر عنكم شيئا مما تعمكم مصلحته، وأن يعجل لكم عطاءكم، وأالّ 

. 62الوفاء، وأعانه على ما تقلد من أموركم"
لفتوحات واألعمال العسكرية : منذ عهد لرسائل املوحدية،من أكثر املواضيع اليت تناولتها ااإلخبار 

اية الدولة، وهو أمرإىلعبد املؤمن بن على  استمرار األعمال العسكرية اليت كان خيوضها يعكس غاية 
املرابطني كبين غانية سولت له وبعض من ،املوحدون ضد أعدائهم؛ إما اخلارجني عن طاعتهم من بقا

م املستمرة ضد نصارى نفسه  يف شبه اجلزيرة األيبريية.األسباناالنفصال عن الدولة، أو صراعا
أكثرها يف عهد عبد املؤمن، إذ أحصيت أكثر من ست رة لدينا يف هذا املوضوع والرسائل املتوف

إىل) رسالة16(املصادر األخرى، منها ستة عشردون ) رسالة يف جمموع بروفنسال فقط26(وعشرين 
منها ) 3(ث ، وثالنينأفراد معيرسائل إىل) 4(دن، وأربع أهايل املرسائل إىل)3(، وثالثعنصر الطلبة
أن اخلليفة إىليف هذه الفرتة، الرسائلهلذا النوع منالعاليةهذه النسبة ميكن تفسريأخرى، و إىل جهات

فكانت اغلب مراسالته يف املرابطني وغريهم،اجهته قوى أمام إقامة الدولة من عبد املؤمن هو األول الذي و 
.63هذا الشأن

خاضها املوحدون ضد مناوئيهمكثرة احلروب اليتأدتثحياستنفار اجليوش واحلض على اجلهاد:
فاضطر اخللفاء اىل االستنفار العام عن طريق الرسائل إىل احتياجهم إىل اجلند واملتطوعة بصفة مستمرة، 

ا ،العربليفة يعقوب املنصور اىلاخلاليت حتض على اجلهاد وترغب فيه، ومن ذلك الرسالة اليت بعث 
: بد هللا ابن عياش يقول يف مطلعهابرسالة شعرية من إنشاء كاتبه أيب عإليهويسرتحلهم اجلهاديدعوهم إىل

اهليجاء جرد الصواهل .لرواحل                وقودوا إىلالعلياء عوج اأقيموا إىل
ئـر                وشدوا على األعداء شدة صائـل. وقوموا لنصر الدين قومة 

إىل أن يقول:
.64وللمـدجل الساري صفاء املناهلةـــــــــــــــــال تتوانوا فالبـدار غنيمـف
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التمسك بعوامل النصر ومما تضمنه هذا النوع من الرسائل؛ دعوة كافة اجلند واملتطوعة إىل
الالزمة من اجلند توفري العدة على هللا، إضافة إىلوأسبابه، من حسن النية، والتقوى، والثبات، والتوكل 

.65والسلع
إلضافة إىلومل تغفل هذه الرسائل معاجلة اجلانب النفسي للجند من خال ته، هذا  ل رفع معنو

زام الوخيمة، كما ينبه فيها إىلركة ودوافعها والتحذير من عواقبتبيان األسباب اليت قامت عليها املع اال
.66خذ استعدادهموحتذير اجلند من ذلك أل،قوة األعداء وعددهم

موضوع العالقات وتبادل التجارة:،إقرار اهلدن والعهودخاللمنتنظيم العالقات اخلارجية
اجتاهات يف بطون الرسائل الرمسية، وتتمثلالدولية وتنظيمها بني املوحدين ومن جاورهم من أبرز املواضيع

أساسية:يف أربع جهات -من خالل الرسائل–العالقات اخلارجية للموحدين
مع مملكة غانة:.1

ا أبوويف هذا ا الربيع سليمان بن عبد هللا بن عبد املؤمن وايل سجلماسة ال جند رسالة فريدة كتب 
م يف مملكته، فأرسل مصاحلهم وجتار ةعاقة معاملة التجار املسلمني املغاربة وإساءإىل ملك غانة، بسبب إ

مره بتسهيل أمور هؤالء التجار وهي من إنشاء هذا الوايل برسالة بليغة يعاتبه فيها على ذلك وإليه
ن، ونتفق يف السرية  إلحسان وإن اختلفنا يف األد الكاتب الشاعر نفسه يقول فيها: "حنن نتجاوز 

عدل من لوازم امللوك يف حكم السياسة الفاضلة لاملرضية، ونتألف على الرفق على الرعية، ومعلوم أن ا
إال النفوس الشريرة اجلاهلة، وقد بلغنا احتباس مساكني التجار ومنعهم من التصرف يف ما واجلور ال تعانيه 

ا، ومعني على التمكن  ا، ولو شئنا الحتبسنا هم بصدده، وتردد اجلالبة إيل البلد مفيد لسكا من استيطا
يت مثله،  من يف جهتنا من أهل تلك الناحية، لكنا ال نستصوب فعله، وال ينبغي لنا أن ننهى عن خلق و

.67والسالم"
ومما ميكن اإلشارة إليه يف هذا املقام انعدام الرسائل الرمسية بني املوحدين وبالد السودان إذا استثنينا 

مر يعيق الباحث يف جمال العالقات بني الطرفني، ورمبا يعود ذلك إىل انشغال املوحدين هذه الرسالة، وهو أ
لعالقات مع قوى الشمال، أو أن املوحدين فوضوا هذه العالقات إىل األشخاص الطموحني من كبار 

.68التجار
مع إيطاليا:.1

هذه األخرية إيل وارد منإيطاليا ومنها ما هو إىلهناك رسائل كثرية صادرة عن اخللفاء املوحدين
اخللفاء املوحدين، حتتوي مواضيع خمتلفة من معاهدات السلم والعالقات التجارية وغريها، ومن تلك 

ا حول إمضاء اتفاقية سالم BIZAالرسائل ما كتب به املنصور املوحدي إىل أهل بيشة ( )، وجها
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رية، إجابة عن طلب احلكومة اإليطالية بتمديد وجتاور بني البلدين، إضافة إيل تناوهلا بعض العالقات التجا
.69مدة عهد السالم

ا س  من تنظيم ؛حول نفس املوضوعحول العالقات بني الطرفنيمن الرسائل وهناك جمموعة ال 
.70واملعاهدات املختلفة،العالقات التجارية، واتفاقيات السلم

ا وهي رسائل خالية تقريبا من احلديمع ممالك إسبانيا:- 3 ث عن العالقات التجارية، وموضوعا
كالتساهل القشتايل األرغوين يف توجيه املرتزقة ؛وخاصة احلربية منها،تنحصر يف العالقات السياسية

مراء املوحدين للتمرد ستمالة بعض أيني كذلك الحماولة القشتالضد املوحدين، و 71لدعم ابن مردنيش
.72على اخلالفة

ا اجلمعيات العسكرية والدينية اإلسبانيكما تتطرق هذه الرسائل إىل ة على احلمالت اليت كانت تقوم 
غريها من اإلشارات املختلفة حول العالقات العامة بني الطرفني اإلسباين احلدود املوحدية، إضافة إىل

. 73واملوحدي
إلشارة هنا أن اخللفاء املوحدين خاصة منذ عهد املنصور قد خصصوا كاتبا خاصا الستقبالومن اجلدير 

اخللفاء بعد أن كان يتم بصورة عفوية، وقد اكتسبت هذه إىل- وخاصة رسل الروم منهم-مللوكرسل ا
لغة منذ خالفة املأمون عالقة املوحدين وزادت ،ينيالألجناد القشتاستعانالذي ؛اخلطة أمهية 

.74وخاصة يف خالفة السعيد واملرتضىلنصارى،
:ينيالعالقات مع األيوب-4

ا صالح الدين ا أليويب قضائه على الدولة العبيديةمن املعلوم أن من أعظم املنجزات اليت قام 
اء وجودها تقيالدعوة للخلفاء العباسيني، ويف هذه الفرتة توجه مملوك ، وحتويله هـ)567(سنة مبصروإ

، األمر الذي جعل 75رابلسغرب مصر فاستوىل على برقة وطابن أخي صالح الدين قراقوش حبملة الدين 
.بني املوحدين واأليوبينيالعالقات تتوتر

م يف بالد مصر  ومل تكن بداية التوترات بفعل األيوبيني فقط، بل إن ما اختذه املوحدون من دعاية إىل دعو
اي م أحق بتسيري العامل اإلسالمي من غريهم؛ خصوصا وان اخلالفة العباسية كانت يف  تها، اعتقادا منهم أ

وكثرية هي التلميحات حول متين اخللفاء املوحدين ملك بالد املشرق يف رسائلهم، والتطلع إىل االستيالء 
.76للنيب صلى هللا عليه وسلم مما بني املشرق واملغربيَ وِ على ما زُ 

إضافة إىل ما يذكره ابن جبري يف رحلته من أن االعتقاد عند أهل املشرق من احلجازيني 
ملوحدين لقيامهم على واملصريني م  هو اقرتاب وصول املوحدين إىل بالدهم وملكها، إضافة إىل إشاد

لنسبة  هم إال ببالد يلإتطبيق أحكام الشرع نظري ما يعانونه من كثرة البدع واملناكر، وأن ال إسالم 
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، ومل يزل هذا عزمه إىل . وذلك ما كان يلمح به اخلليفة املنصور بقوله: "حنن إنشاء هللا مطهروها77املوحدين
.78أن مات"

كان هلذه التوترات حضور يف الرسائل الرمسية املوحدية؛ إذ نقرأ يف إحدى الرسائل اليت أنشأها الكاتب ابن 
، كما 79تناوهلا ملشاركة قراقوش يف عملية التشغيب قبل أن يضطر إىل االستسالم)هـ583(حمشرة بتاريخ 

ا صالح الدين هاوأشهر ،وحدين من طرف األيوبينيجند بعض الرسائل الواردة إىل امل السفارة اليت بعث 
ألسطول املوحدي لالستعانة به ضد الصليبيني،  األيويب إىل اخلليفة أيب يوسف يطلب منه املدد واملساعدة 
وما بعث به املنصور يف أحد رسائله لضبط بعض العالقات االقتصادية واقرتاحه بناء بعض املستشفيات 

.80رضى يف مصرللم
(الصكوك)الظهائرنيا:

ت أغراضها إىل دائرة النثر الديواين، تتباين اليت تنتمي الرمسيةتعترب الظهائر من أنواع الكتا
وختتلف عن الرسائل.

أ/ تعريف الظهري
هو ف،أما من حيث االصطالح، 81والعون، والتظاهر هو التعاوناملعنيالظهري يف لغة العربف
التنفيذ من لصاحل فرد أو مجاعة معينة، ويكون األمر فيه واجب،موجه من اجلهات الرمسية،ارمرسوم وقر 

ذا املعىن ال زال يستعمل إىل اآلن يف العرف املغريب مبعىن طرف املوجه إليه، ومن أمسائه الصك. والظهري 
.82املرسوم امللكي

ب/ مناذج من ظهائر املوحدين
ظهري واملعىن الذي يتضمنه حمتواه، جند هناك تطابقا بني املعنيني؛ إذ أن  ومن خالل التعريف اللغوي لل

إلعانة واملساعدة، وتقدمي االمتيازات، وهذا ما يفسر لنا عدم ورود ظهري ضد  كال من املعنيني يوحي 
فرد معني حسب ما توفر لدينا من النصوص، كما أن ما يؤكد ذلك هو ورود تلك النصوص وأجهة معينة 

،ومن ذلك أال وهي لفظة" هذا ظهري كرمي"حتتوي الظهائر ببداية ال حتمل إال معىن اإلعانة واملساعدة اليت
الذي يبدأ بلفظة: "هذا املخزوميبن عمريةالكاتب اهل األندلس من اإلنشاء ألظهري الرشيد املوحدي 

ا جل ظهري كرمي أمر به أمري املؤمنني" ، فبدايته تدل على إعانة اخلليفة ومساعد ته، وهي لفظة ابتدأت 
بتة وحمصورة يف هذا التعددت ألفاظ بد،الظهائر املوحدية، ولو كان له معىن آخر غري اإلعانة يته، ولكنها 

. 83القلقشنديهاللفظ مبعناه حسب ما يقرر 
لى الوفد منذ عهد عبد املؤمن بن على، ومن ذلك ما أنعم به عأن هذه النوع من الكتابة كانويبدو

بظهائرهموانصرفوا "...سة القاضي الفقيه أيب بكر بن العريب لتقدمي البيعة له، الذي جاء من األندلس بر
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إلنعام عليهم بصرف أمواهلم وضياعهم عليهم"من كتب ، بينما يصف صاحب القرطاس 84ابن عطية 
سم املنشور ا: " وكتب هلم ،هذا الظهري  .85بتحرير أمالكهم"رامنشو حيث يقول عن هذه احلادثة بذا

محد األشخاص الذين كان هلد املؤمن كذلك ألكما يورد لنا صاحب املعجب ظهريا آخر أمر به عب
ميفمالفضل عليه وعلى معلمه ابن تومرت؛ من اإلنعام عليه كتب "أبناءبعد وفاته خلف فـ86بداية دعو

.87حكاما على قبيلتهم"واوأن يكونلعز واألمان، والرب واإلحسان، ظهريا(أي عبد املؤمن)هلم 
كما يورد لنا الغربيين إشارة عن ظهري لعبد املؤمن كذلك، وذلك يف معرض ترمجته أليب النجم هالل 

من قبل عبد املؤمن بظهائرأرض كانت له حمررة ول:"... وكان عيشته من مستغالت بن يونس إذ يق
.88رمحهم هللا"

اخلليفة عبد املؤمن بن على، إىل أن الدولة كانت يف بداية ا تعود كثر هذه الظهائر على عهدمبور 
سيس الدولة، من خالل خدمة مؤسسيها عبد املؤمن وابن التأسيس، حيث كان هناك من له الفضل يف 

سيس الدولة، كما كان للدولة يف البدتومرت دية حقهم ورد مجيلهم بعد  اية أعداء فاءوا إىل ، فأوجب 
م.د املؤمن، فكان إلزاما إكرامهمة عبركنوا إىل سلط، و دعوة ابن تومرت وجمازا

بصفته كاتبا ورجال من يف حقهويورد لنا ابن صاحب الصالة ظهريا عن اخلليفة يوسف بن عبد املؤمن 
سهام، ومواساة ، كرميبظهريمنهم -أي ابن صاحب الصالة–ين وخصّ "رجاالت الدولة ذكر فيه قوله:

.89ن اللئام"الزمان الذميم، وأغنتين عين على معها أعانت
ظهريا لفئة غري مسلمة، وهم جمموعة من رهبان بوبالت، من ه يصدر جندخلليفة املستنصر، ويف عهد ا

ستغالل املراعي لسماح هلم  مر فيه  صادر بتاريخ العشرين وهواإلسالمية،ألراضيالثغور األرغونية، 
كرمي ظهريوالعالمة املوحدية: "هذا مما جاء فيه بعد البسملة والصالةهـ، و 614سنة اآلخرةمن شهر ربيع 

ح به ملاشيتهم وللقائمني أم ر به أمري املؤمنني ابن أمري املؤمنني... لرهبان بوبالت اليت جبهة الردة ... أ
.90"ال يذادوا يف بالد املسلمني...عليها أن 

والعفو عن عامتهم، وعمن  ،بتأمني كافتهمظهريادخلها "أنبعد ألهل مراكش كما كتب الرشيد
ع وكثري من ظهائر"مه السيِّد أيب حممد، كما كتب يف نفس احلادثة لع91كان معهم من املوحدين" بر

.92العقار"
كتبها خلفاء اليتومن بني الظهائر املهمة اليت وردت نصوصها كاملة ضمن الرسائل الرمسية تلك

م حم م وأمواهلم، فصدرت لذلك عّدة مراسيم تنص على االعتناء املوحدين ألهل األندلس أ نتهم يف أوطا
ا غداة سقوط قرطبة وبلنسية وغريمه ا اليت فقد ا من املدن ذه اجلالية وتكرميها، وكذا تعويضها عن ممتلكا

منذ املنتصف األول من القرن السابع هجري.
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ال،  ظهريين صادرين عن الرشيد املوحدي كالمها من ومن الظهائر الصادرة عن املوحدين يف هذا ا
ظهري منحه للشيخ أيب بكر بن أيب احلسن بن بن عمرية املخزومي، أحدمهااملطرف إنشاء كاتبه أيب ا

به كرمي أمر ظهريهذا ه: "، ومما ذكر فيم1239/هـ637مجادي اآلخرة سنة 10، هو مؤرخ يف 93غالب
أيب بكر بن الشيخ املشرف أيب احلسن بن غالب... ويرتب له أربعون للشيخ القائد األكرم أمري املؤمنني ...

ه حيثما حل من بالد رد لوكل ذلك مطّ ، وأربعة أمداد من الشعري،ين من القمحدينارا يف كل شهر، مع مدّ 
.94"هنه، وال يعدل عن واضح سننو فليعمل مبضماملوحدين...فمن وقف عليه

جلوئهم إىل املغرب ، حنياألندلس، أنعم به الرشيد عليهمصادر يف حق أهل شرق ؛والظهري الثاين
ملزروعات واملساكن  ط الفتح وتعمريه  م يف يد النصارى، خيول هلم فيه سكىن ر بعد أن سقطت بلدا

، ه637وغريها، وهو مؤرخ يف احلادي والعشرين من شهر شعبان سنة سبع وثالثني وست مئة للهجري
رمي أمر به أمري املؤمنني... للمتنقلني من أهل بلنسية وجزيرة شقر، وشاطبة كظهريومما جاء فيه: " هذا 

.95ومن جرى من سائر بالد شرق األندلس جمراها"
أنه يسلط الضوء عن أقدم جالية أندلسية استوطنت إلشارة حول أمهية هذا الظهري،ر يداجلومن

ط، إذ أن مجيع الذين أرخوا هلذه املدينة يقتصرون على ذكر اجلالية اليت نزحت إليه سنةالر
العربم، وذلك بعد قرار طرد 1609هـ/1018 عن إسبانيا من طرف ملكها فيليب الثالث، أما بقا

هذه اجلالية فهي خالية من وصف كتب التاريخ هلا؛ األمر الذي جيعلنا نلمس أمهية هذا الظهري خباصة 
.96وأمهية الرسائل الديوانية بصفة عامة

اظ على هذه الظهائر، ومما يالح ؛ هو أن والذي يفسر هذا، أواخرهاصادرة يف بداية الدولة ويف أ
سيس للدولة هذه القرارات كانت تصدر ريخ الدولة، فعهد عبد املؤمن عهد  يف أطوار التغري املهم يف 

ليف قلوب املناوئني  ية عهد هو بدالضمان طاعتهم، كما أن عهد الرشيدفأوجب استقطاب أعوان و
بعد جناح حركة االسرتداد من طرف ممالك ؛وظهور هجرات األندلسيني إىل املغرب،الدولةسقوط 

علم.أ، وهللا والتغرياتاألوضاعيف هذه الفرتات نتيجة لتلك اإلسبان، فكان وجود هذه الظهائر
التوقيعاتلثا:

ت الرمسية يف النثر الديواين املوحدي، التوقيعات، كان اخلليفة يكتبها على القصص ومن الكتا
ا كاتبها على مقصوده  ت الرمسية وحىت غري الرمسية، يعرب  والكتب والرسائل والظهائر وغريها من الكتا

.بعبارة وجيزة وبليغة يف نفس الوقت
، والتوقيع يف ، فرياد به خمالفة الثاين لألولالتوقيع يف اللغة له عّدة معانتعريف التوقيعات:أ/ 

قة موقّ ، كما أن من معانيه97إحلاق الشئ فيه بعد الفراغ منه؛كتابال عة التأثري اخلفيف، ومن ذلك قوله: 
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ثريا خفيفا، كما يعين الوقوع واإللزام، من قوهلم وقع األمر ذا أثّ اجلنبة؛ إ ه ــّق ولزم، ومنـإذا حر فيها الرحل 
.99لقول عليهم ولزمأي حّق ا98﴾ووقع القول عليهم مبا ظلموا﴿قوله تعاىل: 

ي هو اسم ملا يكتب يف حواش"فيعرفه القلقشندي بقوله: : أما يف االصطالح اصطالحا
.100"ط اخلليفة أو الوزير يف الزمن املتقدم، وخط كاتب السر اآلنالقصص خب

بقوله: " ومن خطط الكتابة التوقيع؛ وهو أن جيلس الكاتب بني يدي ويعرفه ابن خلدون
والفصُل فيها، متلقاًة من ،ويوقع على القصص املرفوعة إليه أحكاُمها،حكمه وفصلهالسلطان يف جمالس

وجز لفظ وأبلغه .101"السلطان 
فمن خالل التعريفني؛ جند أن معىن التوقيع يف اللغة يكاد يطابق التعريف االصطالحي، فإن 

ثريا خفيفا بل فظ وجيز بليغ ال يغري الكتاب عن املوقع على القصص من اخلليفة أو غريه يؤثر يف الكتاب 
لكلية، إضافة إىل ما حيمله هذا التوقيع من معىن املخالفة، فإن التوقيع خيالف املوّقع به مضمون  أصله 

الكتاب.
فاء منذ وإذا تتبعنا هذا النوع من الكتابة السلطانية يف عهد املوحدين، جند ثبتا غري يسري من توقيعات اخلل

؛ إذ األدب وفنونهء اخللفاء يفعلى رسوخ قدم هؤالخرها، وهي تدل داللة واضحةسيس الدولة إىل آ
جياز العبارة وبالغتها ومناسبة لكل أمر  من جعلها مطابقة ؛مراعاة احلالمع الرباعة يف،جندهم صبغوها 

القرآن آيو ،من جواهر الشعر؛االقتباسات الرائعةاالعتماد يف صياغتها علىإضافة إىل،ويف كل مقام
، كثرة وجودة.ت توقيعاته مضرب األمثال يف هذا البابالسيما توقيعات اخلليفة املنصور الذي كانالكرمي، و 

مناذج مت توقيعات املوحدين:ب/ 
ا إليه  ع به اخلليفة عبد املؤمن بن علي على قصيدة بعث من التوقيعات اليت متكن العثور عليها ما وقّ و 

ن اخلليفة له بعد امن وحشة هجر يستعطفه فيها بسبب ما القاهبن عطية،امحد جعفرأبوكاتبه ووزيره
املرابطني و تزوجه احد نسائهم، فوجد ، وذلكإقصائه ت اليت أثريت حوله؛ من تقريبه لبقا بسبب الوشا

طرحت يف جملس عبد املؤمن يقول فيهاأالوشاة السبيل بذلك إىل استئصال شأفته، فنظم  حدهم أبيا
:102صاحبها

قوال تبني لذي لب حقائقـهمدتـه                       قـل لإلمام أطال هللا
ـم                        وطالب الثار مل تؤمن بوائقـه إن الزراجني قوم قد وتر

كثرت فيهم عالئقــــهلذلك ماـل                 ــــــــــــــــوللـوزير إىل أرائهـم مي
فكان أن وّقع على و تغريت نفسه عليه، ،وغر صدره على وزيره؛و ملا وقف عبد املؤمن على هذه األبيات

شعره اليت بعثها يستعطفه فيها و اليت يقول يف بعضها:رسالة الوزير و 
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ن العزاء لفرط البث و احلزن عطفا علينا أمري املؤمنني فقد              
و عطفة منكم أجنى من السفنقد أغرقتنا ذنوب كلها جلج

.104﴾103آآلن و قد عصيت قبل و كنت من املفسدين﴿ع عليها بقوله تعاىل :وقّ 
ومن توقيعات اخلليفة يعقوب املنصور؛ اليت هي ابلغ و أشهر، أن املنصور طلب يوما من قاضيه أن يتخري 

نه حبر ه القاضي برجلني، وصف أ، فأهم ولده و اآلخر حلفظ أمر لتعليله رجلني، عاملني احدمها  حدمها 
نه برّ  قصرا بني ؛ما لديهما من علمأن املنصور ملا اخترب حاهلما و يف دينه، غرييف علمه، ووصف اآلخر 

ع على رقعة القاضي بقوله: يديه، و بدى له زيف دعوامها، فوقّ 
من الشيطا .106﴾105ظهر الفساد يف الرب و البحر﴿ن الرجيم:أعوذ 

ه حلربه، و يستعرض عليه ع به على كتاب االذفونش الذي بعث به إليه يستفز ما وقّ ؛ومن توقيعاته كذلك
اإلسالم، مث فلما قرأ املنصور الكتاب، أخذته غرية،بجح بكالم يف هذا املعىن يف رسالة طويلةتيبقوته، و 

ن، وعزم على اجلهاد واستعد له، مث دعا املنصور بولده وويل عهده ودفع إليه أمر بقراءته على املوحدي
ع يف ظهره: ووقّ ،مث مزقهابنه وأمره أن يرد عليه اجلواب، فقرأه ،الكتاب

ــــال هللا العظــــيم: ــــا ولنخــــرجنّ ﴿ق ــــل هلــــم  ــــأتينهم جبنــــود ال قب ة وهــــم هم منهــــا أذلّــــارجــــع إلــــيهم فلن
:وكتب بيت املتنيبما تسمع، ، واجلواب ما ترى ال 107﴾صاغرون

اخلميس العرمرم.إّال القنا                   وال رسلو ملشرفّية اوال كتب إّال 
لكتاب إىل أبيه، فسّر والده .108مث رمى 

وعمر وعمه أمر م1186/هـ582أنه يف سنة ؛ومن توقيعاته كذلك القيِّم على أخويه زكر
دفنهما، وذلك ملا ظهر عليهما من حماولة اخلروج عن الطاعة، سليمان بقتل كل من عمر وعمه سليمان

ما املنصور عجل رجوعه من جباية، فخرج لقبض عليهما مكبلني افلما علم  يتلقيانه إال أنه أمر 
حلديد، حىت إذا وصل مراكش كتب إىل القاضي القائم عليهما بقتلهما وتكفينهما والصالة عليهما، 

لكدان والرخام، ب يعلمه بذلك، ومما قال يف ا، وكتفقتلهما صربا ودفنهم وصف دفنهما: بنيت قربيهما 
مالنا ولدفن اجلبابرة، إمنا مها رجالن وجعل يذكر حسن هذين القربين، فكتب إليه موقعا على كتابه : 

.109من املسلمني، فادفنهما كيف يدفن عامة املسلمني
م على تلك اهلدية ه بفيل من بالدو ومما وقع به املنصور لقوم أت السودان كهدية إليه، فأ

.110حنن ال نريد أن نكون أصحاب الفيلووقع هلم بقوله: وأحسن إليهم، ورّد عليهم فيلهم وأكرمهم،
ألحد عماله يمان بن عبد هللا بن عبد املؤمنالربيع سلبوالسيد أما كتب به ومن توقيعات والة املوحدين؛

ن قد كثرت فيك األقوال، وأغضاين عنك رجاء أ"فوقع له: لظلمه هلموي الرعية فيهوقد كثرت شكا
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إىل ظهور اإلنكار عليك تنبيه إىل شر االختيار وعدم االختبار تتيقظ فتنصلح احلال، ويف مبادريت
ومن توقيعات املأمون ما وقع به على رقعة امرأة اشتكت إليه .111"فاحذر، فإنك على شفا جرف هار

: خيرج هذا النازل وال يعوض بشئ من وآذاها، ووصلت رقعتها إليه فوقع عليها من جندي نزل دارها
ت الرمسية لدى املوحدين تعددت وتنوعت، حيث متثلت أنمن خالل ما سبق نتبني .112املنازل الكتا

ت مهمة اشتملت على الكثري من  يف الرسائل الديوانية، والظهائر والصكوك، وكذا التوقيعات، وهي كتا
يف الفرتة املوحدية.اإلسالميعلومات اليت زودت الباحث بصور عن خمتلف جماالت احلياة يف املغرب امل

اهلوامش:

ه، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، اهليئة املصرية للكـتاب،821أبو العباس أمحد بن علي الفزاري ت: القلقشندي،- 1
.45، ص: 1، جم1985هـ/1405

اهلجريني)، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، 8-7خالل القرنني (الطاهر حممد توات، أدب الرسائل يف املغرب العريب-2
.84، ص: م1993

.449عبد العزيز عتيق، املرجع السابق، ص - 3
.60، ص: 1القلقشندى، املصدر السابق، ج- 4
يب هالل احلسن بن سهل، كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، حتقيق: علي البجاوي وحممد إبراهيم، دار إحياء الكتب العسكري، أ- 5

.136، دت، ص1العربية، القاهرة، ط
ال وهو عبارة عن خمطوط حيوي سبعا وثالثني رسالة صادرة عن اخللفاء املوحدين اعتىن بنشره وحتقيقه املستشرق الفرنسي ليفي بروفنس- 6

م.1941سنة 
ره" سنة - 7 م. 1966هو البحث الصادر حتت عنوان: " أبو املطرف أمحد بن عمرية املخزومي حياته وآ

رسائل موحدية (جمموعة جديدة)، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، القنيطرة، الطبعة األوىل: أمحد العزاوي،-8
.14، ص1جم.1995هـ/1416

ط حتت رقم له نسخة وح- 9 لر .4752يدة يف اخلزانة احلسنية 
ابن القطان، أبو حممد حسن بن علي بن حممد بن عبد هللا الكتامي، نظم اجلمان لرتتيب ما سلف من أخبار الزمان، تح: حممود -10

.47م. ص:1990، 1علي املكي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
. 443ص:،6القلقشندى، املصدر السابق، ج- 11
ط، ط: نفس املصدر، نفس الصفحة،  بروفنسال، -12 رسالة م،1941جمموع رسائل موحدية من إنشاء كّتاب الدولة املؤمنية، الر

.29رقم: 
.444، ص: 6القلقشندي، املصدر نفسه، ج- 13
.446نفسه، ص: - 14
.182، ص: 1وما بعدها. أمحد العزاوي، املرجع السابق، ج527نفس املصدر، ص: - 15
.383. أدب الرسائل يف املغرب، ص: 530، ص: 6القلقشندي، املصدر السابق، ج- 16
.532، ص: 6القلقشندي ، املصدر نفسه، ج- 17
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. 534نفسه، ص:- 18
م، ص: 1985، 2، الدولة املوحدية، أثر العقيدة يف األدب، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، طحسن جالب-19

.392. أدب الرسائل يف املغرب، ص:136-137
، م1997هـ/1417، 6أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرمة، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طابن منظور، -20
..419، ص: 12ج

ويت التطواين، املطبعة املهدية، ابن األمحر، أيب الوليد، مستودع العالمة ومستبدِع العّالمة، تح: حممد الرتكي التونسي، حممد- 21 بن 
.20م، ص: 1964هـ/1384تطوان، املغرب، دط، 

وما بعدها.21ابن األمحر، نفس املصدر، ص:- 22
ابن قنفد، أبو العباس أمحد بن حسني بن على بن اخلطيب القسنطيين، الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية، حتقيق: حممد الشاذيل، - 23

.102، ص:1968للنشر، دط، الدار التونسية
ريخ بالد املغرب واألندلس يف عهد املوحدين)، تح: ابن صاحب الصالة، - 24 إلمامة، ( عبد امللك بن حممد بن أمحد الباجي، املن 

. 225ص: م،1987، 3عبد اهلادي التازي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
قسم املوحدين)، تح: إبراهيم الكتاين، حممد (5يف أخبار األندلس واملغرب، جلبيان املغرباأبو العباس املراكشي،ابن عذراي، -25

ويت الطنجي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، املغرب ط .353ص:م،1985هـ/1406، 1بن 
.52م: ، وعن اللفظ الثاين أنظر رسالة رق36عن اللفظ األول، انظر العزاوي، رسالة رقم: - 26
أبو زيد عبد الرمحن بن حممد احلضرمي، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أخبار العرب والعجم والرببر ومن جاورهم ابن خلدون،-27

. وانظر الناصري، 239، ص: 6، جم1992هـ/1413من ذوي السلطان األكرب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
.148، ص: 2االستقصاء، ج

وكان ذلك .260، ص: 4جم1995هـ/1415: عبد السالم اهلراس، دار املعرفة، الدار البيضاء، دط، تحترمجتها يف التكملة، -28
هـ ملا احتل عبد املؤمن بسال قاصدا األندلس للغزو.553سنة 

يب، تح: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار ، أبو العباس أمحد بن حممد التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطاملّقري-29
. سعد بوفالقة، الشعر النسوي األندلسي 104، ص:5جم، 1998هـ/1419، 1الفكر للطبع والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

.175،ص:1995أغراضه وخصائصه الفنية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، 
.104، ص5املقري، املصر السابق، ج- 30
.280ابن صاحب الصالة، املصدر السابق، ص:- 31
.21-20ابن األمحر، مستودع العالمة، ص:- 32
.19العزاوي، رسالة رقم: - 33
.35نفسه، رسالة رقم: - 34
.231ابن أيب زرع، روض القرطاس، ص:- 35
.105العزاوي، ظهري رقم: - 36
، 2م. ق1990هـ/1411، 2رابطني واملوحدين، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طحممد عبد هللا عنان، دواة اإلسالم يف األندلس، قسم امل-37

.21، 20ص:
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ط، - 38 ريخ مدينة فاس، دار املصور للطباعة والوراقة، الر ابن أيب زرع، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و
.217م، ص: 1972

اليت هي بيدهـ) :"... مث وقع االتفاق أن يكتب أمري املؤمنني العالمة ه562يف أحداث سنة(نلمس ذلك يف قول ابن عذاري- 39
وحده". . 94ابن عذارى، البيان املغرب، ص: احلمد 

طن حيىي واحلاجب له، والناظر -40 وذلك ما نستشفه من قول ابن عذاري يف حديثه عن حيىي املوحدي قائال: "وكان املتويل على 
محامة، ... وعليه كانت تدور أحوال حيىي، إىل أن صار يكتب خبط عليه، والكافل ألموره،  والضابط لنفقاته،...فىت امسه بالل يكىن أ

وحدهيف ظهائره اليت هي العالمةمشرقي  ب يف أنه كان يكتب العالمة عوضا منه، حىت لقد احلمد  ، وأما غريه قبل هذه املدة فال ير
ا   .329ابن عذاري، املصدر السابق، ص: كانت تكتبها".قيل عن امرأة أ

.353، ص:6لقلقشندي، املصدر السابق، ج- 41
.20، ص:15ابن منظور، لسان العرب، ج- 42
.353، ص:6القلقشندي، املصدر السابق، ج- 43
بة ومغامن اإلصابة، تح: حممد حسني . القرشي، عبد الرحيم بن علي بن شيث، معامل الكتا352القلقشندي، نفس املصدر، ص: -44

.70م، ص:1988هـ/1408: 1مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
.163، ص: 12ابن منظور، لسان العرب، ج- 45
.259، ص:1ابن خلدون، املصدر السابق، ج- 46
.353، ص: 6القلقشندي، املصدر السابق، ج- 47
.357، ص: 6القلقشندي، املصدر نفسه، جب أنف البعري، وجيعــل فيه خيط أو حنوه. وهو مأخوذ من خزم البعري؛ ومعناه أن يثق- 48
.170ابن عذاري، املصدر السابق، ص: - 49
عتقاد ان ابن تومرت هو املهدي املنتظر -50 وهي عقيدة مبنية على أمرين أساسيني، األول يتمثل يف نظرية املهدوية والعصمة الشيعية 

لصغائر والكبائر، واألمر الثاين هو يتعلق بصفات هللا حيث ينفي ابن تومرت بعض صفات هللا عز وجل ويؤّول وانه إمام معصوم من ا
طلة خمالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة. ب األمساء والصفات، وهي عقيدة  بعضها، متأثرا يف ذلك مبذهيب املعتزلة واالشاعرة يف 

لكفار. رسالة رقم: 2رقم: امحد عزاوي، املرجع السابق، رسالة -51 من املرجع نفسه. وقد نعت ابن 12. كما وصف بين مردنيش 
ويل وال تشبيه وال  م يثبتون صفات هللا عز وجل على منهج السلف، من غري تعطيل وال  سمني ظرا أل لتجسيم نوا تومرت املرابطني 

ومرت املبين على تعطيل ونفي الصفات. متثيل وهو خالف مذهب املعتزلة واالشاعرة املتأثر به ابن ت
.7، 4، 3، 2رسائل رقم: ،1أمحد العزاوي، املرجع السابق، ج- 52
لعربية والرببرية، ليفي -53 ونلمس ذلك من خالل رسالة عبد املؤمن بن علي إىل املوحدين يدعوهم فيها إىل قراءة كتب املهدي ونشرها 

.23رقم بروفنسال، جمموع رسائل موحدية، رسالة 
.310. ابن صاحب الصالة، املصدر السابق، ص3ليفي بروفنسال،  الرسالة رقم - 54
.  384، ص:1. العزاوي، ج165-164. احللل املوشية، ص:268-267ابن عذارى، البيان املغرب، ص:- 55
لوحي، وان اإلمامة حمصورة يف آ- 56 ل علي بن أيب طالب (رضي هللا عنه)، حيث يعترب ابن تومرت  االمامة منصب ديين يعني صاحبه 

ا على هذا النحو كفر إلمامة على هذا النحو ركن اإلميان، وأن عدم اإلميان  وان األئمة معصومون من الكبائر والصغائر، وان اإلميان 
. وهي عقيدة فاسدة خمالفة لعقيدة السلف.245أعز ما يطلب، ص:خمرج من اإلسالم. ينظر: 

.130، 129رجع السابق، ص: بروفنسال، امل- 57
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. 354، 353. عبد هللا عالم، الدعوة املوحدية، ص: 35. 34عبد الغين الكساسبة، املرجع السابق، ص: - 58
. 408، ص:9ج، دار الكتب العلمية، بريوت، دت، دط، الكامل يف التاريخ، ،ابن األثري- 59

.   13رسائل بروفنسال، رسالة رقم: 
ن، جلنة إحياء الرتاث املراكشي،- 60 حمي الدين عبد الواحد بن علي، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، حتقيق: حممـد سعيد العر

. 264ص: اإلسالمي، ط القاهرة،
إلمامة ص ص: 15بروفنسال، املرجع السابق، ص: -61 - 361و ص ص: 261-259، وعن بعض رسائل البيعات أنظر : املن 

.124، 121، 108، 40، 20، 19، 18، 17رسائل رقم: . أمحد العزاوي،365
.329. وإبراهيم حركات، املرجع السابق، ص:407انظر املراكشي، املعجب، ص:- 62
. أمحد العزاوي، املرجع 244، 201، 70. ابن صاحب الصالة، املصدر السابق، ص: 210ابن القطان، املصدر السابق، ص:-63

.737–735، ص ص: 2عنان، املرجع السابق، ق. حممد عبد هللا50، ص: 1السابق، ج
.294القصيدة يف املعجب، ص: - 64
.351عبد هللا عالم، املرجع السابق، ص:- 65
.265، 263ابن عذراي، املصدر السابق، ص ص: - 66
.368، ص:3املقري، نفح الطيب، ج- 67
سودان؛ إال ان كتب اجلغرافيا والرحالت تنقل لنا معلومات عن حركة على الرغم من ندرة الرسائل الرمسية بني املوحدين وممالك ال- 68

جتارية هائلة ودؤوبة بني املغرب املوحدي وبالد السودان خاصة الغريب منه.
. 175-173، ص ص1أمحد العزاوي، ج- 69
112و 62، والرسالتان رقم:53إىل رقم 46أنظر الرسائل: من رقمالعزاوي، املرجع نفسه، - 70
. بغية امللتمس، ص: 492، ص: 2جتح: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، لبنان، دط، دت، ترمجته يف: وفيات األعيان،- 71
.232، ص: 2ج، م1985، 2، تح: حسني مؤنس، دار املعارف، القاهرة، ط. احللة السرياء278املعجب، ص: .34، 33
.37امحد عزاوي، رسالة رقم: - 72
.126، 115، 107، 77، 68، 67، 63، 42، 37، 34، 29، 28، 27رقم: نفس املرجع، رسائل - 73
.166. عز الدين عمر موسى، املرجع السابق، ص: 634، 540، 536، ص:2حممد عبد هللا عنان، املرجع السابق، ق- 74
الصالحية، طبعة القاهرة أبو شامة الدمشقي، عبد الرمحن ابن إمساعيل املقدسي، كتاب الروضتني يف أخار الدولتني النورية و - 75
. 235-234، ص:1هـ، ج1287سنة:

.30أمحد العزاوي، املرجع نفسه، الرسالة رقم: - 76
.70، 69، 63ابن جبري الكناين، الرحلة، دار الكتاب اللبناين ودار الكتاب املصري، د ط، د ت، ص:- 77
.360املراكشي، املعجب، ص: - 78
.30لة رقم:بروفنسال، املرجع السابق، رسا- 79
جملة مطبوعات أكادميية عبد اهلادي التازي، سفارة السلطان صالح الدين األيويب إىل اخلليفة أيب يوسف يعقوب املنصور، -80

. 133-105مـ، ص ص: 1994، سنة 11، املغرب، عدد رقم: اململكة املغربية
.525، ص: 4ابن منظور، لسان العرب، ج- 81
إلمامة، ص: ابن صاحب الصالة، امل- 82 ، حاشية.341ن 
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. 299، ص: 10القلقشندي، املصدر السابق، ج- 83
.34ابن عذاري، املصدر السابق، ص: - 84
.190ابن أيب زرع، روض القرطاس، ص:- 85
.301املراكشي، املعجب، ص،- 86
.187. ابن القطان، املصدر السابق، ص: 82، ص: السابقاملصدرابن عذاري،- 87
ر، الشركة الغ- 88 ربيين، أبو عباس أمحد بن أمحد البجائي، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية، تح: رابح بو

.169م، ص: 2،1981الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط
.341ابن صاحب الصالة، املصدر السابق، ص:- 89
.473، ص:1أمحد العزاوي، املرجع السابق، ج- 90
.300ابن عذاري، املصدر السابق، ص:- 91
.302نفسه، ص:- 92
سم: ابن خالد بدل ابن غالب، وهو من رجاالت الدولة املوحدية الذين خدموا أمراءها. املرجع السابق، - 93 ذكره ابن شريفة 
.123ص:
.392، 391، ص:1أمحد العزاوي ، ج- 94
.393أمحد العزاوي، املرجع السابق، ص:- 95
.123حممد بن شريفة، املرجع السابق، ص:-96

.406، ص: 8ابن منظور، املصدر السابق، ج - 97
.87سورة النمل، اآلية: - 98
.114، ص: 11. ج53، ص: 1القلقشندي، ج- 99

.114، ص: 11نفسه، ج- 100
.260، ص:1ابن خلدون، املصدر السابق، ج- 101
طة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة لسان الدين حممد بن عبد هللابن اخلطيب، - 102 طي، اإلحاطة يف أخبار غر السلماين الغر

ر، احللة السرياء، ج129، ص:1،جم2003هـ /1424األوىل  .226، ص2. ابن األ
.91سورة يونس، اآلية:- 103
.101، ص:3املقري، النفح، ج- 104
.41سورة الروم، اآلية: - 105
.367ص: ، 3نفح الطيب، جاملقري، - 106
.37سورة النمل، اآلية: -107

.102. ص:3. املقري، النفح، ج220،221ابن أيب زرع، روض القرطاس، ص:- 108
،.354، 353املراكشي، املعجب، ص: - 109
.100، ص: 2املقري، نفس املصدر، ج- 110
.105، ص:3املقري، النفح، ج- 111
.227، ص: 1ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج- 112
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Evariste Levi-Provençal 

 

 
امللخص:

برتاث الغرب )Evariste Levi-Provençal(بروفنصالالفرنسي ليفي اهتم املستشرق
قّل نظريه عند الكثري من أبناء جلدتنا. ذلك أن هذا الرجل سّخر حياته ليخرج ،اإلسالمي اهتماما كبريا

الكثري من كنوز تراث الغرب اإلسالمي من طي النسيان.

للسان الدين ابن ؛فقد حقق أعمال األعمال فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم
ألندلس ريخ إسبانيا اإلسالمية. كما حقق كذلك كتاب :ونشره حتت عنوان،اخلطيب اجلزء اخلاص 

البيان املغرب البن عذارى املراكشي، وغريها من املؤلفات التارخيية.

مل تقتصر فقط على امليدان التارخيي، بل تعداه إىل بروفنصالإال أن اهتمامات املستشرق ليفي 
الد الغرب اإلسالمي. أمهية كبرية يف باجلانب الفقهي. فقد حقق جمموعة من الرسائل الفقهية اليت تكتسي 

لقاهرةمبالرسائل وقد نشرت هذه ر الشرقية  م يف كتاب 1955سنة طبعة املعهد العلمي الفرنسي لآل
وهي: رسالة ابن عبدون يف موضوع هذه الورقة العلمية؛يف احلسبةخاص، يضم ثالثة رسائل فقهية مهمة

ورسالة عمر بن الرؤوف يف آداب احلسبة واحملتسب؛هللا بن عبدمحد بن عبد ورسالة أالقضاء واحلسبة.
.عثمان بن العباس اجلرسيفي يف احلسبة

مقدمة:

وله فضل كبري يف حباثه عن املسلمني يف األندلس. بروفنصالاهتم املستشرق الفرنسي ليفي 
ته عن هذا األخري خالل عهدي الدراسات املستفيضة عن األندلس واملغرب األقصى، وخصوصا دراس

السعديني والعلويني. 
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وحّقق العديد من املصنفات التارخيية، واليت عّد منها عبد الرمحن بدوي يف بروفنصالأنتجوقد 
وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية أن نبني جهوده يف هذا اجلانب، ونقدم عشرين عمال.تهموسوع
. التارخييةقيمتها احلسبة، ونقف على رسائل قراءة ل

:1بروفنصال يف سطور

) مستشرق فرنسي مشهور، ولد يف مدينة Evariste Levi-Provençalليفي بروفنصال (
من أسرة يهودية.1894اجلزائر العاصمة سنة 

ا على يدي كبار  جلزائر العاصمة اليت تتلمذ  لعاصمة، مث التحق  درس بثانوية قسنطينة 
وجريوم كركوبينو؛ ويعترب هذان األخريان املوجهان )René Bassetصيه (املستشرقني خاصة روين

العلمية.بروفنصالاألساسيان حلياة 

جليش الفرنسي يف املشرق، فجرح يف معكرة الدردنيل  وعند اندالع احلرب العاملية األوىل، التحق 
نة مراكش املغربية؛ وكان هلذا التوجه وأرسل على إثرها إىل اإلسكندرية للمعاجلة. وبعد شفائه أرسل إىل مدي

ائيا، وحصل  رزا يف حسم مستقبله العلمي؛ إذ اختار الدراسات العربية اإلسالمية  اجلديد يف حياته دورا 
ذه املدينة. وكان موضوع األوىل حتت عنوان: "مؤرخو 1922على شهادة الدكتوراه برسالتني سنة 

ن ورغة: هلجة جباال مشايل مراكش".الشرفاء"، والثانية: "نصوص عربية م

مل تنحصر أعمال بروفنصال حول املغرب األقصى فقط. فنجده ينطلق يف رحلة علمية جديدة 
وأصدر -إسبانيا اإلسالمية–وّجه من خالهلا عنايته الكبرية لتاريخ األندلس 1928ابتداء من سنة 

العديد من املؤلفات التارخيية يف هذا اإلطار.

عني أستاذا للتاريخ اإلسالمي بكلية اآلداب جبامعة اجلزائر. مث غادر مع 1935وخالل سنة 
جلامعة املصرية1938مطلع سنة  ، حيث قدم جمموعة برعايتها 2إىل القاهرة بدعوة من كلية اآلداب 

للغة الفرنسية حول "احلضارة العربية يف إسبانيا" يف اجلمعية اجلغرافية امللكية امل . 3صريةثالث حماضرات 

زام فرنسا يف جويلية  ، صدرت عدة قوانني ضد 1940وبعد قيام احلرب العاملية الثانية، وا
عتبار انتمائه للطائفة اليهودية؛ كان  أمام خطر حقيقي؛ لكنه وبتدخل بعض أصدقائه بروفنصالاليهود. و

كما أنه 1945.4فرنسا سنة نويب يف فرنسا، أعفي من هذه القوانني عليه، وعني أستاذا جبامعة تولوز ج
ط. 5تعاون مع حممد بن أيب شنب لتصنيف املخطوطات العربية خبزانة الر

جهود يف حتقيق تراث الغرب اإلسالمي:
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، العديد من التآليف والتحقيقات اجلادة، عّد منها 1956بعد وفاته سنة بروفنصالخّلف 
ا:6صاحب موسوعة املستشرقني عشرين عمال إليك بيا

ريس سنة -1 ريخ املوحدين،  ئق غري منشورة عن  .1928و
ريس سنة -2 ل،  .1928املخطوطات العربية يف االسكور
ريس سنة -3 .1930البيان املغرب البن عذاري اجلزء الثالث، 
ريس سنة -4 .1931رسالة يف احلسبة أليب عبد هللا حممد السقطي املالقي، 
ريس -5 .1931دن سنة لي–نقوش عربية يف إسبانيا، 
ريخ املسلمني يف إ1932قام سنة -6 ليف صدار طبعة منقحة وجمددة من كتاب: "  سبانيا" 

ه يف ليدن.ونشر -رينهرت دوزي
ريس.-7 إسبانيا اإلسالمية يف القرن العاشر امليالدي: النظم واحلياة االجتماعية، نشرع يف 
ريخ إسبانيا اإلسالم-8 ط أعمال األعالم البن اخلطيب:  وأعيد طبعه يف بريوت 1934ية، الر

.  1956سنة 
طة، مبدريد يف جملدين سنة -9 .1940، 1936مذكرات عبد هللا آخر ملوك بين زيري يف غر

ط سنة -10 .1938صلة الصلة البن الزبري، الر
يف العصر الوسيط، حبسب كتاب الروض املعطار، ليدن -11 . 1938بريل سنة –شبه جزيرة إيبري

العريب لكتاب الروض املعطار فقد طبعه مبصر.أما النص
للغة الفرنسية سنة -12 مبصر، وأعاد نشره يف 1938احلضارة العربية يف إسبانيا نظرة عامة، نشره 

.1948ريس سنة 
ط -13 .1941سبع وثالثون رسالة رمسية للموحدين، الر
عبدون عن حياة هذه املدينة إشبيلية اإلسالمية يف بداية القرن الثاين عشر ميالدي: رسالة ابن -14

ريس  ت املهن.  .1947وعن نقا
اهي املسمى: املرقة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. دار الكتاب ريخ قضاة األندلس للنب-15

.1948املصري، 
ريخ مشال إفريقيا من الفتح اإلسالمي حىت القرن -16 البيان املغرب البن عذارى اجلزء األول: 

ريخ إسبانيا اإلسالمية من الفتح حىت القرن احلادي عشر. وهي طبعة 2امليالدي. جاحلادي عشر   :
لتعاون مع جورج كوالن. ليدن  .1954، 1948بريل –جديدة 

ريخ العصر الوسيط، ج-17 ريس 1اإلسالم والغرب: دراسات يف   ،1948.
.1953الزبريي، القاهرة، دار املعارف عبد هللاكتاب: نسب قريش ملصعب بن -18



96

مجهرة أنساب العرب البن حزم، طبع يف القاهرة.-19
. 1955ثالث رسائل أندلسية يف احلسبة، القاهرة -20

وسنقف عند املؤلف األخري، للتعريف به، والوقوف على أهم مواضيعه. وهذا املؤلف عبارة عن 
حلياة االجتماعية واالقتصادية يف املغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط ئق تتعلق  .7و

أوال: رسالة يف القضاء واحلسبة 

). ومؤلفها هو ابن عبدون التجييب؛ حممد بن أمحد 65-1وقد وردت يف مؤلفه بني (ص ص: 
، وقد حققته فاطمة اإلدريسي ونشرته دار ابن حزم.8م1132هـ/527املتوىف على الراجح سنة 

وتعترب رسالة احلسبة البن عبدون؛ مصدرا هاما للعديد من الدارسني وخاصة منهم املستشرقني، 
رغم جفاف موضوع احلسبة، نظرا لضيقه، وندرة اإلشارات عنه يف كتب التاريخ العامة. 

وقد قّسم رسالته إىل أربعة فصول:

. 9هخصص األول منها للحديث عن أمر القاضي ومعرفة الوجوه اليت تصلح ل

. 10مث حتّدث يف الفصل الثاين عن وزير السلطان

كما أفرد الفصل الثالث للحديث عن صاحب املدينة وصاحب املواريث والقاضي واحلاكم 
. 11واحملتسب

وخصص آخر فصل للحديث عن املباين وإصالح الطرق والسروب واملزابل وإماطة ما فيه ضرر 
.12للمسلمني

خبامتة بليغة أوضح من خالهلا أمهية مؤلّفه يف احلسبة، جاء وقد ختم ابن عبدون رسالته هذه 
عليه، وما كانوا يف هذا العصر حمتاجني  م، ما قدر فيها: "وقد مجعنا يف منافع املسلمني، وإصالح شأ
ييده، والذي مل نذكر أكثر مما ذكرته...وفقنا هللا للخري وأعاننا عليه، مبّنه ولطيف  إليه بعون من هللا و

رب العاملني"صنع 13ه، آمني 

نيا: رسالة يف آداب احلسبة واحملتسب 
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). ومؤلفها هو أمحد بن عبد هللا بن عبد الرؤوف 116-66وقد وردت يف مؤلفه بني (ص ص: 
دار ابن اوقد حققت هذه الرسالة فاطمة اإلدريسي، ونشر14.م1032/هـ424القرطيب املتوىف سنة 

حزم.

ء والعظمة، الذي قّدر  وقد بدأه مبقدمة مهمة جاء فيها: "احلمد ذي اآلالء واملّنة، والكرب
حلسبة يف كل األوقات، فقال وهو أصدق  األشياء، وخلق األرض والسماء، مبتدع األقوات، واآلمر فيها 

ْلُعْرِف َوأَعْ (القائلني لنبيه صلى هللا عليه وسلم:  ِ .16"15)ِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 

كما-تعبريهعلى حّد –بن عبد الرؤوف القرطيب رسالته يف حنو اثنني وثالثني عنصرا أو نظرا اأنزل 
يلي: 

لكالم على صالة - النظر يف الصالة وتكلم بداية عن الطهارة من غسل ووضوء وتيمم، واتبع ذلك 
عن عالمة دخول الوقت ومتامها، وتكلماجلماعة وذكر يف أثناء ذلك أحوال اإلمام الذي به انتظامها 

جيب على وتكلم عن اآلذان وما يتعلق به من أحكام احتسابية، وختمه حبكم صالة اجلمعة وبني ما 
حلديث عن اجلنائز وما ينهى  احملتسب فعله جتاه من حيتسب عليه فيها. ليختم كالمه يف هذا العنصر 

.17الناس عنه مما أحدثوا من منكرات وبدع
النظر يف الصيام وحتدث فيه عن إلزام الصبيان به إذا أطاقوا الصيام، مث بني ما يدخل به شهر -

ا، وأتبعه بوجوب زكاة الفطر، وأصناف ما . وتكّلم بعده عن النظر يف18رمضان الزكاة وعن شرط وجو
.19خترج منه

النظر يف النكاح وبني فيه حكمه وشرط اخلطبة فيه، واحلث على نكاح األبكار، وطعام الوليمة، -
.20وغري ذلك مما يتصل مبوضوع النكاح

، واملنع من تغيري- لوصا شكلها يف غري ما وضعت له، النظر يف األحباس أو األوقاف، وبني تعلقها 
ا ال تغري عن حاهلا بوجه وال على حال .21واملنع من أن يدخل منها شيئاً يف منافع من يليها، وبني أ

شياء ثالثة مرجعها إىل أهل الصرف يف الغالب- ا تتعلق  .22النظر يف البيوع وبني أ
.23من املعامالت كالغش والغررالنظر يف الصناعات وقصد بذلك البزازون، وبني ما مينعون منه -
.لبلديةواهلندية لدون،النظر يف العطارين وما ينهون عنه من خلط الطيب -
وأال يستعمل يف بيعه النساء إال مع ملاء،النظر يف الكتانني وما مينعون عنه الغش كرش الكتان -

24.الشيوخ الثقات ال الشباب
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م من يبيع - لرديء، وكل ما نطة،احلالنظر يف احلناطني ويقصد  م مينعون من خلط اجليد  فذكر أ
م يؤمرون بتغطية الغش،يدخل حتت  وصيانته عما يفسده، وتطرق حتت هذا العنوان الدقيق،كما بني أ

25.ملسألة التسعري واخلالف فيها

نعام اخلبازين،النظر يف - وأال يكثروا من املاء، وينهون عن كل ما يفسد اخلبز،بني فيه مطالبتهم 
لتفريق بني اخلبز املختلف  م يؤمرون  ملاء الذي ال يؤمن منه إفساد الوزن،اخلبز وأ ومينعون عن العجن 

.26العجني
النظر يف الفرانني وما مينعون من حرق ما ال تؤمن جناسته، أو إضراره، وأمرهم حبفظ اخلبز وتعهده قبل -

م يؤمرون بتنظيف األفران وغسلها وكنسهاالفرن،إدخاله يف .27كما بني أ
م-التنيمن يبيعون -اننيالنظر يف التيّ - لرديء، ويؤمرون بتغطيتها وتفقد وأ مينعون من خلط اجليد 

.28معايريهم قبل الوزن
م-اللنبمن يبيعون -النظر يف اللبانني- لسمن والزبدوأ .29ينهون عن بيع احلليب 
مليت، وخلط اللحم البائت مث - ً للنظر يف اجلزارين وما مينعون عنه من شراء احليوان احلي  عقد عنوا

لسمني. 30لطري، واهلزيل 

م من يطبخون اللحم خاصة، وبني أنه جيب على - النظر يف الطباخني، وظاهر كالمه أنه يقصد 
.والعشياحملتسب أن يتفقدهم يف الغداة 

م يلزمون النظر يف بياعي - احلوت ووجوب أن يكون هلم مكان يف السوق يف معزل عن الطريق، وأ
31.بتنظيف الساحة ومينعون مما يولد العفونة فيه

لزيت - م يؤمرون بتنقية احلوت وغسله، وعدم القلي  النظر يف القالئني للحوت واإلسفنج، وأ
م يؤمرون بغسل املقايل وتنظيفها .32الرديء، وبني أ

م من يبيعون النظر - وبني مىت يصح الكيل والوزن فيها، ويؤمر الفواكه،يف أحوال البياعني ويقصد 
ى عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم من بيوع  .الغررالناس برتك ما 

النظر يف بياعي اجلنب، وبني ما جيوز أكله من األجباٍن مما ال جيوز، وأنه جيب عليهم التفريق بني اللني -
.كلهبني أصناف اجلنب  و والشديد،

م يؤمرون بغسل املهراس والقدر وأن ترتك مكشوفة، ويتفقد ما يباع اهلريس،النظر يف صانعي - وأ
.والشحممعها من العسل والسمن 

النظر يف احلصارين وهم من يعملون احلصر، فيمنعون من عمل احللقة القصرية وينهون عن طبخها، -
.33ويؤمرون بتحسني ما خيبط به احلصر

م مينعون من بيع اجللود النيئة، وأن تباع مدبوغة- .34النظر يف اجلالدين والقراقني، وأ
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ا كترتيب وجوه الفراء- م ينهون عن كل ما يسرت عيو ً للنظر يف الفرائني، وأ .35مث عقد عنوا
م مينعون من تصبيغ الديباج ليتصفق بذلك ويشتد، ومينعون من الرش - ملاء النظر يف احلاكة، وأ

.36عليها لتتحسن
لطيب، والبار - ئعي السمن والعسل بني فيه منعهم من خلط الرديء  تني و وأال حلار،النظر يف الز

ملاء .37خيلط 
ع واألرطال- .38النظر يف املوازين واملكاييل والكفات واألرطال واألر
ل واجليف، وكذا األوساخالنظر يف الطرق، وأنه مينع الناس من اجللوس فيها، وكذا طرح - .39األز

لثا: رسالة يف احلسبة 

). ألّفها عمر بن عثمان بن العباس 128- 117وقد وردت يف مؤلفه بني (ص ص: 
ء والعزّة والكمال، املنزّه عن ا. ابتدأه40اجلرسيفي لكرب ذي العظمة واجلالل، املنفرد  بقوله: "احلمد 

إلنعام  الصاحبة والولد، واألشباه واألمثال، املتعايل عن التكييف واحلدوث واالنتقال، املبتدي خلقه 
حممد، وآله خري آل. أما بعد: فإن ديوان احل سبة من أعظم واألفضال. والصالة والسالم على سيد

.41الدواوين... وليس بعد خطة القضاء أشرَف من خطة احلسبة"

:فصول أمجلها يف قولهسبعة سالته يف اجلرسفي ر وقد أنزل

أبّني فصوهلا على اإلجياز واالختصار، وأنّكب عن التطويل واإلكثار . فأوهلا ومعتمدها: "وها أ
لتحقيق السديد، وضبط األشياء املتشتتة من التبديد، وحسم البياعات إصالح آالت الكيل والوزن 

والصناعات من أنواع الغش، والتدليس يف الثمن واملثمون، ووجوه اخليانة، واملنع من تلقي السلعة قبل أن 
42ترد إىل سلعها املعلومة، ويتقدم يف النهي عن البيع يوم اجلمعة واإلمام على املنرب".

قوال كبار العلماء كمالك، وقد ذّكر اجلرسيفي مبهام احملتسب ابن فعي، و اوالش،مستدال 
قائال:،وابن سهل،واملاوردي،النوويالقاسم، و 

.43وجيب على ويل احلسبة النظر يف معاش املسلمني-
.44وجيب على ويل احلسبة أن حيتاط جهده يف الطهارة يف املأكول واملشروب واملالبس وغري ذلك-
.45املسلمني وأسواقهموجيب عليه النظر يف شوارع -
. 46ومينع أهل الذمة من اإلشراف على املسلمني يف منازهلم، والتكشيف عليهم-
ملوتى، كاملزابل ووقود النريان، واختاذ اخلرق وشبه ذلك- .47وجيب عليه أن مينع من كل ما يضّر 
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مجلة...كاحلشاشني...والقرّادين...الطّوافني على ب عليه أن مينع أهل اإلذايةوجي-
ألطالدور...واملتحّيلني عليهم طيل، ويتعلل  أل ليل، كاُحلساب والكهنة، والعشابني، اممن يتخذ 

48واملّهانني، واملخنثني، وأهل الفجور...

، أو يوكل أمرهم إىل من ال ترضى حالته، بل يتفقد الباعةيهمل أحوالأالب على ويل احلسبة وجي-
49.جهد غايتهأحوال حاشيته وبطانته، وجيتهد يف ذلك 

وقد ختم رسالته قائال: "وهللا تعاىل يوّفق اجلميع للصواب، ويعصمنا من الزيغ والزلل وسوء 
، عليه توكلت، وهو حسيب ونعم الوكيل" .50االكتساب، وما توفيقي إال 

خامتة:

مل-العلميةموضوع هذه الورقة –رسائل احلسبة على حتقيق ونشربروفنصالعكوف املستشرق إن 
ا تعّد مصدرا هاما من مصادر التاريخ  بعا من قناعته الشخصية أ يكن وليد الصدفة، بل كان 

االقتصادي واالجتماعي للغرب اإلسالمي. 

ا ضمت بني طييها العديد من  ورغم أن رسائل احلسبة جاءت ذات صبغة فقهية، إال أ
ية اليت كان يعيشها اإلنسان املغريب، فمثلت هذه اإلشارات التارخيية املهمة عن احلالة االجتماعية واالقتصاد

ا، وهو األمر الذي استالرسائل حبق انعكاسا مباشرا هلذه احلا ثمره لة، فجاءت ثرية ومتنوعة يف 
ووظفه يف عديد الدراسات.بروفنصال

لة 1934وقبلها سنة 1955ورغم مرور أكثر من نصف قرن عن صدورها سنة  ضمن ا
لعناية الكافية الالزمة، دراسة أو حتقيقا أو نشرا، عدا جهود فاطمة اإلدريسي  ا مل حتظ  اآلسيوية، إال أ

اليت أعادت نشر رسالة ابن عبدون وابن عبد الرؤوف. 

ه الرسائل، فإن إعادة حتقيقها حتقيقا أكادمييا مث نشرها، سيكون ونظرا للقيمة التارخيية الكبرية هلذ
ريخ الغرب اإلسالمي. حبق إضافة مهمة لرصيد 
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ْضــٌل كبــري يف تنظيمــه وتقدميــه يف األنــدلس تطــوراً كبــرياً، فكــان لألمــويني فَ الــوزارة عــرف نظــام 
يف اكتســبت الــوزارةو دور مهــم ومــؤثر يف خمتلــف شــؤون الدولــة، يــد وراٍق، فأصــبح للــوزيربشــكل جد

ــــة خــــالل الفــــرتة املمتــــدة بــــني ( ــــا عــــن م)1031هـــــ/ 422-م 756هـــــ/138قرطب خصوصــــية ميز
ألنــــدلس نظامــــاً حكوميــــاً متكــــامًال، فــــ ارتقوا بــــدولتهم إىل ســــابقتها بدمشــــق، فقــــد أنشــــأ األمويــــون 

مصاف الدول الُعظمى يف ذلك العصر.
قبـل، مـنظاهرة سياسية جديدة مل يعرفها التاريخ اإلسالميعرفت األندلس خالل هذه الفرتة

ـمت أصـنافاً، وأفـرد لكـل «ذه الظاهرة هي التعددية الوزارية، يقول ابـن خلـدون: ه أمــا الـوزارة فقـد ُقسِّ
ـــا، فجعلـــوا حلســـبان املـــال وزيـــراً، وللنظـــر يف حـــوائج املتظلمـــني وزيـــراً، وللنظـــر يف وزيـــر مهمـــة خيـــتص 

ا واختلفـت، ممـا سـاعد علـى 1»أحوال أهـل الثغـور وزيـراً، وللخيـل وزيـراً  ، وبـذلك تعـّددت اختصاصـا
. وقــد أُســتحدث هــذا املنصــب مــع 2والعســكريةاملشــاريع العمرانيــةلإلجنــاز أو اإلشــراف علــى التفــرّغ

ألنــدلس قبــل 822هـــ/206"عبــد الــرمحن األوســط" احلكــم ســنة اعــتالء األمــري  ــا مل تعــرف  ّ م، إْذ أ
ق بني الوزراء واألمراء. 3ذلك ، ومثَّل احلاجب دور الوسيط واملنسِّ

كانت مهمة اإلشراف على قيام خمتلف الوزراء مبهـامهم موكلـة للحاجـب الـذي كانـت حيجـب 
ـــ خـــتالف طبقا ا، واخلاصـــة وميثلهـــا الـــوزراء واألمـــراء ؛  وكـــان "عبـــد احلـــاكم عـــن العامـــة وهـــم الرعيـــة 

الــــرمحن األوســــط" أول مــــن اّختــــذ للــــوزراء بيتــــا جيتمعــــون فيــــه، ورتَّــــب اخــــتالفهم إليــــه، للــــتَّكلم معهــــم 
م يف أمور الدولة ، أو خيـاطبهم برقـاع فيمـا يـراه 5، يستدعيهم يف كل يوم أو من خيتص منهم4ومشاور

.6من أمور الدولة
قـي كان احلاج لس، مث يليـه  ب يتقدَّم على الوزراء يف السَّالم على األمري عند الدخول إىل ا

، ويكـــون ذلـــك إشـــارة لبدايـــة االجتمـــاع، أمـــا ُســـكوت األمـــري فمعنـــاه اختتـــام جملـــس الـــوزراء، 7الـــوزراء
وعليه جيب القيام.
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ألندلس أن يكون احلاجب أول املتكّلمني من الـوزراء  لـس، وهـو قضت رسوم بين أميـة  يف ا
مسهــم إذا أرادوا قضــاء حاجــة، فقــد حــدث يومــاً أن اتّفــق الــوزيران "هاشــم بــن  املَمثِّــل هلــم واملتحــدث 

مع احلاجب "عيسى بن احلسن بن أيب عبـدة" علـى مفاحتـة 8عبد العزيز" و"متام بن عامر بن علقمة"
لـس علـى أن يضـمُنوا لـه إمتـام احلـديث بعـد األمري "حممد بن عبـد الـرمحن" يف أمـر ُخيصُّـهم يف آخـر ا

أنــت احلاجــب املتقــدم لنــا، وعليــك البيــان لألمــري دوننــا، وحنــن «أن يفتــتح هــو القــول، فقــال الــوزراء: 
لقـــول، فســـوف  لـــس فابتدئـــه  نقفـــوا قولـــك ونشـــيعه بـــذكر اجتماعنـــا معـــك عليـــه، فـــإذا كـــان آخـــر ا

لـس إىل ، فأجـا»نكفيك متامه، ونتنـاول آخـره مبـا تعقـد بـه أولـه ايـة ا م احلاجـب لـذلك وتقـدَّم يف 
لــس ففطـــن  ــض الــوزراء وغــادروا ا األمــري وطلــب اإلذن منــه ليفاحتــه يف املوضــوع، فلمــا أقبـــل عليــه 

م ورغبتهم يف توريطه فاستعمل ذكاءه للتخلص من الورطة .   9احلاجب ملكيد
ــــه"(وسادة) يقُعـــد عل لـــس "دسَّ يهـــا، فيخضـــغ ارتفاعهـــا عـــن وكـــان لكـــلِّ عضـــو مـــن أعضـــاء ا

، 10األرض لعدة مقاييس، ففراش احلاجب أرفع من فـراش بقيـة الـوزراء، وخيتلـف يف كونـه مـن الـديباج
وخيتلف الوزراء أيضاً يف درجة ارتفاع فرشهم حسب أمهية الوزارة أو العتبارات النسـب، وال ميُكـن أن 

ذا النظام. خيُِلَّ أحد 
ين كثـــرية، فاحلاجــب هـــو األعلـــى مرتبــة يف الدولـــة بعـــد األمـــري وكــان الرتفـــاع الفـــرش ونوعــه معـــا

قــي أعضــاء اإلدارة األندلســية  لــذلك جيــب أن يكــون فرشــه أعلــى وأغلــى، ويليــه بعــد ذلــك الــوزراء و
حســب النســب أو أمهيــة الــوزارة، فقــد أراد الــوزير "عيســى بــن أيب عبــدة" أن يكــون جملســه أعلــى مــن 

حضـرة األمـري "عبـد هللا بـن حممـد"، خالفـا ملـا كـان قـد رتَّبــه والـده جملس الوزير "موسى بن حدير" يف 
األمـري "حممــد بــن عبــد الــرمحن" مــن رفــع املــوايل الشـاميني علــى البلــديني، حيــث كــان "بنــو حــدير" مــن 
مــوايل البيـــت األمــوي املشـــرقي هلـــذا كــانوا معـــدودين يف الشــاميني، أمــــا "بنـــو أيب عبــدة" فكـــانوا مـــوايل 

ي مــوىل "الوليــد بــن عبــد امللــك" هلــذا فقــد كــانوا معــدودين يف البلــديني، ورغــم أّن والــد "ُمغيــث" الرومــ
"عيســى" وهــو" أمحــد بــن أيب عبــدة" كــان مــن أكــرب قــواد األمــري "عبــد هللا" وكــان صــاحب الفضــل يف 

ليهـا إنقاذ اإلمارة من الضـياع فقـد فضَّـل األمـري "عبـد هللا" التشـدد يف تطبيـق تقاليـد اجللـوس املتعـوَّد ع
من قبل وعدم إعطاء االعتبار ألي شيء آخر، وقـال: 

َمـَوايل قـَُرْيٍش ِمـْن قـَُرْيٍش فـََقدُِّموا     
11َمَوايل قـَُرْيٍش َال َمـَوايل ُمَعتَّـبِ 
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     َ َ ُيَسـاِوُم ِعـْنَد ِإَذا َكاَن َمـْوَال
.12َخٍر َأْجَنيبِسـَواُه َفَمـْوالَنَـا كآ

وميكن أن حيضر بعض موظِّفي اإلدارة األندلسية جلسات جملس الوزراء كضيوف شرف، 
فبعد أن عيَّـن اخلليفة "عبد الرمحن الناصر" "حممد بن عبد هللا بن أيب عيسى" يف منصب قاضي 

لس دون أن يطلق عليه 940هـ/ 328اجلماعة يف منتصف شهر رجب  م، وطلب منه حضور ا
.          13وزيرلقب

لــس مبســاواة بينــه وبــني الــوزراء يف  وقــد غــريَّ احلاجــب "جعفــر املصــحفي" بعــض تقاليــد هــذا ا
لكتـان بـدل الــديباج ممُــَاثال يف ذلــك لفـراش الــوزراء  نـوع الفـراش ومســتوى اجللـوس، فقــد أبـدل فراشــه 

لكتان أيضاً، حيث قـال:  ــد أ«الذي كان  كثـر مـنهم مـع عجـزي علـى أسـتحي مـن أصـحايب أن أمتهَّ
علـــى  َّ نســـلم ألمـــري املـــؤمنني اختيـــاره، فإمـــاَّ ُيســـاوي بيننـــا يف فـَـــْرِش، وإمـــا أقـــرر إدراك شـــأوهم، غـــري أ

لتواضع لكسب مودَّة الوزراء.14»األمر األول وال كفران لنعمته ، وكان ذلك تظاهراً منه 
وزراء يف خمتلــــف األمــــور الــــيت وقــــد ُعــــني لبيــــت الــــوزراء خــــادم يقــــوم بتنظــــيم فرشــــه، وخدمــــة الــــ

ا حينما جيتمعون فيه تمعـون، 15حيتاجو ـا ا ، كمـا عُـنيِّ لـه كاتـٌب يقـوم بتـدوين القـرارات الـيت خيـرج 
الـــذي شـــكا يومـــاً ُصـــداعاً مـــن رائحـــة 16وقـــد شـــغل هـــذا املنصـــب زمـــن الدولـــة العامريـــة "ابـــن النصـــر"

قائًال:املسك املنبعثة من بيت الوزارة، فأنشد أحد الوزراء 
َخاَلَفَك املِْسُك َوَخاَلْفَتُه         

فَأَنْـَت َالَشكَّ لَـُه ِضـدٌّ 
َنـَْفاِسـِه         ِ أََماَتَك املِْسُك 

.17َكَما أََماَت اجلَْعُل الـِوْردَ 
أثـَّرْت يف الكاتـب دائمـة يف بيـت الـوزارة، والنص ال ُيشري صراحة إْن كانـت رائحـة املسـك الـيت

وهل تعوَّد اخلادم تْطِييب البيت أم ال؟
وكــان للتعيــني يف الــوزارة و اإلقالــة منهــا تعبــري يــرتبط بفــرش البيــت، فقــد كــان الكاتــب "حامــد 

ً فاستحســنه، وأمــر لــه بفــراش الــوزارة ــايل" قــد بعــث لألمــري "حممــد بــن عبــد الــرمحن" كتــا . كمــا 18الزجَّ
ر الــوزير "ســليمان بــن وانســوس" غضــب األمــري "عبــد هللا" النصــرافه مــن جملــس الــوزراء دون إذن، أ

، ويف ذلك إشارة لعزله عن الوزارة. 20(وسادته)19فأمر برفع َدسَّتِـه
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خيضـع لرســوم وتقاليـد هــو اآلخـر، وأمههــا اإلســتئذان،  لــس كمـا ذكــر وكـان االنصــراف مـن ا
ون أن يـُـؤذن لــه تعــرض لعقوبــة العــزل، فقــد ُروي أن الــوزير "ســليمان بــن فــإذا انصــرف أحــد أعضــائه د

لــس يومــاً وكــان عظــيم اللحيــة، فلمــا رآه األمــري "عبــد هللا" مقــبالً جعــل يُنشــد 21وانســوس" دخــل ا
واصفاً حليته:

ِهلَّوفَـٌة َكأَنـَّــَها َجـَوالِـٌق         
َرَك فِ  َ يَها اخلَالِـقُ َنْكرَاُء الَ 

لِلَقْمـِل يف َحافَاتِـــَها نـََفائِـُق        
ِفيَها لِبَـاِغي املتََّكا َمرَافِـقُ 

ويف اْحتِـَداِم الصَّْيِف ظلٌّ رائـُق         
22إن الـِذي حيِمُلَها  ملَـالِـقُ 

بربـــري!«مث قـــال لـــه:  أيهـــا األمـــري! إمنـــا كـــان النـــاس «ب فقـــال: فجلـــس وقـــد غضـــ» اجلـــس 
يرغبــون يف هــذه املنزلــة ليــدفعوا عــن أنفســهم الضــيم، وأمــا إذا صــارت جالبــة للــذُّلِّ فغنينــا عــنكم، فــإن 

. مث وضــع يـــده يف األرض 23»ُحلــتم ببيننــا وبينهــا فلنــا دور تســعنا، ال تقـــدرون أن حتولــوا بيننــا وبينهــا
ــض إىل منز  لــه فغضــب األمــري وأمــر بعزلــه ورفــع دســته، الــذي كــان جيلــس وقــام مــن غــري أن ُيســلم، و

.24عليها
لــس أمــور خمتلفــة يف احلــرب والســلم منهــا ميزانيــة املغــازي واحلــروب،  وكانــت تُنــاقش يف هــذا ا

تمــع ســنة  والــذي م)977هـــ/366(فقــد اشــرتط الــوزير "حممــد بــن أيب عــامر" علــى جملــس الــوزراء ا
عثمــان املصــحفي" مبلــغ مائــة ألــف دينــار لتجهيــز اجلــيش للخــروج لصــدِّ تـَرَأََّســُه احلاجــب "جعفــر بــن 

عــدوان املســيحيني علــى األنــدلس، فاســتكثرها أحــد احلاضــرين، فمــا كــان مــن "ابــن أيب عــامر" إال أن 
.25اقرتح عليه ِضْعَفَها على أن خيرج هو على رأس اجليش

م فتنـٍة، فـإذا وكان  األمري "عبد هللا بن حممد" كثـري االجتمـاع بوزرائـه نظـ مـه كانـت أ راً ألّن أ
انقضى َخْوُضُه معهم يف الرأي والتدبري، ألسباب مملكته وما كان حيُاِولُـُه من حسم علق الفتنـة خـاض 
معهم يف األخبـار والعلـوم، فقـد كـان هـذا األمـري عارفـاً بضـروب العلـوم، بصـرياً بلغـات العـرب، فصـيح 

.26اللسان، َحَسن البيان
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القضــاء، فقــد كلَّــف األمــري "حممــد" جملــس الــوزراء وميكــن أن تُ  لــس بعــض قضــا نــاقش يف ا
ــَرْت ِســنُُّه، 27إّن "ســليمان بــن األســود"«لتحقيــق يف قضــية بطاقــة رُفعــت إىل األمــري ُكتــب فيهــا:  َكبـُ

لُيسـأل 29. فُبعث للقاضي السابق "عمرو بـن عبـد هللا"28»َوَضُعَف بدنه، ومل يعد يقدر على القضاء
عثها، وُيسأل "سليمان" عما جيد يف بدنه من القوة على القضاءيف .30جملس الوزراء إن كان هو 

وحســـب التوجيهـــات العامـــة الـــيت تصـــدر إلـــيهم مـــن األمـــري تـــدور املناقشـــات بـــني احلاضـــرين يف 
لــس يف خمتلــف أمــور الدولــة، ويتــوّىل احلاجــب عــرض مــا يصــدر عــنهم مــن قــرارات علــى األمــري يف  ا

، وحيــول مــا يوافــق عليــه إىل ديوانــه اخلــاص فيصــاغ صــياغة 31دم متكنــه مــن حضــور االجتمــاعحالــة عــ
ديوانية مث يتـوىل الـوزير صـاحب العـرض محلهـا علـى األمـري ليختمهـا خبـتم الدولـة الرمسـي، مث يصـدر يف 

.32مرسوم
وقـد تكفَّـل جملـس الـوزراء مبحاسـبة احلاجـب "جعفــر بـن عثمـان املُصـحفي" وأُدخـل إليـه راجــالً 

ليت أن املوت بيـع فـأغلى «وهو يقول:  رفقاً يب فستدرك ما حتّبه وتشتهيه، وترى ما كنت ترجتيه، و
.33»هللا سومه، حىت يرده من أطال عليه حومه

لـــس مســـألة حماســـبة احلجـــاب أو القضـــاة إىل تنصـــيب أو عـــزل  وميكـــن أن تتعـــدى صـــالحية ا
لــس مثلمــا كــان اقــرتاح األمــري "املنــذر" اســتبدال "ســل يمان بــن أســود الغــافقي" بقاضــي مــن اقــرتاح ا
.34فوقع االختيار على "عامر بن معاوية اللخمي"

لـس احلريـة التامـة لطـرح أفكـارهم وآرائهـم، بـل كـان يسـتعني  وكان األمري يُعطي احلاضرين يف ا
"حممـد بـن ذه األفكار كل االستعانة، فقد بلـغ األمـري "عبـد الـرمحن بـن احلكـم" ذكـاء وحسـن تـدبري 

السليم" صاحب املدينة وأمر بتوليتـه الـوزارة مـع املدينـة، فلمَّـا دخـل البيـت صـار احلاضـرون كلهـم تبعـاً 
، وافتقــد األمــري "عبــد هللا بــن حممــد" وجــود وزيــره املُقــال "ســليمان بــن وانســوس" نظــراً 35لــه يف الــرأي

لــــس وأمانتــــه وفضــــل رأيــــه، وقــــال:  ثــــرياً، وإن أَرْدُت لقــــد وجــــْدُت لَفْقــــدِ «ملكانتــــه يف ا "ســــليمان" 
لرغبــة ــَوَدْدُت أن يبــدأ ، فبعــث إليــه مــع أحــد »اســرتجاعه ابتــداًء منــا كــان ذلــك غضاضــة علينــا، وَل

ــُه، فــان طلــب لقــاَءُه ال حيجبــه  ألنــدلس أن ال يقــوم الــوزير إال لــوزير ِمثْـَل الــوزراء، وكانــت رُتبــة الــوزارة 
ذن للوزير على غري العادة، فلما دخل وجده قاعداً ومل يتزحـزح مـن حلظًة، لكّن "سليمان" أبطأ يف اإل

اليوم ُحـرٌ «مكانه، فأنكر عليه ذلك فقال "سليمان":  .36»كنت عبداً مثلك، وأ
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لس فقد استوسع األمـري "عبـد هللا" يف عـددهم  وُيالحظ تبايٌُن يف عدد الوزراء الذين ضمَّهم ا
لــوزارة يف بعــض أوقاتـــه ثالثــة عشــر وزيــراً، ومل يســتبق مــنهم إال وأكثــر مــنهم حــىت اجتمــع لــه يف بيــت ا

اية عهده . أما "عبد الرمحن الناصر" فقد مجع يف بيت الوزارة يف مـّدة أربعـة وسـتني 37أربعة وزراء يف 
، وقـد بلـغ عـددهم 38م) سّتة عشر وزيـراً، ومل يُعهـد مثـل ذلـك لبـين أميـة942هـ/330يوماً من سنة (
اية سنة ( ، وقد حدثت خالل تلك السنة حركـة واسـعة مـن 39م) أربعة عشر وزيراً 941هـ/293يف 

التعيينات واإلقاالت يف صفوف الوزراء، فقد َعَزَل "الناصر لدين هللا" مجيع الوزراء بغتـًة لسـبب أنكـره 
.40عليهم، وأبقى منهم اثنني فقط

" يرتأســـان جملـــس الـــوزراء وقـــد كـــان األمـــري "عبـــد هللا بـــن حممـــد" واخلليفـــة "عبـــد الـــرمحن الناصـــر
ما عطََّال منصب احلاجب، والذي كان مبثابة رئيس جملس الوزراء لذلك العصر. 41شخصياً  ّ نظراً أل

وقـد َعَرفَـْت مكانـة جملـس الــوزراء و قراراتـه نفـس املصـري الـذي عرفتــه اخلالفـة، فقـد بـىن "واضــح 
م) علـى اخلنـدق الـذي حفـر 1011هــ/ 401الصقليب" الفىت العامري حاجب "هشـام املؤيـد" سـنة (

ن" فكان الوزراء جيلسون فيـه مـع  حول مدينة قرطبة جملساً عالياً يشرف منه على الرببر ومسـاه "الديد
.  42الفقهاء يف كل يوم يتشاورون يف أمـور املختلفة، فكلَّمـا دبروه يف اليوم فسخـوه يف الغد

لـس، وسـهَّل مـن مهمـة لقد أصبح عمل احلاجب يف األندلس أكثر وضوحاً مع و  جـود هـذا ا
متابعــة نشــاط الــوزراء، واألكثــر مــن ذلــك فقــد كــان لــه دور آخــر علــى ُمســتوى اإلدارة بصــفة عامــة، 
فكانت السجالت الرمسية والدواوين ُحتفظ فيه يف حالة ُشغــور املناصـب اإلداريـة أثنـاء تغيـري املـوظفني 

.43إىل حني تعيني آخرين
ثـــــري كبـــــري ع ـــــاره املُ لـــــى القـــــرارات الـــــيت يتّ كـــــان للحاجـــــب  عتب ـــــه خـــــذها جملـــــس الـــــوزراء،  َوجِّ

للجلسات، يف حالة عدم حضور األمري أو اخلليفة. تَـَرئِّسللمناقشات وامل
متياز، مسا من خالله منصب احلاجب علـى مسـتوى يُ  أندلسيا  عترب جملس الوزراء تقليدا أمو

ســــة الــــوزراء، وتعــــددت الــــوزارة وفكــــان لكــــل منهــــ ا اختصــــاص ومهــــام خاصــــة بــــه، وكــــان لزامــــا أن ر
لس لتقدمي التقارير و تلقي التعليمات مـن األمـري أو اخلليفـة، أو احلاجـب؛ ومـن مث   يستحدث هذا ا

كان االهتمام بكيفية اجللوس واحلديث فيه.   
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تمع األندلسي يف العهود السابقة إال أن اخلالفة األموية  لرغم من التباينات اإلثنية اليت ميزت ا
هلجري تصدع النسيج االجتماعي  اومع حلول القرن اخلامس ،استطاعت أن جتعل منها كتلة واحدة

ا من مناطق لالكنتيجة طبيعية  ألندلس، فانزوت كل طائفة إىل ما حبوز حنالل السياسي الذي أمل 
فالصقالبة يف شرق األندلس واألندلسيني يف الوسط والغرب أما الرببر فتجمعوا يف اجلنوب أما العناصر 

لوالء.   األخرى ذات اإلنتماء اإلثين الباهت فقد انبثت يف اإلمارات اليت تدين هلا 
والعربالرببريفتتمثلخمتلفة،أجناسعدةمناألندلسيفاالجتماعيالنسيجتشكل

مقدمةيفتيانالذينالرئيسينيالعنصرينأنإال. 1والنورمانواليهودواملستعربني،واملولدين،والصقالبة
دخلواالذينعددبنيالباحثمييزأنمبكانالصعوبةمنأنهغري. العرب، والرببرهمالوافدةالعناصر

منعلجتالالتينية،أومنهاالعربيةسواءاملصادر،ندرةن،ألذاكأوالعنصرهذامناالندلسيةالبالد
اتسمتمايفيتمثل،مهمعاملإليهاضفاملوضوع،هذايفكافيةمعلوماتعلىاحلصولجداالعسري

تغموضمنالفرتةهذه أثناءبشريةاندفاعاتمناالندلسلبالداجلنوبيةالضفةغشىوما،واضطرا
الطوائف،دولبنيالعالقاتدراسةحولاملتداولةاملناهجفانذلكمع.البالدهلذهاإلسالميةالفتوح
وهموالعادات،االصولحيثمنمتباينةجمموعاتثالثةعلىالقائمالعريفالتقسيمعلىأساساترتكز
.2والصقالبةوالرببر،،العرب

يفسواءاأليبريية،اجلزيرةشبهيفواستقطاحضورا،األكثرالعناصرفإنالتقسيمات،كانتوأ
عهدسبقتاليتلألوضاعوجتليةذلكومع. والرببرالعربمهابعدهأوالفتح،أعقبتاليتاملرحلة

قتضابولونشريأنمبكانمهيةاألمنفإنهاالجتماعي،النسيجهلذااملكونةللعناصروتبياالطوائف،
اكانالذيالدورهلايكنملوانالعناصر،هذهإىل .إليهااملشارالعناصرمنملثيال
إىلاشرتكمنوهم.3عدداواكثرهااالندلسارضوطئتاليتالعناصرأولمنالرببريعدرالربب: أوال

.الرببرمنكانوااألوائلالفاحتنيغالبيةأنإالاالندلس،بالدفتحيفالعربجانب
ربعمائةأوقوامها،م710-هـ91سنة4مالكبنطريفقادهااليتاالوىلاالستطالعيةفاحلملة

ااهلائلة،االعدادهذهولعل5.الرببرمنفارسمائةيصحبهم،رجل بالئهموحسنملنطقة،وخرب
موانقيادهملقتال، الرببريةالعناصرإىلالفتحمهمةبتوكيلنصريبنملوسىدافعاكانذلككللقاد

د،بنطارقموالهإىلاملهمةذهفعهد. وجنداقيادة سبعةمناملكونالرببرجيشرأسعلىفجعلهز
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د،بنطارقمنبطلبمقاتلاآلفمخسةمنيقربمباالعددهذاتدعموقد. 6مقاتلاآلف وذلكز
يفزادوقد. الشمالمنجبيشهزحفالذيلوذريقوصولينتظرلكةوادييفجبيشهعسكرعندما
جبيشلوذريق،حتركإليهمحلتاليتاألنباءتلكنصري،بنموسىمناالمدادتلقيعلىطارقاصرار
.يزيدأومقاتلألفأربعنيقوامه

عندماانهاملصادرتذكرحيثمبوسى،االستعانةإالخمرجمنير،فلماملوقفطارقفتهيب
إليهفبعث،االمداديطلبنصريبنموسىإىلاألخريهذاأرسلطارق،لقتالجيشهلوذريقحشد
.7الرببرمنمقاتلأآلفمخسة

ملتطوعني،يعجيزالالكاناجلنوبيةالعدوةيفالرببرمنالبشرياخلزانأنعلىيدلماوهذا
.نصريبنموسىقيادةحتتاجلزيرةشبهحنونتظاميعربونكانواالذين

مقاتلألفعشرإثنااجليشعدد،أصبحطارقإىلموسىابعثاليتالفلولأضيفتعندما
جليشالعدديالتفوقمنلرغماهلزميةبهوأحلقلوذريق،جيشطارقبهواجهالذيالعددوهوالرببر،من

حنوالشرقومنبالد املغربمناهلجراتتوالتبل،األوىلاحلمالتمعالرببرتدفقيتوقفمل. القوط
كثرة أعدادهم يف بسببالعربنصيبمناكثركانالرببرنصيبانشكوالانقطاع،دوناجلزيرةشبه

رهمفغادرواالطوالع اليت زحفت على األندلس.  اجتهواحيثهلم،وطنااملفتوحةالبالدمنليجعلواد
بصفةينزلونوكانوا8.ومراكبقواربمنايديهمعليهوقعتمابكلاملضيقوعربواصوب،كلمنحنوها

. 9املغرببالديفوبيئتهمببالدهملشبههانظرااالندلس،منوالغربيةاجلنوبيةواالقاليماملناطقيفخاصة
الفتوحعمليةاستقراربعداستوطنتهالرببر،جلماعةمنزاللتحديد،11كروإقليم،10رندةمنطقةوكانت
.األوىل

ت" العربأنسابمجهرة"كتابهيفحزمابنذكروقد مفصلبشكلاألندلسيفالرببربيو
ملوزةمن13مريةبشنتوعوسجة،، 12وزداجةمنالفقهاءدليمبنوومنهمواألفخاذ،البطونأهموذكر
،وبنو16مكناسةمن15وانسوسبنسليمانالوزيررهطوانسوسوبنو،14مغيلةمنإلياسبنوومنهم
تةمنمريةبشنتاألمراءعزوىبنو،وكذلكونتاتةمن17اخلرويب .يضاأز

وبنولسهلة،ريسوبنو،سرتهمنعبدوسوبنو،18مديونةمنهذيلوبنولثغر،األمراءومنهم
مسامهةيذكرانالرببرية،اجلماعاتهذهأصوليفيفصلوهوحزمابنيفوتوال.19ذةببو النونذي

علىاالندلسمناجلنوبيةألقاليماستأثرمنمنهموانفيها،وضلوعهمالقرطبية،الفتنةيفمنهممجاعة
ظهرقسمتاليتالقشةاهلجري،اخلامسالقرنفتنةيفيرىحزمابنكانإذ،20الطوائفملوكعهد
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ويصفالرببرعنيتحدثيفتأملوهواوزارها،حيملفيهاتسبباوفيهاساهممنوان،االندلس
.الفتنةهذهبرؤوسزعماءهم

تة،إىلينسبالرببرمناالندلسدخلمنأغلبفإنالعموموعلى بشكلانتشرواالذينز
وبنووبنودمر،برزال،،وبنويفرن،وبنوالليثاخلرويب،وبنوبنومنهموكان21،واجلنوبالوسطيفمكثف
تيني،هؤالءدخولسببوكانخزر، بربرازاءاألمويالناصرالرمحانعبديسلكهااليتالسياسةتلكالز
تة،استمالةعلىوالقائمةاجلنوبيةالعدوة ةكدروعواستعماهلمز .22الفاطمينيا

عواملإليهااجتذبتهمجبلية،مناطقعنعبارةفهيالرببر،ااستقراليتملناطقيتعلقوفيما
قامواحيث،23املغرببالديفمنهانزحوااليتبيئتهممعاالندلسيفالطبيعيةالبيئةتشابهمنهاكثرية،

السيادةمنوالتمرداالستقاللذلك،علىوشجعهمالسقي،وترعالبساتني،وإقامةاملواشي،برتبيةفيها
.24العربية

اجلبليةاملناطقإىلجلوءهمإن«االندلسيفالرببراستقرارحوللهحبثيفحد االساتذةايذكر
دافعااجلبليةاملناطقكانتإذاأنهعلىويضيفالعرب،مضايقةحتتيكنوملرغبتهممنبعاكان

.25»األكثريةميثلونكانواوإنالرببر،كليعينالفهذاتشبهها،مناطقمنقدمواعتبارهمالالعتصام
آهلةومدنسهلية،مناطقبالدهميفأنإذواملدن،السهولسكنمنوجودمنمينعملوهذا

فضلتالرببريةسراألمنالعديدفإنولذلكساحلية،مدنوهيوسبتة،طنجةمثلالرببريةلعناصر
.26األندلسشرقوسهولالكبريالواديحوضيفاالستقرار

بللوحده،اجلبليالرستاقعلىيكتفوملاجلبليةاملناطقيفاملقيمونالرببرفانوذاكهذاوفوق
م ومن.27السنةفصولحسببينهماوينتقلونله،جماوراسهليارستاقاإليهيضيفوناألوقاتأغلبيفإ

يفالعيشالفتاليتاالخرىالعناصرمنالرببرنفوراناالذهان،عنيغيبانجيبالآخرجانب
واحدموضعيفليتكتلواالرببر،مناملبعثرةاالجزاءيدفعأنطبيعياامراكانوأحوازها،واملدنالبسائط

.منهاقدموااليتبيئتهممعيتالءم
إلضافة عنامهيةيقلالخرآعاملإىلبروفنسالليفييلفتناالذكر،السالفةالعواملإىلو

مناجلنوبحنووزحفتالشماليفاندلعتاليتاملبكرةاالسرتدادحركاتمتلملوهواالخرى،العوامل
،جبالسلسلة اجلبليةاجلنوبمنطقةحنوالنزوحعلىالرببرالفالحنيمنكبريةجمموعاتأجربتكنرت
sierraالثلج،جبالومنحدراتومالقة،رندة،وجبال،28شذونةمناطقيفاغلبهماستوطنحيث

neveda29،يفرنوبينبقرمونةنزلواالذينبرزالبينامثالالرببرمناملناطقهذهسكنمنصيتوذاع
موعاتهذهاىلويضافاجلنوب،ومبنطقةبرندة، موعاتاجلنوب،منطقةيفالرببريةا الثغريفالرببريةا
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،وبنوالسهلةمنمديونةمنزرين،بنوشاطبةحيةمننفزةمنوهلاصةمنعمريةبنوومنهم. األعلى
شذونة،وبنومغيلةمنإلياسوبنواحلجارةمصمودة،واديمنالفرجوبنوذة،بو ،منهوارةمنالنونذي

تةمنعزون هذامالحقيفلتفصيلسأذكرها-االخرىالقبائلمنوغريهمهؤالءشنرتية،وكانز
دتقبائلحزمابنيذكراملقابلويف. فيهابربريةكثرةعلىيدلممانواحيهمعلىامراء-البحث
ميعرفوملوامنحت ميذكرحيثمصمودة،منومنهمبقية،ألعقا ربهعبدبنسفيانكبيندواأ
.30وعدداثروةاالندلسارضعمرواالذينكثريبنحيي،وبنواحلاجب

خمتاراالستاذيقولوالربتغال،اسبانيايفعديدةاماكنعلىاليوماىلتطلقمساؤهمأزالتوما
.مكيعليحمموداألستاذعننقالالعبادي

alمنهانذكرالرببريةالقبائلامساءاآلنحىتحتملاليتاملواضعامساءنـــمثرياــوك« bornoz
منكبريلشعبجدبر،وهوبنوبرنسAyilaآيلةيفalbrornosوكذلكواشبيلية،قرطبةيف

وصنهاجةكتامة،مثلالقبائلمنكبريةجمموعةتنتميوإليهالربانس،اجلمعبصيغةيدعىالرببرشعوب
الربانسقبائلإحدىزواغةقبيلةوهيبطليوسيفazuagaومنهاوهوارة،واوربة،ومصمودة،

تةمنمأخوذانواللفظانمرسيةيفcenetaقشتليونيفzanetaو سرقسطةيفmequihezaوز
تة،قبائلإحدىمكناسةوهي غمارةgomaraوالربانس،منبزوالةبنووهمفارسيفgazulesز

.31»الربانسقبائلإحدىواوربةدانية،يفاوربةorbaالربانس،من،وهياملريةيف
معينهينضبالاخزّ اجلنوبيةالعدوةوظلتاالندلسية،اجلزيرةشبهعلىالرببرتدفقيتوقفمل

احلكملعهداألخريةالسنواتيفخاصةاخلالفةعهدأواخريفالتدفقهذاازدادبلالرببرية،العناصرمن
.32امللكعبدبناملظفروابنهعامرايببناملنصوراحلاجبعهدويفاملستنصر،

بالءمنابلوهوماالفرتة،تلكيفخاضوهااليتاحلروبيفالرببربدوراملصادراشادتوقد
االعتداءاترديفاحلروبيفملالستعانةخللفاءحدىاخلالفة،ممالصاحلالنصركفةترجيحيفحسن

منهمفكانالعناصر،هلذهجذبعاملاخلارجيةاحلكومةسياسةوغدتالداخلية،القالقلأواخلارجية
تةمن رئيسوكان.املغراوياخلريبنحممدمنهمخزر،وبنودمر،برزال،وبنووبنويفرن،وبنوالليث،بنوز

تة .33اهلجرةمناالربعمائةحدوديفالرببريةالفئةيفألندلسكلهمز
تية،الرببريةلعناصرالستعانةاالندلسيفاميةبينخلفاءيكتفومل حنواندفعواالذينالز

تحتتاألندلسيةالعدوة دونالرببرلكافةمصرعيهعلىالبابفتحوابلصنهاجة،مبعيةالفاطمينيضر
املغرببالديفالفاطمينيمواجهةسوىوقتئذ،االمويةاخلالفةيهميكنملاإلثين،إذالنتمائهمالنظر

ملالذينصنهاجةمنالفلولبعضاللهم.الشماليفاجلاللقةزحفومواجهةالداخلية،القالقلوامخاد
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اخيهوابناءزيريبنلزاويمسحاينالعامريةاخلالفةعهدمنمتأخروقتحىتلدخولهلميسمح
ءالربابرةمنالفرسانعدةانورغم«قائالاخلطيبابنيضيف.34وحبوسحباسةماكسن ديوانيفالغر

تتمةرجاهلممنعدادهميفالداخلينيالسودانالرقاصةرجالهمنإليهاينضافأالفثالثعامرايب
.35»أالفمخسة

راعنهجنمتاالندلسي،اجليشيفالرببريةالعناصراستخدامأنهوإلشارةجديرهووما آ
ااحلرببشؤوناالهتمامعنالعربيةاألرستقراطية،تراجعمقدمتهايف: سيئة يتولونمناستئجارإىلوركو
.واالحناللالفوضىإىلالبالدبذلكفانتهتاملهمة،هذه

العرب: نيا
إذالعددحمدودةكانتفقدالفتح،منذطوالعشكليفاألندلسدخلتاليتالعربيةالعناصرأما

.عددااكثرنصريبنموسىطالعةكانت
ألفعشرمثانيةبلغتنصريبنموسىطالعةيفاالندلسدخلمنعددأناملصادرتشري

وقدم715/ هـ97سنةالثقفيالرمحانعبدصاحبتهزيلة،طالعةواعقبتها. 36واليمنيةالقيسيةمنمقاتل
م،741/ هـ124سنةالقشرييبشربنلجبطالعةاعقبتهامث،37اليمنيةمنوأغلبهاسلفاإليهااشري

ألفنيإىلإلضافةالقيسية،مناغلبهم38العربمنفاآلمثانيةوقوامهااملغرب،ببالدالرببريةالثورةعقب
كانواالذينالبلدينيالعربوبنيبينهاوقالقلفنتنشوبيفالطالعةهذهتسببتوقدأمية،بينموايلمن

ميرون االستالءيفكثريةفرصاعليهمفوتواقدالعربمناجلددالوافدينهؤالءوأنمصاحلهم،يفزمحواأ
استولتفقدواالجتماعي،السياسيالصعيدعلىامااملادي،الصعيدعلىهذا. األراضيقيعلى

البالءأبلتقدالعناصرهذهأنخاصةواإلدارة،اجليشيفاحلساسةاملناصبمعظمعلىاجلديدةالعناصر
.للفاطمينياحملالفنيللرببرمواجهتهميفأميةبينجانبإىل. املغرببالديفالقتاليةاملواقعيفاحلسن

يفصراعمناحلينيهذينبنيكانماإىلترجعالعداوةهذهأصولفإناألمرحقيقةويف
مكانكليفوالحقهمومجاعتهبصاحبهنكلخراآلعلىأحداشتدإذافكاناالموية،السلطةدواليب

تلتئموهناكلالنتقاميقهرال،وعزمواللدداحلقدمنضروجواحنهمبنيحاملنياهلجرة،إىليضطرهممما
م،أبناءإىلوينضمون. املبعثرةأجزاؤهم القبليالنزاعويتجددواملضرية،القيسيةاجلماعاتوتتكونعشري

اخلطارأيبدخولحىتوحمتدماقائماالصراعهذاوظل39.األمويةالدولةقلبيفعليهكانمماكثرأ
ملالعددقليلةعربيةطائفةبصحبةم،743/ هـ125سنةاألندلسعلىواليا40الكليبضراربنحسام

منالشامهلأخيارمنرجال«جمموعةأخبارصاحب،يقولاخلطارأبووكانرجال،الثالثنييتجاوزوا
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العافيةعسكرالعسكرذلكفسميوالسيب،األسرىوأطلقوالبلديون،الشاميونبهفرضىدمشق،أهل
41قطنبنامللكعبدابينوأمنالشامقوادمنوعشرةنسعةيبأبنوعثمانسالمةبنثعلبة،وأفلت

.42»لكورالشامأهلوأنزل،ألندلسالناسحالفاستقامت
مناحلدأجلمنوذلكاألندلس،كورعلىالشامجندبتوزيعقاماالندلسدخولهوفور

ةجلهةفريقكلفأنزلالقبلية،عصبيتهم أهلنصيبفكاناملشرق،منمنهاأتىاليتللبيئةاملشا
أهلأماجيان،قنسرين،وأهلاشبيليةمحصوأهلشذونة،فلسطنيوأهلرية،األردنوأهلالبرية،دمشق
كانتبعدفيمااألندلسدخلتاليتالطوالعفإنإليهاالشارةجتدرومما43.وتدمريببجانةانزهلمفقدمصر

ذلكمعوكانواهلم،العباسينيضطهادذرعاضاقتقليلةأعدداأنإالالوالةعصرخاللالعددحمدودة
.44األندلسإىلوفدتاليتالعربيةاحلشودمنسبقهممنمعمقارنةقليلة،أقليةيشكلون

األساسيةالنواةاملغرب،عدوةمنالقادمةالرببريةواهلجراتالذكر،السالفةالعربيةالطوالعوكانت
السواداستقرحيثالفتحعمليةاستكمالبعدوذلكاألندلس،يفوالرببريةالعربيةالعناصرالستقرار
جديرهوومما. اسبانياتنساءمنوالتزاوجاملصاهرةعلىوأقبلوااملفتوحة،األراضييفمنهماألعظم
رقدالزواجمنالنوعاهذفإنلذكر قدالعربالفاحتونكانإذاماحولالباحثني،بنيواسعاجدالأ
هذا،ورائداملفتوحالبلدذلكنساءمنالزواجعلىذلكبعدأقبلوامثأسرهم،دونأفرادااالندلسدخلوا
اسرية،مجاعاتيفاألندلسدخلواالفاحتنيأنيرىguichardpierreأما45مؤنسحسنيالطرح

ولوالقبلي،النظامعلىحافظواقداألندلسيفاستقرواالذينوالرببرالعربأنعلىهذارأيهيفويستند
أساسعلىإالالسلوكياتتلكنفسرانميكنالانهويرىالزمن،منقرننيخاللبسيطنطاقعلى

علىفقطقائمةاجتماعيةروابطوجودعدمالبديهيومنقبائلهم،بنيقبليةاجتماعيةروابطوجود
وقداملسلمني،املولدينمنمتالحقةأجيالظهوراملصاهرةهذهعلىترتبقدفاءنهوعليه46.الذكور
انوالراجحنصيب،وللرببرمنهانصيبللعربفكانبينهمفيمااالندلسأراضيوالرببرالعربتقاسم
اشبيليةكشرق،47وفروعهالكبريالواديرحوضسهولخاصةالسهليةاملناطقيفتركزتمنازهلم

،ويفاالندلسشرقمروجويف،48شنيللوادياخلضراءالفحوصويفوقرطبة،وأستجةالبلوط،وفحص
وبنوعيالن،قيسوبنوزهرة،بنواستقراشبيليةففياالندلس،لبالدالشرقية،واجلنوبيةاجلنوبيةالسواحل

ملوكعصريفاملناطقهذهحكامعبادوبنواحلضارمة،خلدونوبنوعصيب،وبنو49هوزانوبنوالباجي
.50الطوائف
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طةيفواستقر ،ويفمضربنومنريهذبيانبنمرةاملضرية،ومنواألزداحلضرميوناليمنيةمنغر
وكاناالندلس،مناالعلىالثغريفالتوجبيونواستقر،51وجذاموخوالنكنانةاستقرتاخلضراءاجلزيرة

.52زهرةوبنواحلضرميونببطليوسواستقرالطوائف،ملوكعصريفاملريةصمادحاالعلىاجلدهؤالءمن
وأسراتقبائلشكليتخذالقبائلمنوغريهاألندلسالعربيةالعناصرهذهاستقراركانلقد

األندلسعربوكان«بقولهذلكإىلالتلمسايناملقريأشاروقدوالعصبية،النسببرابطبينهماترتبط
مبكاناالمهيةومن53»....عامربناملنصورذلكقطعأنإىلواالفخاذوالبطونوالقبائللعمائريتميزون

تفاقماسبابمنسببكاناالندلس،أرضيفالقبلياالنتشاروهذاالتقسيماتهذهاناىلنشريان
االيتالثورات منالوافدينانإىلاالشارةجتدر،كمااهلجرةمنالثاينالقرنيفخصوصاندلساألشهد
عيشهممنط،وأصبحاملدنيفالعربيةاألساسيةلألرستقراطيةالنواةتكويناستطاعوااالندلس،علىالعرب
وخدمتهازراعتهايفيستخدمونكبريةاقطاعاتميلكونأصبحوا،حيثوالقوطالرومانالسادةحياكي

ميفإقامتهموكانتالعامةمنواملولديناالسبانالفالحني مفأصبحتاملدن،قربضيعا تشبهحيا
اجلهاتأواملدنيفاالقامةالعرباختيارسببإىلبروفنساللفيالفرنسياملؤرخاشاروقدامللوك،حياة

تيفاالقامةاحلكمتقديرأولوظائفلالشتغالاملدنيفاالقامةالعرباختار«بقولهمنهاالقريبة بيو
مبفالحةوعهدوااقطاعينيكسادةومسليةمرحيةريفية مسلمنيفالحنيأوالعواممنمولدينإىلضيعا

عندماامتيزوااليتاالوضاعهيهذه54»األرضتغلهااليتاحملاصيليفاملشاركةأومعنياجيارمقابل
العربيةاألسرمناخرونمنهموكان55األندلس،بربرمواجهةيفعضدهملشدالشامعربعليهمقدم
افأنشأاملدنعنالبعيدةالزراعيةاملناطقيفاستقرتاليت الواقعمرادحصنمثلوحصوقالعاأصحا
طة،اقليميفحيصبوقلعةوقرطبة،اشبيليةبني واشبيلية،اخلضراءاجلزيرةبنيالواقعةخوالنوقلعةغر

حوقلعةاألعلى،الثغريفاللخميحبيببنأيوبأقامهااليتأيوبوقلعة قرطبةبنيالواقعةر
.56وطليطلة

واكرباالندلس،يفونفوذهماميةبينلسلطانمباشراديدامتثلاألرستقراطيةهذهكانتلقد
بينثورةاملثالسبيلعلىالثوراتهذهومنقرطبةيفالسلطةعلىمتردهمكثرةهوذلكعلىدليل

-822/ ه238-206األوسطالرمحانعبداالمريوفاةبعدبقرطبةاملركزيةاحلومةضدشبيليةاحلجاج
.57م852

فيماخلالفةبويعالذيالناصرالرمحانعبداألمريجاءأنإىلمتقدةالثوراتهذهجذوةظلت
.58استقالهلمعلىالقضاءمنودهائهحبنكتهواستطاعه350- 316بني
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الصقالبة: لثا
إىلقزوينحبرمنأراضيهاامتدتاليتبلغاربالدمناملختلفةالبالدسكانلصقالبةيقصد

تيكي،البحر الشعوبعلىالكلمةهذهأطلقواالوسطىالعصوريفالعرباجلغرافينيانإالاالدر
أيةمنجلبوهمالذينارقائهممجيععلىفأطلقوهاالسمهذااستعماليفالعربتوسعمثعامة،االسالمية

،يباعونوكانواجليقية،وقطالونيا،وملباردمنمجيءالذينأو59مسيحية،ام اجلنسنيومناحدا
العاشراهلجريالرابعالقرنيفاالندلسزارالذيحوقلابنالرحالةيذكر60.اسالميةتربيةويربون

همذلكميفعلمنوكانخيصون،االندلسمشارفعلىالصقالبةهؤالءيكونعندماأنهميالدي،
،62أجسامهمصحةعلىمقرورينأحواهلمعلىفحولتهمتركواخرىأماكنأيفسبواإذاأما61اليهود،جتار
واجليش،واحلاشية،احلرسيفاستخدامهممثومنتنشئتهموتتماجلنسنيمناالطفالمنمعظمهموكان
.63القصورمعجتحىتيتنامىعددهمواخذ

اكانوااليتللوظائفلنسبةأما االجناسغرارعلىاملتدنيةالوظائفمنتكنفلميشغلو
اشتدوعندمااحلرمي،خلدمةوذلكالقصوريفالعملوأمههاحمرتمة،وظائفيشغلونكانوابلاألخرى،
يفاستغلوهمعندمامصنيعااحسنواوقداالدارية،املناصبوكذااألندلسياجليشيفأقحمواعضدهم

ملتدعيممواستعانواالوظائف،هذه املؤامراتعلىوالقضاءاالنفصاليةاحلركاتوامخادألندلسسلطا
توالتصديمشاريعهم،لتنفيذطيعةاداةاألمويونمنهموجدحيثالداخلية ايقومكاناليتلالنقال
.واملولدونالعربأشراف

ماستخدامهميفبدئوقد األمويوناالمراءحلاجةيتزايدعددهموأخذالداخل،الرمحانعبدأ
الرمحانعبداخلليفةعهديفعددهموصلحىتأميةبينأمراءخدمةيفتفاىنالذياالجنيبالعنصرهلذا

مطعممنالقصركفايةيفاهلائلالعددهذاوكان64النساءمن6750ورجال3750ه300الناصر
.65وملبس

مهماكثريفاعتمدوااألموينيفإنحالأيةوعلى لالصقالبة،منجيشعلىأ منهمهؤالءو
بعضهمانحىتاألموية،السلطةيفحساسةمناصبإىليصلواأنمنهمكبريعددومتكنوحظوة،عناية

موزادطائلةوثرواتشاسعة،اراضيامتالكاستطاع املستنصر،احلكماخلليفةعهديفمركزهموارتقىشا
ماألخريهذاوكان آلخر،حنيمنمنهمتصدراليتالقصرلتقاليداملخالفةاألعمالعنويتغاضىيقر

معنوالتغاضيإليهم،إلحسانمنهاملقربنيوحيثاالعذار،هلمويلتمس : يقولوكانالالئقةغريتصرفا
ممنفتسلم،معاملتهميفوترفقهلمتليبأنللرعيةفينبغيأمناؤهم« وقتكليفميكنناليسإذمعر

.66»عليهماالنكار
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انفسهمواعتربواالسلطةمقاليداملؤيدهشاموتويلاملستنصر،احلكموفاةمعمكانتهموازدادت
اوأنالبالد،يفالعلياالسلطةأصحاب لتدعيمأميةبنوماستعانلقدأيديهم،بنيأصبحتإدار
م .اسلفناكماسلطا

مإال يفالدنيالطبقةاختالطهموأنكمله،االمويالبيتعلىنقمةكانوااالمرحقيقةيفأ
تمع النوععلىحمافظنيألندلسعهودهمطوالوظلوامنعدم،شبهكاناالندلسيا
مhomogènesالعرقي اخلالفةسقوطعندهوذلكعلىوالدليل. بينهمفيمامتضامننيظلواوأ
تكوينمنمتكنواحيثاألندلسشرقيفويستقروامشلهمجيمعواأنوقررواواحدة،كتلةيفاحتدوااألموية
.67مخاصةطائفة

وصلوملاللدولةالسياسيةالشؤونيفوتدخلوااملستنصر،احلكموفاةبعدالصقالبةنفوذوازداد
مشلتشتيتعلىعملالدولةشؤونيفالتصرفمطلقوأصبحاحلكم،سدةإىلعامرأيببناملنصور

منإليهميطمئنممنغريهمعلىيعتمدوأخذالطائفة،هذه .جانبهمو
امللكعبداملظفرحجابةفرتةيف68العامرينيالفتيانمنواحدحاولفقدذلكمنالرغموعلى

املظفراحلاجبمرضمستغالالناهياآلمرأصبححىتمرهأفاستفحلشؤونه،وتدبرياحلكمإىلالوصول
امللكعبدكادفمااحلكم،شؤونعلىالسيطرةمنإليهيهدفكانماليحققامللكعبدمروانأيب

هؤالءطاعةاناحلادثة،هذهمنويستنتج. 69قتلهمنلهدسمثالسجنيفبهزجحىتمرضه،منيشفى
م نةكانتلساد .وبطشهالقائدبقوةمر

يفقامتاليتاملؤامراتيفضلعالصقالبةهلؤالءكاناالموية،اخلالفةأركانتضعضعتوعندما
موعاتهلذهوالقائد،املدبرالرأسهوالعامريخريانوكاناالندلسبالدوسائرقرطبة، .الصقلبيةا

األندلسشرقيفصغريةدويالتظهرتمعاملهاوامنحتاألموية،اخلالفةجنمأفلوعندما
.70الصقلبيةالعامريةلدولةوتسمتبينهافيماوحتالفت
:املساملةرابعا: 

االسالماعتنقممنوهم،االسالمعتناقاحلديثةاالسبانيةالعناصرعلىالتسميةذههأطلقت
املساواةمقدمتهاويفحقوقهم،هلمضمنالذيالدينذاإمياأوشخصيةمصلحةعنحبثاإماطواعية

.72املساملةأواآلساملةالفاحتونالعربعليهمأطلقوقد. 71املسلمنيالعربمع
وهيالفاحتوناتبعهااليتالتسامحسياسةاجلديد،الدينيفالدخولعلىهؤالءشجعمماوكان

االسبانمنكثريخلقاستجابوقد.73َال ِإْكَراَه ِيف الدِّيِن دينهممبادئمنمستمدةاألصليف
.اجلديدةللدعوة
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معقولتسامحإىلوعمدوااألندلسيفسيماوالالتعصب،العربكره«عليكرداألستاذيقول
مفاستمالوا محىتوالربتغالينياإلسبانينيمنبينهمنزلوامنبسري مسلمبنيخالفشجرإذاكانواأ
يراها،اليتلصورةإنسانكليتعبدواأنورخصوا... للمسيحينيغالبااحلقيعطىاجلند،منومسحيني

74.»واملغلوبالغالببنيوطنيةوحدةفنشأت

وهياجلديد،اإلسالميالديناعتناقيفرغبةاألسبانعنداجلانبولني،التسامحهذاولدلقد
أناملسلموناعترببلفحسب،هذاليس. املسلمنيغريمنأرضهمغزومنعندهؤالءلفهاملخالل

أوتفريقدوناملسلموضعإىلوينتقلتلقائيا،الصفةهذهعنهتسقطاالسالمالذمينيهؤالءمندخلمن
األندلسأهلمنكثريدخلالشاكلةهذهوعلى،75االسالميالشرقيفحيدثكانماعكسوهومتييز

اليتاألوىلاجلماعاتوكانت76صلهميتصلشيءكلوتالشىاإلسالمية،اجلماعةمنوعدوااإلسالم
املتاعبمنهلمكمنقذاإلسالمإىلنظرواالذيناألرضوأقنانالعبيدمنهمالفاحتنيعقيدةاحتضنت

احتتيئنونكانوااليت نضوائهم. 77وطأ .املسلميشوكةقويتالفاحتنيالعربللعربو
:املستعربونخامسا: 

ثروااملسلمنيمعتعايشواالذيناإلسباننصارىهم مبلغتهمو بدينهم،احتفاظهممعوعادا
النصرانيةاسبانيايفاستعماهلايفيشرعومل،78األندلسنصارىألسنعلىشائعةمستعربنيلفظةوكانت

مكانواالعربأنبيدمستعربون،نصارىفيهااليتالبالدعلىالنصارىملوكاستوىلعندماإال يسمو
تمعيفهؤالءاندمجوقد،79الذمةبعجم مسوىعنهيفصلهمالاكلياندماجااالسالميا اليتعقيد
لقد،العربيةاللغةجماهليفويغوصونالشعر،ويقرضونمبنيعريببلسانيتكلمونوهم80عليها،بقوا
.السياسيةوحىتواالجتماعيةالدينيةحريتهمبكاملاملستعربونهؤالءمتتع

الكنائستلكاملسلمني،العربنلدمنمكفولةكانتالعقيدةحريةأنمنذلكعلىأدلّ وال
العقيدة،عنواإلفصاحالتعبريحريةمبثابةوهيالنواقيسيقرعونوكانواأحيائهم،يفأنشئتاليتواألديرة
قبلمنمبضايقةيشعرأوذىأحدهمميسأندونعلينبشكلالتعبديةوالطقوسالشعائرومحاية

النصارىطقوسمنالشعريةهذهإىل" احلمامةطوق"كتابهيفاألندلسيحزمابنأشاروقداملسلمني،
:قولهيف
اقيسِ وَ لنَـ لِ ىارَ صَ النَ عِ رْ قَـ لَ يْ بَـ قُـ عُ لِ طّ مُ وِ اجلَّ لُ َال هِ وَ ِين تَ يْـ تَـ أَ 
81يسِ اوِ وَ الطَ بِ ذْ أَ كَ نٍ وْ لَ لِ كُ نْ مِ ايً سِ تَ كْ مُ هللاسُ قوْ قِ فْ األُ ِيف حَ َال وَ 
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أليبترمجتهيفحاملطمصاحبأوردهمام،املسلمونواستئناستعبدهمحريةعلىيدلومما
النواقيسوقرع... قرطبةكنائسحدىليلةتانه«: يقولحيث82شهيدبنامللكعبدبنأمحدعامر 
نريمتوشحاملسيح،عبدةيفبرعقدوالقسمسعهيبهج .83»توشيحأبدلز

ياروعند اواختاللاألموية،اخلالفةا عشراحلدياهلجري،اخلامسالقرنايةمعأركا
ياراألهليةاحلربغمرةويف. ذىبيعهموالكنائسهمتصبوملالشرحية،هذهتستهدفملامليالدي وا
.84حريةبكلوالدنيويالدييننشاطهمميارسونهؤالءظلاملركزيةالسلطة

كليفرئيسهلميكونأنهلميسمحكانحبيثوالتنازالتاألخرىاالمتيازاتعنفضالهذا
حلريةينعموناملستعربنيهؤالءظللقد. القومساسمعليهيطلقوكانتواجد،فيهاهلميكنمدينة
املرابطوندخلأنإىلطويالدهرااملسلمني،وغريمسلمنيمناألخرىالفئاتجانبإىلالكرميةواحلياة

.األندلس
املوايلسادسا: 

منأمهيةتقلالأخرىعناصرهناكاألندلسي،للمجتمعاملكونةالعناصرهذهجانبوإىل
الرتابطمراحليفسواءواالقتصادية،واالجتماعيةالسياسية،املسامهةحيثمنالذكر،السالفةالعناصر

تمععناصربنيواالنسجام مراحليفأو85ه366ه300للخالفةاألوىلالعهوديفاألندلسا
موعاتاالرستقراطيةوالسالالتالعصب،قرابةصلةزوغبو الروابطهذهتالشي ومن86الواسعةالعرقيةوا

.املوايلالعناصرهذه
بشربنبلجطالعةمعقويبشكلتوافدتواليتاألمويللبيتالتابعةالشرحيةملوايليقصد

واحدةكتلةهؤالءيشكلملإذ. 87العربمنأالفومثانيةموىلألفيمنيتألفجيشهكانالذي
تمعيففاعلةسياسيةكقوةيظهرواوملوهناك،هنايتوزعونافراداكانوابلمتماسكة، دخولمعإالا

حىتالكتلةهذهحنواحلشودوازدادت، 88بعدهمدخالوممنأميةبينموايلمناألندلسبشربنبلج
.89مإالتعرفالأميةبيندولةصارت

بهقامواوماوالطاعة،األركانمنفيهمملسوهملااملوايلاصطناععلىأميةبينخلفاءدأبولقد
أفقيفملعتاملويلمنشخصياتوهناكألندلس،األمويةالدولةدعائمإرساءيفجهودمن

الذياملروانية،موايلزعماءأحدخبتبنالرمحانعبدمثلالدولةجهازيفرفيعةمنزلةالسياسة،وتبوأت
البعضتنكراألفولإىلاألمويةالدولةجنمآلعندماو.الدولةسيسيفمعاويةبنالرمحانعبدعضد
نظهرهلموقلبمنهم بنجهوراحلزمأبووهواملوايلأحديدعلىدولتهمرسمايةكانتحىت.ا
.90جهوربنحممد
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اليهودسابعا: 
تمعطوائفمنةمهمّ طائفةاليهودشكل وكثرتالفاحتنيالعربجميءقبل91االسباينا

شديداعداءاليهودلقيولقد93والبريةlucena92اليسانةومنهااملدنبعضمغصتحىتممجاعا
،جزيرةشبهاملسيحيةبدخولالرومانحكمحتت معاختذهااليتالقراراتبعدوخاصةابري الطليطليا
مناملسيحياتزواجومنع94نصرانيةيهوديةزجياتمنهمالذيناألوالدتعميدبضرورةتفضياليت

وعزلأمالكهمبصادرةذلكيفعلمنومعاقبةعبيدهم،علىاليهوديفرضهكانالذياخلتانومنعاليهود،
. 95عليهمالتعرفيسهلحىتالعناصرقيعنمتيزهمشاراتبوضعوإلزامهم،مناصبهمعناليهود
ماملهددةالقراراتهذهوحيال وهؤالءاملسيحية،عتناقهمتظاهراالبعضوبقيمنهمالكثريهاجرلكيا

.judaizantesاملسترتينليهوديسمونالذينهم
منجاءمثلدينهمتعصبايكنملالذيسيونتاالامللكعهديفإالالصعداءاليهوديتنفسوملهذا

حكامبنييتقلبوناليهودظلوهكذااليهود،ضدالتعسفيةالقراراتبتجديدطالبالذيسسناندبعده
إىلراجعخمتلفةفرتاتيفاليهودذاقهالذيالتعصبولعلأخرى،رةمساملنيوبنيرة،متعصبني
االيتوالدسائساملؤامرات تمعاتيفحييكو .96احلوااليتا

أخذتالذيالشعبطوائفبقيةمعواالضطهادالذلمرارةذاقوااليهودفإنحالأيةوعلى
مناليهودختلصاألندلس،ببالداملسلمونحلوملا.97سبيالذلكإىلجتدأندوناخلالصإىلتتوق

مواستمتعوااالضطهاد،كبوس هااملسلمونمنحهماليتحبر اليهودظلاليتالدينيةاحلريةومنهاإ
ا .اسبانياإىلاالسالمدخولقبليكتمو

بعةاجلانبولنيلتسامحاملتسمةمعاملتهمتكنملاملسلمنيالعربفإنإليهاإلشارةجتدرومما
اجلميل الذي أسداه اليهود للمسلمني أثناء إىلذلكيعودبلفحسب،مسلمنيكومبادئهمشريعتهممن

فعال،بشكلوالعلميةاالقتصاديةاحلياةيفمشاركتهمإىلمانألوالشعوراملتنفس،ذاهأدىولقد.الفتح
الدرسحبتوارثوافقدالتنظيممنكبريجانبعلىوكانوااملختلفة،العلمميادينيفحضورهموسجلوا
بنامللكعبدبنأمحدعامرأيبالشهرياألندلسيالشاعرأنالشنرتيينيرويحيث. اليهواجللوس

علماؤهموكان. 100واألدبالشعريعلمه99اسحاق،بنيوسفامسهليهودياستاذاكان98شهيد
ةطرقايسلكونالتلموذأصحاب سارشاكلتهموعلىاملسلمون،الفقهاءيسلكهااليتللطرقمشا
والعربية،العربيةمنهاخمتلفة،بلغاتاملصنفاتمنالعديدترمجةيفبرعواالذينواملرتمجوناالطباء،

نيةالالتينيةوأحياوالقشتالية بنحسدايامثالالعلماءهؤالءبنيمنكبريعدداستمروقد. واليو
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واملماليكالدولسفراءمنالكثرياستقباليفرسولهكانالذيالناصراخلليفةطبيبشربوط
.101األجنبية

التسامحوهوأالواحد،تفسريإالاليهود،إليهآلالذيوالتألقاملكانةهذهتفسريميكنوال
شبهيفمتواجدةكانتاليتتلكسواءاالسالمية،غرياجلالياتجلميعاملسلمونمنحهالذياجلانبولني

.الفتحبعداألندلسدخلواالذينأواالسالمية،الفتوحقبلاجلزيرة
أشركهمبلأخرى،أمممعيالقيهملمااملعاملة،حسنمناملسلمنيمنهؤالءلقيفقد

ممجيعيفاملسلمون اليهوداملؤرخنيببعضحدىاممالسياسيةوحىتواالجتماعيةاالقتصاديةشؤو
بقاعيفغريهممنحاالأحسنكانوااالندلسيالوسيطالعصريفاليهودانإىلاالشارةإىلاملعاصرين،

.األخرىالعامل
ممجيعممارسةيفاملطلقةواحلريةاالقتصادي،والرفاهالستقرارنعموافقد االقتصاديةنشاطا
متطويرإىلدفعهما، مموالعلميةواالجتماعية وجتدر....«الزعفراينحاييميقولواالدبيةالعلميةابداعا

حيثمناالخرى،البقاعمنغريهامنحاالحسنأكانتاالندلسيفاليهوديةانإىلهنااالشارة
حياةازدهاريفمهمادوراقانوينوضعمنعليهكانوامبااالندلس،يهودلعبوقدواالستقرار،االمن
هذافمنحهمالعاماالزدهاريفالفضلمنالكثرييعودوإليهمالعامة،الشؤونيفبلاالقتصادية،البالد
العلوميفإذاكاملتمثلةمشاربهكليفالفكريفالعليااملراتبوبلوغالعلملطلب،التفرغوالرخاءالرفاه

يسهمواوأناليهودي،الفكرتطوريفكبرياثريايؤثرواانمناليهودمكنممااألندلسية،العربيةواالداب
اللغويةجوانبهايفالعربيةالدراساتلتلذلكنتيجةوكانالتعبريية،أشكالهخمتلفواغناءاخصابيف

.102»واألدبية
ميفووظفوهبعيدا،شوطافيهقطعواقداملسلمونالعربكانالذيالشعرجماليفوحىت حيا

تغنتاليتالرائعةلقصائدجتودأنالشعريةلقرائحهمالعنانواطلقواوالعاطفة،والدنيوية،والدينية،اليومية،
.ذلكمنمينعهمدينياعائقاذلكيفجيدواوملوالروح،النفسخلجاتعنعربواكمامتوالية،أجيالا
إنالدنيوي،الشعر-الديينالشعرحسنكانالذي–املشرقبالديفاليهوديالشعريعنملحنييف

إىلالعربيلشعرمنحتشعريةاجتاهاتلتدرجظهرتفقداألندلس،إىلانتقالهبعدإالالتعبري،صحّ 
اليوميةواحلياةالطبيعة،منمواقفهمعنأصحابهبهيعرب. تفتحاأكثرجمالإىلاملسمىهذامناخلروج
هذاواصحابالدين،رجالبنيوخالفجدلموضعاالجتاههذاجعلممااملسلمني،لشعراءاقتداء
شإحداهايتزعممتنافستنيمدرستنيظهورإىلذلكفأدىاليهود،شعراءمناإلجتاه لرباط،بندو
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مقاصده،يفاألندلسيفاملسلمنيشعراءمثلمثلهالثاينجتاهاإلوغداسروق،بنمناحميتزعمهاوالثانية
.103نظمهوتقنياتواصنافه،وموضوعاته،وأهدافه،

لرغمالطوائف،عهدمستهلففيحالأيوعلى وعصفتاالندلستعمّ اليتالفتنةمنو
يتبوؤاأنمناليهودذلكيثنملثنية،اإلالطوائفخمتلفإىلينتمونالذيناملسلمنيمنكبريةعداد

طةخمتلفةاماراتيفحساسةمناصب تقلدالذيالنغريلةابنوهواليهودمنواحدفيهاوصلاليتكغر
اليهودمنالكثريحذوهوحذاالدولة،شؤونيفالتصرفمطلقوأصبحزيري،بيندولةيفالوزارةمرتبة
ذه.104اململكةيفهامةمناصبإىلوالوصولالتألق،يفالرغبةحتدوهمكانتالذين احلسنةاملعاملةو
.105البالدهذهإىلالشرقينياليهودمنكثريجذبتاالندلس،يفاملسلمنيمناليهودلقيهااليت

اهلوامش:

تمعدار،يدو يوسفحسني-1 ،11999طالقاهرة،اإلسالمية،احلسنيمطبعةه،422هـ138األموي،العصريفاألندلسيا
.13-12: ص

.46-45: ص،1987املغربعكاظ،منشوراتومصادره،األندلسريخمباحثعبود،أمحدبن-2
(د ت)للنشر،التونسيةالدارهجري،اخلامسميالدي،عشراحلاديالقرنيفاالسالميةقرطبةخالف،الوهابعبدحممد-3

.237:ص
بلغحىتاساراستطالعية،محلةرأسعلىنصريبنموسىبعثهاملعافري،مالكبنطريفزرعةيبيكىن: مالكبنطريف-4

صابأأيناألخرى،الضفةإىلانطلقومنهاا،لنزولهطريفجزيرةاليومهلا،ويقالخلضراءاملعروفةاالندلستقابلاليتاجلزيرة
الرطيب،االندلسغصنمنالطيبنفحالتلمساين،املقري. الدخولعلىتشجعواذلكالناسرأىفلماوامتعةكثرياوماالسبيا

. 255: ص،1ج،1388صادرعباس،داراحسانحتقيق
للكتابالوطنيةاملؤسسةالعريب،امساعيلحتقيقا،الواقفةواحلروبهللارمحهمامرائهاوذكراالندلسفتحيفجمموعةأخبار: جمهول-5

.97:ص،1989
.57:صاالسكندرية،اجلامعةالثقافةمؤسسةواالندلس،املغربريخيفالعبادي،خمتارأمحد-6
.233: ص، 1املصدر السابق، م،التلمسايناملقري-7
:ص2004بريوت،،1طاالسالمي،املدارواالندلس،افريقيامشاليفاالسالميالعريبواالستقرارالفتحطه،ذنونالواحدعبد-8

157.
.30: ص(د ت)،،يف القرن اخلامس اهلجري، دار الثقافة، بريوتاشبيلية خالص،صاحل-9

وأصلوضرع،زرعبلدمصون،ومحىخصيبوجناتغصونذاتوشجروحصونجهاتأم«بقولهاخلطيبابنوصفها: رندة-10
اوفرع الربماليةمنحازا ليةجديدةوأقوا ملدينةمنيعاحصناوتعترباالندلسيةالقواعداهممنكانتوقدمالقةغربرندةتقع»و

ر،املعاهدذكريفاالختيارمعياركتابالدين،لساناخلطيبابنمالقا، الدينيةالثقافةمكتبةشبانة،كمالحممدحتقيقوالد
. 130: ص،1423-2002

االكورةتنسبإليهاأوليةمدينةوهيأستجةمبقربةتقع: كر-11 اومنيتغريملاالولبنيانمنبالطو رندةمدينةاهلامةمد
اورةاملدنإىلاملياهجتلبكانتومنهاوالعيوناجلبالكثريةالطوائفعهدخالليفرنبينعاصمة اا يشتهركمامنيعةحصونو
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ية،القادرعبدحتقيقاألندلس،ريخجمهول،الزراعية،منتوجاتهوتنوعمياههبوفرةاألقليمهذا -1428العلميةالكتبداربو
،1975بريوت،لبنانمكتبةعباس،احسانحتقيقاألقطار،ريخيفاملعطارالروضاملنعم،عبداحلمريي،124ص،1ط،2007

: ص،)تد(،سعيدبورالدينية،الثقافةمكتبةصادق،حاجحممدحتقيق،اجلعرافيةكتاب،بكرأيببنحممدالزهري،607: ص
90  .

بناحيةاالوسطملغربمواطنهموكانت.،وكثرةوفودهلموكانهوارة،منووزداجةالبرت،الرببرمنالنسابنيبعضيعتربهم: وزداجة-12
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ين ريخ املغرب ، رغم أّن احلديث عن مازونة فيما قبل العهد الز ال يعدو التلميح إّال أّن صفحات 
الزمن.أو إشارة إىل هذه املدينة، على مّر ، األوسط تكاد ال ختلو من تعليق

ا إىل أن أصبحت عاصمة ، كيف أثّرت املدينة على سري األحداث؛  وسنرى يف ما يلي منذ نشأ
اجلزائر.عند دخول العثمانيني إىل ، لبايليك الغرب

بني احلني واآلخر بني ، يف هذا القسم من العامل اإلسالمي، لقد عانت املدينة من تقلب السلطة
نيني واحلفصيني وجّر عليها ، ثّرا ظهور اخلالف بني أبناء حّكامها من قبائل مغراوةوزادها، املرينيني والزّ

الويالت.وعلى ساكنيها الكثري من 

الرببرية:املرحلة 
ريخ النشأة اليت جاءت ، بغض النظر عن االختالفات الواردة حول أصل التسمية يف خمتلف و

فإن بلحميسي يرى أن غىن ؛ شواهد جديدة، واليت يصعب الفصل بينها من دون ظهور املصادر التارخيية
ملوارد النباتية ر البشرية الضاربة يف القدم، املنطقة اجلبلية  ، ومبجموعة من املغارات اليت ختبئ الكثري من اآل

ن الوجود البشري يف املنطقة يزامن العهد الروماين فاملنطقة ، بل قد يتعداه يف القدم، واليت تدفعنا إىل اجلزم 
وبني األصنام وبقية املدن الساحلية، ند تقاطع الطرق اليت تربط بني تنس وحوض ميناتقع ع

وكون املدينة تقع يف موقع حصني وكثري ، والظاهر أن الرومان تنقلوا يف املنطقة يف مجيع االجتاهات
فال يستبعد أن يكون الرومان قد اختذوها أكثر من حصن عسكري؛ املياه

ملنطقة كان بني القرن الرابع واخلامس، وتسبب يف هجرة الرببر فريى أن ال؛ أما مارمول وجود الروماين 
جلبال . 1من كل سهل الشلف واالحتماء 



134

ا كانت آهلة بعدد  ، جدارومانية كبريوذكر بوردون أن " احتمال كون مازونة مدينة  ّ ومن املؤكد أ
ر ، كبري من السكان يف جهة بين ، داخل املدينة وخارجها؛ رومانيةوذلك لكثرة ما حتويه املنطقة من آ

.2زروال وأوالد كرلوف "
ا بنيت يف عهد الرومان"قائال:ويعّلق يف موقع آخر  وإن كان ؛ ... هذه املدينة اليت من املفروض أ

ا إىل املسمى ماتع الرببري ا ينسبو على ، لكن موقعها احلسن، الذي عاش قبل العهد اإلسالمي، سكا
ملياه الوفرية املتدفقةمرتفع  ، ويرتكوا هذا املوقع حىت ينتبه إليه الرببر، يفكر فيها الرومانأالأمجل من ، ينعم 

ت الشفهية اليت توارثها السكان  ريخ املدينة الذي ليس لنا حوله سوى املرو ومع األسف ال ميكن توثيق 
"3 .

مازونة يف العهد اإلسالمي األول
ت  ؛ فمن الصعب احلديث عنها قبل ذلك ينالتارخيية حول املدينة قبل العهد الزّ نظرا لفقر الكتا

فما كتب قبل ذلك ال يكاد يعدو شذرات هنا وهناك، تقتصر يف معظمها على أن القائد الفالين ، التاريخ
ا كانت ضمن املدن اليت خضعت حلكم قبيلة مغراوة، أو غري ذلك من اإلشارات  ا، أو أ املقتضبة، مّر 

واليت ال تعطينا أي وصف ميكن أن يعرف منه حجم املدينة أو أثرها التارخيي واحلضاري.
لقد كانت مدينة متحضرة جدا يف القدمي، لكنها كثريا ما ..."بقوله:من ذلك ما نقله الوزان 

لتايل من  رة أخرى، و رة، ومن قبل الثوار  ب، حىت األعراتعرضت للتخريب من قبل ملوك تونس 
، ألّن أو فالحون، ومجيعهم تقريبا فقراء،قليلة السكان، وهم إما نّساجون)16القرن أصبحت اليوم (

واتا إل .4"، واألراضي املزروعة جيدة تعطي غلة حسنةألعراب يثقلون كواهلهم 
ر مثَّ على استوىل علّي بن إسحاق على اجلزائمثَّ "... بقوله:دينةاملعن 5الناصريهيذكر ومنه ما 

زل قسنطينة فامتنعت عليه ، فسرح السَّيد أملنصورواتصل اخلرب، مازونة مثَّ على مليانة مثَّ على القلعة مثَّ 
، وعقد حملمد بن إبراهيم بن جامع على على حرب ابن غانيةُمؤمن، وعقد لهـزيد بن أيب َحفص بن عبد ال

د ابن ، وشرّ بو زيد ِإىل أفريقيةفوصل السَّّيد أ، وأمحد الّصقليّ األساطيل، وإىل نظره أبو ُحممَّد بن عطوش 
.6"ىل الصَّحراء يف أخبار طويلة ...غانية عنها إ
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سلمني يف القرن السابع جيزم بوردون أن املدينة مل يدخلها اإلسالم يف احلملة األوىل جليوش الفاحتني امل
أشداء للمشاركة يف فتح ّدموا للفاحتني اجلدد رجاال، وقودخلوا فيه، لكن أهلها سرعان ما عرفوه امليالدي
، لبناء ذلك لعبد املؤمن أقوى احملاربني، وقدموا بعدبناء الدولة املرابطية بفاعلية، كما شاركوا يفاألندلس

م ُهزِموا أمام اهلالليني وسامتهم قبائل احملال سوء املعاملة بعد  زامهمالدولة املوحدية غري أ .7ا
ريخ املدينةأن القرن الثاين عشر امليالدي هيعتربفلحميسي بأماو  ، حيث و عصر االزدهار يف 

ال مع اإلدريسي يف نزهة ، كما هو احلدينة تعرف ذكرا واضحا يف التآليفمن هذه الفرتة بدأت املابتداءً 
لنشاط التجاري، الذي جعاملشتاق فالحي واحليواين الذي ه إىل كثرة املنتوج ال، الذي مردّ ل املدينة عامرة 
ملدينةتنعم به  إلضاألراضي اخلصبة احمليطة  لزرايب ، الذي مأل أسو افة إىل املنتوج الصناعي واحلريف،  اقها 

، حّتمت تلمسان ومراكش روابط جتارية قوية، وجعل بينها وبني مدن أخرى كالقلعة و واألصواف املصبوغة
ا للتزود اعلى القوافل التجارية املرور  . 8مبنتوجا

ع الذي سيكون هلا أيضا دور سياسي يف إطار الصرا ؛ وإذا كان للمدينة هذا الظهور االقتصادي
نعرفته بالد املغرب األوسط م احلفصيني شرقا ، سواء خالل التنافس بينهم وبني جريا9، على عهد بين ز

ا قبائل الزّ ، أو عند التنافس الداخلي بني خمتلف فروع البيت واملرينيني غر ين على هرم السلطة ودور سكا
.10مغراوة يف هذا الصراع

وي يف ظالم سحيقإىل اختالف الوالء بني دولة وأخرى؛ لقد أدى  ، مرده إىل جعل املدينة 
ضدها.اليت عانت منها كلما انقلب ميزان القوة ، احلمالت التأديبية
ه عل؛ ويف عهد علي بن منديل الذي خلفـه639ففي سنة  ى حكم مازونة ومعها قبائل أ

احلفصي، ، وقع حتالف بينهم وبني بين توجنيمغراوة لدعم هذا احللف ضد بين عبد ، وطلبوا تدخل أبو زكر
نّيني ودخل عاصمتهم تلمسان؛ فأسرع إليهم وهزم الواد كما على ، ويف طريق عودته عّني عليا هذا حا الزّ

ن ومنازعة هلم على ملك اخللعة، ويتصرف تصرف امللوكلبس ، وطلب منه أن يمازونة ؛ نكاية يف بين ز
.11املغرب األوسط

ن_ الذي حكم 12حاول أبو سعيد عثمان األول؛ ـه686يف سنة و  _ بعد أبيه يغمراسن بن ز
نية ، ا، لكنه فشل يف إسقاطه، فحاصر جبايةوسطأن يفرض سلطانه على كامل املغرب األعرش الدولة الزّ
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فرجنيت" ... أخذ مازونة من أيدي مغراوةويف طريق عودته  من أيدي توجني ... فدّوخ ، وحصن 
. 13، وسبا حرم حممد بن عبد القوي، مث صرفهن إىل قومهن"بالدهم، وأحذ ونشريس معقلهم

للقمح؛ ويف نفس السنة ئل الذي مجعته جيوشه من القبا، اختذ أبو سعيد حاكم تلمسان املدينة خزا
.14نهزمة أمامها يف أراضي بين توجنيامل

ت؛ استغلظ عليهم بنو عبد "بقوله:وهو ما يؤّكده عبد الرمحن بن خلدون  ويف خالل هذه الوال
هض إليهم ، فن)، بعد مهلك أبيهم حممد (بن عبد القوي ّدت وطأة عثمان بن يغمراسن عليهم، واشتالواد

موانشريسسنة ست ومثانني وستمائة، وحاصرهم جببل ونقل زروعها إىل مازونة حني ، ، وعاث يف أوطا
.15"غلب عليها مغراوة

ى عرفتها مازونة بعد حصار تلمسان، من قبل حّكام فاس، الذين دانت هلم البالد بعدها، حمنة أخر 
فآثرت ، ين؛ عجزت قبائل بين توجني ومغراوة عن صد هجمات أيب يعقوب املريفرغم املقاومة الشرسة

.16وع للحاكم اجلديداخلض
نيني يف منتصف ؛ خضعت املدينة جمددا رالقرن الرابع عشوبعد عودة حكم املغرب األوسط إىل الز

م ، ، الذين تغلبوا على معظم البالد اخلاضعة لبين عبد الوادوحكمها حلفاؤهم من قبائل سويد، إىل سلطا
.17عاصمة ملكهم تلمساناألحيان حدودالذين مل تعد سلطتهم تتجاوز يف الكثري من 

ينوقد أورد عبد ال ا مازونة ، وعانت منهرمحن بن خلدون مجلة هذه الصراعات، اليت عرفها البيت الز
وقام ، ا هلك يغمراسن... ومل":حلملة عثمان بن يغمراسن بقوله؛ منها وصفهوما جاورها مرات متعددة

الغزو إىل بالد توجني ومغراوة، حىت غلبهم آخرا على د ، مث ردّ انتقضت عليه تنس،ألمر بعده ابنه عثمان
يديهم بت بن منديل على ، وملك املرية مبداخلة بين ملديما  ة أهلها سنة سبع ومثانني وستمائة، وغلب 

فملكها.مث نزل له عن تنس أيضا ، ، فاستوىل عليهامازونة
وستمائة؛ فاستوىل على أمصارهم ف إليهم سنة ثالث وتسعنيومل يزل عثمان مراغما هلم إىل أن زح

.18، وأخرجهم عنها وأجلأهم إىل اجلبال"وضواحيهم
بت، على)نيةالزدولة العبد الوادية (، وبعد إحياء الـه750ويف سنة  ؛ يد األمريين أيب سعيد وأيب 
... نشأت بينه وبني ، بعد أن "حية شلف، مث غزا د أن أعّد هلا العدة وفتحها عنوة، بعغزا األخري وهران
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ت، واستحكمت صبغة العداوة، فنهض إىل قتاهلم ... والتقت الط ئفتان بواد ارهيو .... امغراوة ريح السعا
م وفرارهم إىل رؤوس اجلبال وبطون الشعاب ... "اجنلت الكائنة عن هزمية مغراوةمث ، 19، واستئصال حمّال

. 20فبعثت مازونة ببيعتها لألمريين
العثماين:العهد مازونة يف

م، وإخاجلزائرإىلبدخول العثمانيني  ونة نقلة نوعية مل ؛ عرفت ماز ضاعهم املغرب األوسط إىل سلطا
لة تشهدها من قبل م لأل ، إذ 21، فلقد جعلوها عاصمة ألحد البايليكات اليت نظموا من خالهلا إدار

اية النص- اختارها حسن بن خري الدين  عاصمة - ف األول من القرن السادس عشر الذي حكم البالد 
لغزوات امن، ومنطلق احلمالت حلماية مستغلبايليك الغرب ستمرار  ، وقلعة بين راشد اللتني كانتا مهددتني 

، ومنها انطلقت وسّريت اجليوش حملاولة حترير وهران أو حصارها .املنطلقة من وهران، سبانيةاإل
ت الغربكما كانت مستقرّا للباي بن خدجية  ، بعد عودة حسن بن خري الدين من محلته أول 

م .1563على الغرب سنة 
ية واليته علي الذي عزم منذ بدا، يف عهدني احلكام اجلدد للجزائر ومازونةوقد كان أول اتصال ب

ا من حملته اخلاصة للمشاركة يف الغزوة ، فأرسل جيشا كبريا إىل املدينة، وبعث جزءعلى هزمية إسبان وهران
. وأنزهلا مبازونة ومستغامن

ويف نفس الوقت أرسل سفنه إىل املرية لتدعم احلركة االحتجاجية اليت كان مأموال أن تنطلق يف نفس 
طة حىت يشغل إسبانيا يف عقر  ، دارها عن دعم احملاصرين يف وهرانالوقت على أيدي املوريسكيني يف غر

طةطة فشلت بعدلكن اخل 22، ومت إعدامهم ووأدها يف املهد .أن ُكشف مدبّروا الثورة يف غر

م عليها، على اجلهة الغربيمل تتوقف محالت أوجاق اجلزائر يبق هلم ، وملة من اجلزائر لفرض سلطا
ديدات ملوك املغربغري وهران ومرسى الكبري يت من  تراك منذ الذين توجّسوا خيفة من األ، ، وما قد 

؛ رغم سعي الباب العايل بشىت الوسائل إىل إدخال املغرب األقصى ومل يقبلوا االعرتاف بسلطتهم، قدومهم
.23ضمن الرابطة العثمانية

وبعد فشل جهود حسن بن خري الدين يف واليته الثانية يف حترير وهران؛ آثر أن يرتك حامية 
، وثغرا متقدما يرتقب الفرصة لتحرير املدينة، تهمتكون درعا أمام أي هجوم حمتمل على دول، عسكرية
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توا للبحث عنه ومن هناك كان ممثله ، فاختار جبال الظهرة حيث كان متأكدا أن اإلسبان لن يغامروا و
.24الباي مستعدا ملساعدة مستغامن وقلعة بين راشد اليت كانت تساعد بدورها نوبة تلمسان

الغرب:مازونة عاصمة لبايليك 
يليك الغربالوضع املذكوركان  م إىل مليانة وبعد نواة مليالد  ، ومن مازونة وّسع العثمانيون سلطا

.25ذلك إىل كامل إقليم وهران ومل يبق غري قبيلة بين عامر وقبائل كريشتل على والئها لإلسبان
يليك الغرب يف بداية األمر بني ، والثاين ازونةيستقر األول مب، يني اثننيوقد قسمت السلطة يف 

يليكنيمستقرا، لذلك، وهذا يعين أن األمر مل يكن 26بتلمسان ؛ رمبا ألن األوجاق كان اإلقليم مقسما إىل 
منوا على تلمسان القريبة من  فآثروا السالمة يف مازونة ، ، واملهددة دوما خبطر ملوك املغرباحلدود الغربيةمل 

. دون رفع اليد عن تلمسان
م1647فبمجرد سنوح الفرصة قام الشريف موالي حممد سنة ، م صواب هذا الرأيوأّكدت األ

الشرق.فدخل تلمسان وتقدم إىل ما واالها من ، بغزو الغرب اجلزائري
ي مازونة عن صدّ  ، لكن الغازي محل غنائمه وعاد إىل طلب العون من اجلزائر؛ هوأمام عجز 

دعاه 27، وأرسل معهم رسالةا عثمان وفدا من علماء اجلزائرشفأوفد إليه البا، سجلماسة قبل وصول املدد
الصرحية.فيها لعدم العودة إىل غزو البايليك، أو إىل املواجهة املباشرة 

اللتفات إىل غزو ما سلبه الكافر من بالده عوضا عن ذلك فكان له ما طلب إىل حني .28و
، قضاها يف سنوات8الذي بقي يف احلكم ، توىل حكم مازونة شعبان الزّقي؛ م1679ويف العام 

وهران.م يف إحدى محالته على 1686إىل أن هلك سنة ، وشّدد يف التضييق عليهم، حماربة اإلسبان
وقوله كقتلى شعبان نصيح ..."نصه:، يف معرض شرحه ألرجوزة احللفاوي ما أورد اجلامعيوقد

ي؛ كمصرع الكفشارة إىل أن مصرع كفرة هذا الربجإ، ربه ، ، ويف هذا استطراد بديعرة الذين قتلهم شعبان 
لكوتلميح بغزوة عظيمة قي  ، ولبات ما زالت التواريخ ترقم بذكرها، فرة وقعة شهرية، أوقع فيها شعبان الز

. الطروس تتحلى بدرر خربها



139

ه شعواء يف كفرة وهران وقعات وغزوات، مل يشّن عليهم أحد مثل-رمحه هللا - وقد كان هلذا الباي 
ا استشهد ، الغارات -ومن أشهر غزواته هذه اليت استطردها الناظم، وكانت سنة مثانية وتسعني وألف، و

وقد أبدى ذلك وأعاده وأظهر من الشجاعة ما يقصر عنه عنرتة ابن شداد.، - رمحة هللا عليه 
احتفل لذلك اليوم ؛ أنه تكّسر يف يده يف ذلك اليوم سيفان، وُحِكي أنهأخربين بعض من حضر معه

شرف حليته، لبس فيه أفخر ثيابه، وحتلّ احتفاال عظيما .29، وركب أجود مراكبه ..."ى 
بل كان حتفه على ، ؛ إّال أنه مل يستطع حترير املدينةكل اجلهد الذي بذله الباي شعبانورغم

، ر يف اجلند؛ ممّا أثّ وار املدينةقوه على أس، الذين قطعوا رأسه وعلّ سني عمالء اإلسبان، على يد املغطّ أسوارها
ورّدهم خائبني إىل مازونة .

، فيقول يف من رجال بين عامر، عنات ملن كان سببا يف مقتل الباي؛ فيكيل السّب واللّ املشريفأما
دقة، ... فكان منهم املرجفون واملنافقون"حّقه: وليس هلم غرية على ، واجلالبون قلوب الناس للكفر والز

ي مازونة السيد ... حّىت أن من مجلتهم الكافر أبو نصايبة أحد النصاصيب، الذي قتل الفقيهاإلسالم 
قي ب وهران سنة مثان وتسعني وألفشعبان الز فإنه جمرم ، واجتز رأسه فلعنه هللا من منافق وأخزاه، ، عند 

.30فاسق ..."
، لعام املوايل، فانطلق من مازونةوقد حاول الباي اجلديد إبراهيم خوجة؛ إعداد محلة أخرى يف ا

لكّنه اضطر لرفع احلصار عنها، والعودة إىل العاصمة للمشاركة يف صد ، وحاصر وهران وشرع يف قذفها
31هجوم املاريشال دوسرتي .

مبحاولة أخرى للسيطرة على ، قام السلطان موالي امساعيل ملك املغرب؛ م1701ويف سنة 
ومحلت رؤوس ، العثماين بقيادة الباي مصطفى بوشالغم، مدعوما مبدد داي اجلزائرفهزمه اجليش ؛ البايليك

، واستطاع الباي بت من حملة السلطان املتقهقرمعها أمحال من الغنائم اليت، املهزومني إىل العاصمة
داعما للبايليك، ملخزن الداعم للسلطان بعد هزميتهبوشالغم أن جيمع شتات ا فرسان ؛ منويشكل به خمز

32الزمالة والدواير والعبيد والغرابة الذين انقلبوا طواعية بعد اهلزمية إىل صف املنتصر .

ت الغرب حىت وبقيت مازونة مقرّ  هذه الباي بوشالغم استغل م، حني1701سنة هذه ا لبا
ن أهم ت مازونة بعد ذلك مأصبح، و م احلصار على مدينة وهرانكِ ، لُيحْ إىل معسكرحّوله املستجدات و 
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ا حاكم حتت، حواضر البايليك اجتمعت له السلطتان املدنية وقد، سلطته اجلهة الشرقية للبايليكيقيم 
.33والعسكرية

يليك ) سعد السعود(طلوعيذكره يف كتابه ، وللمازاري تفصيل حول هذا االنتقال حول خمزن 
قبل ا، لكون الرتك توّلوا على اجلهة الغربية..."يلي:نوجز منه ما ؛ الغرب جلهة الشرقية وجعلوا فيها 

ا حسن بن خري الدين...وقاعدته وهران وصارت ، مث مجعا يف الثامن والتسعني وألفا لواحد، وأول 
مث ، ، مث صارت مستغامنمث صارت وهران يف الفتح األول، مث صارت معسكر، القاعدة قلعة بين راشد

.34مث صارت وهران يف الفتح الثاين "، ارت املعسكرص
املازاري وغريه من كما بّني ؛  وإذا كانت مدة بقاء مازونة عاصمة للبايليك معروفة وحمددة بوضوح

يليك الغ، املؤرخني لوصفالذين تناولوا  توا حكم البايليك ؛ فإن مجلة من تولّ رب  مل حيددوا ،من البا
كما يروي الذي مات مسموما ، اق، فبعد بن خدجية جاء صوّ ال عددا قليالوال نعرف منهم إ، بدقة

ين ومن بعده حكم املدعو سعد، مث ينقطع احلديث ، تاله السايح الذي بقي يف احلكم أحد عشر عاما، الز
ت حىت السادس عشر قيوه، عن البا ، ، الذي مات يف حماولة لفتح وهرانو حممد بن موسى مث شعبان الز

ت شراسة يف التضييق على إسبان وهران والقبائل املساندة هلم وقد .35عّده جورجوس من أشد البا
ت الذين حكموا مازونة هو مصطفى بوشالغم،  ، الذي نقل مقر إقامته إىل القلعةوهو وآخر البا

احلديث.ومنها إىل معسكر كما سبق 
ت األحد عشر، الذين حكموا املدينة يف حماولة احلصول على أمساء ، ورغم االجتهاد احلثيث البا

إذ خلت املصادر التارخيية من احلديث عن هؤالء ، لكن دون جدوى؛ فيما بني سعد وحممد بن موسى
ت رخيها تلك ، وحىت الظهائر املوجهة إىل أعيان وعلماء مدينة مازونة اليت حبوزيت، البا واليت يصادف 

هل ؛ أو ال تعطيهم صفة الباي مما يصّعب على الباحث الفصل بيقنياملرحلة ختلو من أمساء حكام املدينة
ت أغفلهم أصحاب  ئق التصانيف؟هم  م جمرد لديهم؟لعدم توفر مثل هذه الظهائر وغريها من الو أو أ

ت ؟   قادة عسكريني أو ممثلني عن البا
م على-ويذكر بلحميسي أّن تعداد األتراك يف مدينة مازونة  مهمتهم ، خيمةنييتجاوز مثانمل- كثر

يف البايليكوال، حماولة توسيع نفوذ األتراك قي أحداث دفاع عنه شرقا وغر ، لكنهم مل يكونوا يف معزل عن 
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لة هنا وهناك، ومل ينقطع هذا الدور بعد خروج الباي من مازونة إىل معسكر بل إّن حصار وهران ؛ األ
لتحرير ، األخري شارك فيه أتراك مازونة ومعهم خنبة من علماء ؛ م1791الثاين يف سنة والذي جاء 

.36يقودهم شيخها اجلليل بوطالب املازوين، مدرستها وطلبتهم
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1

رخيها، ومثلوا اجلزائر تفخر اجلزائر بعدد من رموز الفكر والثقافة، الذين خدموا تراثها و
عماهلم مبثابة إضافة علمية الدولية. حيث تعد أو احملليةأحسن متثيل يف التظاهرات واحملافل العلمية 

رخينا العريق. ولعل  لقد كان فأبرز تلك الوجوه هو الشيخ املهدي البوعبديل رمحه هللا، من لرتاثنا و
، يه الباحثون واملؤرخون واحملققونف علتعرّ حباثة مجّاعة للمخطوطات النفيسة، دراسا وحمققا هلا، 

ته ومشاركته يف أعمال ملتقيات ال ر أعماهلافكر االسالمي اليت ال زالتمن خالل كتا شاهدة آ
لشكر اجلزيل لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف اليت أعادت  ملناسبة فإننا نتقدم  عيان على ذلك، و
ا وثقلها العلمي واملعريف يف  طبع جملة األصالة اليت غطت تلك امللتقيات العلمية اليت كان هلا وز

ريخ اجلز  ائر املعاصرة.مرحلة من مراحل 
اليت كانت بني الشيخ املتبادلة حول بعض املراسالت يتمحور فدراستناموضوعأّما عن

حمقق س، فاألول دار مجيعااملهدي البوعبديل وبني الشيخ البشري حممودي رمحهما هللا تعاىل
سخ هلا، فالعالقة بينهم آلخر ما املية، كالمها يكمل اا عالقة تكللمخطوطات، والثاين جامع 

ا يف نفس االجتاه. وهذا هو التكامل الذي حنتاجه اليوم بني مالكي املخطوط وبني ممتهنيه علما دام
. ودراسة وحتقيقا ونشراومعرفة

:املهدي البوعبديلالتعريف بشخصية الشيخ / 1
هو الشيخ املؤرخ املهدي بن أيب عبدهللا البو عبديل نسبة إىل جدهم األعلى الذي  نسبه:

ملغوفل املدفون كان ت له شهرة واسعةيف منطقة شلف كلها وهو الويل الصاحل أبو عبدهللا امللقب 
.)1(والية شلف حاليا - شرق مدينة واد رهيو 

يف القرية اليت كانت تعرف آنذاك م،1907ولد الشيخ املهدي البوعبديل سنة :نشأتـه
بيه بعد بنتني وولد، وتاله من اإلخوة ثالثة مسها الفرنسي املسيحي (سان لو) وهو الولد الرابع أل
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آخرهم مولدا ووجودا على قيد احلياة الشيخ / عياض والذي يشرف على زاويتهم بعد وفاة الشيخ 
.)2(/ املهدي 

:حياته العلمية
:أ) شيوخه وأساتذته

قارب لقد استغرق يف دراسته اعتبارا من املرحلة اإلبتدائية إىل أن خترج من الزيتونة ما ي
سة، ومل يقطع عن الدراسة إال يف الظروف املرضية الطارئة، ومن أبرز الشيوخ الذين درس 30

.عليهم

والده الشيخ / أبو عبدهللا البوعبديل أخذ عنه القرآن الكرمي على رواية ورش عن -1
.فع، وقرأعليه حوايل النصف األول من ألفية ابن مالك يف النحو

فيف املازوين جنل الشيخ / أيب راس املازوين حفيد أيب راس الشيخ / الفقيه أمحد الك-2
.املعسكري

.الشيخ / الفقيه حممد بن عبدالرمحن املازوين-3

الس العلمية-4 .العامل اجلليل التونسي / حممد عبدالعزيز جعيط صاحب ا

العامل الفقيه األصويل املفسر الشيخ / الطاهر بن عاشور، وكان الشيخ / املهدي -5
.سه يف التفسريحيضر درو 

.الشيخ / حممد اللقاين بن سايح اجلزائري األصل، التونسي املستقر-6

:ب) رحالته العلمية
كان الشيخ / املهدي كثري األسفار سواء يف داخل الوطن أو خارجه حىت أنه يف بعض •

الظروف ال جيد متسعا من الوقت للمكوث مع األهل وحضور بعض اجلنائز أو مراسلة اإلخوان 
.)3(األصدقاء ردا على رسائلهم و 

ففي داخل الوطن زار معظم القطر اجلزائري حبثا عن املخطوطات القيمة والنفيسة اليت •
تتناول الرتاث اجلزائري عامة والتارخيي خاصة، وقد زار يف رحالته املتكررة معظم اخلزائن اليت حتتوي 

آلت إىل ولده الفاضل السيد حممد على املخطوطات النفيسة كخزانة احلاج محو مبعسكر اليت 
عني البدوي القاضي بتندوف، وخزانة املرحوم السيد ابن عبد هللا بن حسن القاضي السابق ب

.ن معسكر، وخزائن القلعة، وخزائن جباية .. اخلمتوشنت، وخزائن تندوف، وخزائ
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لنسبة خل• زانة الشيخ وكان يستفيد من هذه اخلزائن إما عن طريق اإلعارة كما هو احلال 
/ حممود بوزوزو الذي ما زال على قيد احلياة ويقيم يف سويسرا، وخزانته مازالت إىل يومنا هذا يف 
زاوية بطيوة أو الشراء كخزانة القاضي القلي من جباية أو عن طريق التبادل كما وقع مع الشيخ / 

ارة املخطوط، وقد كانت البشري احملمودي الربجي، أو كتابة ما حيتاج إليه إن تعذر عليه استع
بينهما مراسالت صنفنها يف حبث مفرد إىل رسائل ودية وأخرى علمية وعن أغلب تنقالته كانت 

.إىل العاصمة واألصنام حث كان مفتيا، وجباية حيث كان مفتيا وإماما

أما خارج الوطن فقد زار بلدان كثرية منها ليبيا، روسيا، فرنسا، اململكة العربية •
رة ملكاتبها ومتاحفها السعودية كستان، اهلند، وهذا كله إما يف مهمة رمسية أو ز ملانيا،  ، برلني 

أو إلقاء حماضرات، أو املشاركة يف الندوات، وقد تعرف إىل الكثري من العلماء وكانت بينه وبينهم 
.مراسالت

:الشيخ املهدي البوعبديلمؤلفاتمناذج من ـ 
ا يف تعترب غالبية مؤلفات الش• يخ  املهدي البوعبديل عبارة عن مداخالت شارك 

احلمد واملنة، واليت عكف ، داخل الوطن وخارجهندوات وحماضرات علمية وهي موجودة و
عليها الباحث عبد الرمحن ذويب. 

ا ابن أخيه • وأثناء فرتة حبثي عن شخصية الشيخ / املهدي البوعبديل اليت زودين 
واألستاذ بليل ، والشيخ البشري حممودي، والشيخ أيب عبد هللا شراك،لبوعبديلالشيخ / سيد أمحد ا

االت خصوصا تلك املنشورة مبجالت حسين أحصيت بعضا من مقاالته اليت قام بنشرها يف ا
ملتقى الفكر اإلسالمي واألصالة وجريدة النجاح واملركز الوطين للدراسات التارخيية والبعض اآلخر 

األعمال ، وأخريا ما كتبه الباحث عبد الرمحن ذويب ضمن سلسلتهطر اجلزائرينشر خارج الق
.املهدي البوعبديلاليت وضعها عن الشيخ الكاملة

:أ) املقاالت واحملاضرات

.8/72االحتالل الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب يف امليدان الروحي األصالة .1

هولة من ترمجة حياة اإلما.2 .72م أمحد بن حيي الونشريسي األصالة اجلوانب ا

جلزائرئمراكز الثقافة وخزا.3 .7/72عرب التاريخ األصالة ن الكتب 

ريخ اجلزائر عرب العصور األصالة العدد.4 15/1973موقف املؤرخني األجانب من 

14
.تراجم بعض مشاهري علماء زواوة ألقيت يف امللتقى السابع للفكر اإلسالمي.5
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ره يف ميدان االستشراق العريب تكرا.6 .األصالة12/73شوفسكي وآ

رة حممد عبده عام .7 ر ز .4/55م للجزائر األصالة ع 1903جوانب جمهولة من آ

ط والفداء يف وهران والقبائل األصالة .8 .3/1973الر

جلزائر، حماضرة ألقيت يف ملتقي الفكر ا.9 السالمي السابع عالقات اجلامع األزهر 
.1973بتيزيوزو 

رها .10 األصالة عدد –احلياة الفكرية ببجاية يف عهد الدولتني احلفصية والرتكية وآ
.19/1974خاص ببجاية 

ريخ حياة األمري عبد القادر وقبل توليته من خالل مذكراته اليت .11 أضواء على 
.سجلها يف قصر امبواز

ريخ حياة بعض أهم األحداث الفكرية ب.12 تلمسان عرب التاريخ، نبذة جمهولة من 
.26/75أعالمها. األصالة 

4س28- موقف ملك املغرب من اجلزائر من اجلزائر إثر االحتالل األصالة ع .13

1975.
.41975س 28البيعة والشورى يف اإلسالم وتطورها عرب التاريخ األصالة ع .14

.32/76ية احلمراء وحاضرمها ماضي وادي الذهب والساق.15

ريخ بونة الثقايف والساسي عرب العصور ع .16 51976س 35- 34جوانب من 

.
دراسة كتاب عيون األخبار ونزهة األبصار حملمد بن حممد البكري القيت يف الفكر .17

.11/1977اإلسالمي 

ضةة الشرق قظدور مجال الدين األفغاين يف ي.18 .44/1977ألصالة املسلمني او

ريخ منطقة جيل األوراس الثقايف واحلضاري ألقيت مبلتقى الفكر .19 لقطات من 
.1978اإلسالمي الثاين عشر سنة 

1978س 53عبد الرمحان األخضري وأطوار السلفية يف اجلزائر جملة األصالة ع .20

.
يف ملتقى الذي نظمه املركز خلدونابنثري الثقافة والبيئة اجلزائريني يف شخصية .21

.1979الوطين للبحوث التارخيية 
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تراجم بعض أبطال املقاومة املسلحة يف اهلقار ويف طليعتهم السلطان أمحد املشهور .22
.13/1979ملتقى الفكر اإلسالمي - مود 

ريخ مملكة الونشريس الثقايف والسياسي واحلضاري يف عهد دولة بين .23 لقطات من 
.14/1980وجني الفكر اإلسالمي ت

تمع املغريب .24 قدمه إىل املؤمثر الذي انعقد بربلني ربيع –املؤسسات الدينية يف ا
. "وفيه دراسة عن كتاب "توشيح طراز اخلياطة1980

اهتمام علماء اجلزاائر بعلم القراءات يف القدمي واحلديث القيت يف ملتقى القرآن .25
جلزائر  .1980سنة الكرمي 

.دراسة علي حممد بن علي اخلرويب الطرابلسي.26

اهتمام علماء اجلزائر بعلم احلديث قدميا وحديثا ألقيت يف ملتقى الفكر اإلسالمي .27
.1982السادس عشر بتلمسان 

.1965اجلزائر يف العهد الرتكي حماضرة بوهران سنة .28

ريخ دور بعض علماء اجلز .29 ائر يف االجتهاد ألقيت جلها يف ملتقى لقطات من 
.1983الفكر اإلسالمي السابع عشر بقسنطينة 

لعاصمة وهران وتالمسان ومستغامن وسائر القطر  دة على احملاضرات اليت كان يلقيها  ز
.اجلزائري

.أضواء على كتاب شرح الغريق يف تقييد الشريد.30

لفات اليت وصلت إلينا نذكر على سبيل املثال:لعل من أهم املؤ :ب) مؤلفاته التارخيية
، ودليل احلريان يف ابتسام الثغر الوهراين البن سحنون الراشديالثغر اجلماينكتاب 

ينوأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران  صر الدين .حملمد بن يوسف الز الشرتاك مع  وكتاب 
سعيدوين حول اجلزائر خالل العهد العثماين.

وفاته:
ودفن خارج املسجد يطلب 1992تويف الشيخ / املهدي البوعبديل مبسقط رأسه عام 

منه، وقام بتأمينه فضيلة الشيخ عبدالقادر الزبري وهو من أعز أصدقائه بعد الشيخ / نعيم النعيمي 
.والبشري الراحبي وأمحد توفيق الدين .. إخل
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ا ال تفي الرجل حقه، وجممل القول أن هذه السطور مهما كتبناها أو اختصر ها، فإ
، وما أكثرهم بوطننا فقد وحمقق للرتاث دارس لهفقد كان الشيخ املهدي البوعبديل رجل علم ودين

تذهب كنوزهم بذاهبهم وال يبقى إال مآثرهم شاهدة عيان على تفوقهم العلمي والديين على مر 
العصور والدهور.

لرتاث  :ئري واحلث على خدمتهاإلسالمي اجلزا(احمللي) انشغاله 
كل الرسائل اليت طلعت عليها للشيخ / املهدي إال ووجدته منشغال كل االنشغال •

خلصوص، ومما جاء يف بعض رسائله، "... إن أوائلها بذلوا النفس والنفيس  بثراث األمة اجلزائرية 
يت نعيشها، وهذه يف نشر العلم، وواجبنا إن ال نبخل مبا تركوه خصوصا يف مثل هذه األزمة ال

أمنييت يف احلياة، فإن فسح هللا يف األجل فإنين سأسعى جبميع الوسائل لنشر ما وصلين من هذا 
."..الرتاث

يف معرض حديثة عن 1391رمضان 4ومما قاله يف رسالة أخرى مؤرخة بتاريخ •
ن غرسوا الذين الفائدة من مجع الرتاث ما يلي: "فإن هؤالء العلماء وأنفقها، والصاحلني الذي

ونشروه بسريهم، وإنتاجهم حرام على اخللف أن حيتفظوا برتاثهم ويرتكوه لألرضه والفار، وحيرموا 
ذه املهمة  رهم، وكانت حبمد هللا هذه هي أمنييت منذ اشتغلت  اخللف من االطالع على آ

درت جبمع ما تيسر، وعندما وأخشى دائما أن حتول بيين وبني هذة األمنية عوادي الزمان، هلذا 
يطبع ولو من نقص فتكون له فائدة وهي ضمان خلوده، وال حيرم إن شاء هللا من رجال يتممون 

."ما نقص

التعريف بشخصية الشيخ البشري حممودي:/ 2
فنقول هو الشيخ البشري حممودي بن احلاج قدور بن البشري بن قدور بن حممودي بن 

)1(ولد بقرية عمراوة.ين بن أمحد بن عمر بن دوبة رحم هللا اجلميعاملكي بن البشري بن اجليال

فحفظ القرآن الكرمي منذ صغره وعمره ال 1906- 06- 03بنواحي حبوشة بلدية املناور يف 
لكتاتيب ويتلقى مبادئه األوىل يف علوم القرآن على يد العالمة 16يتجاوز  سنة ليزاول دراسته 

)3(سنوات، لينتقل بعدها إىل قرية سجرارة05مدة )2(لربجيبن عامر اأمحدالشيخ سيدي 

ويدرس العلم الشرعي على يد علمائها املخاليف فيدرس األجرومية على يد الشيخ اهلامشي بن 
لضبط بقرية وهلاصة،   الشيخ اتصلكمايعقوب، ليتجه بعدها إىل منطقة ندرومة بتلمسان و

.وخارجها)جموعة من العلماء داخل منطقته (الربجمب
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الشيخ البشري حممودي عن أداء واجبه ىوحني حلول موعد أداء اخلدمة العسكرية يتخل
خرت 26لى ذلك من خالل قوله : " املفروض أنين من القسم جويت،ويتأخر عنه ملدة عامني و

لعسكرية الفرنسية قسم  " . كما كان الشيخ يتميز حبافظة قوية بدليل قول 28عامني أللتحق 
قراءة القرآن الكرمي مدة أيّ ")4(حكوأسرّ سي: " تعاىل اقرأ عندي سنة واحدةخه قدور بلعرو شي

ا يف سائر الفنون فقد كان . إىل جانب ذلكسنة واحدة عند شيخه ليمنحه بذلك إجازة يعتد 
خ يف الليل. هار ومهنة النسّ يشغل مهنة التوثيق يف النّ البشري حمموديالشيخ

جلزائر عان الشيخ  وأثناء أتعس م وقد انعكس ذلك سلبا كثريا، راحل اهليمنة االستعمارية 
م بتحريضه للجنود على قتل البهائم وقطع األشجار ووصل به األمر إىل تقدمي  على الشيخ فا

لسلطات الفرنسية إىل سجنه مدة "ماسو"رسالة إىل الكولونيل 17م تضّ ضده شكاية  مما أدى 
سنوات أخرى خبلوية 05ومنها مبنطقة بوسكي بنواحي مستغامن سنوات05سنوات، 10

لسجن االحتياطي مدة شهرين.  رغم كل هذه و بنواحي معسكر، وقبل إيداعه السجن بقي 
قد كان يصلي يف السجن فاألساليب الوحشية فإنه مل يكن كالذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم، 

يف السجن خبلوية كررّ يل رغم ضيق مساحته ويتلو القرآن الكرمي، بدل ت مخسة قوله : " بينما أ
يف يوم واحد" ملكانتهم العلمية فقد كانت )6(من القرآن على رجال غريس)5(ومخسني سلكة

لراشدية وكان العلماء حيجون إليها لطلب العلم وكانت اإلجازة املمنوحة غريس أحوازها تعرف 
الشيوخ املشارقة واملغاربة فقد كانت الراشدية حبق كعبة من العلماء الراشدية هلا صدا واسع بني

العلماء.
خمطوط نفيس 500أو 400، حتتوي على )7(وقد كانت خزانة جده عمر بن دوبة

ومبا أنّ ت،خمطوطا07أو 06ها أحرقت يف عهد االستعمار الفرنسي، ومل يسلم منها سوى لكنّ 
سخا،الشيخ كان كاتبا ذلك فإنّ ،اطالعه الواسع وحبه للعلم واملعرفةنب إىل جا،وشاعرا،)8(و

مال وقيام برحالت وأسفار داخل الوطن وخارجه، مكنته من تنوع من دفعه إىل بذل اجلهود 
10أو 09منها سوى حيث مل يبقخمطوطا73إنتاجه يف خمتلف الفنون والعلوم واليت بلغت 

.خمطوطات
لشي/ 3 :البشري حمموديخمراسالت الشيخ املهدي البوعبديل 

ىل املستوى احمللي إحبكم شخصيته وامتهانه حلرفة نسخ املخطوطات ذاع صيته يف اآلفاق 
واخلارجي، فعلى املستوى احمللي مت اختياره إىل جانب الشيخ املهدي البوعبديل واثنني آخرين من 
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لرتا ث املخطوط واحملافظة عليه طرف وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية من بني املهتمني 
، إال أن العملية مل يكتب هلا النجاح فراح ومجعه وتصنيفه وترتيبه ومن مث إعادة نسخه وحتقيقه

الشيخ جيابه الصعاب لوحده، فرتاه مرة يقطع الكيلومرتات من أجل اقتناء أو تسليف خمطوط 
-رمحه هللا- قلية الشيخعتنفيس داخل الوطن وخارجه، فينسخه مث يرجعه ألصحابه. هكذا كان

.
لتحديد بباريس حيث أقيم معرض دويل حول املخطوطات،  أما على املستوى اخلارجي و

ا قهوذاع صيته يف بقاع األرض مشر وكان الشيخ من بني املستدعيني إليه، فازدادت بذلك شهرته
ا. ومغر

ودية وأخرى علمية حمضة.أما عن مراسالته فيمكن تقسيمها إىل قسمني: مراسالت 
املراسالت الودية:أ/

يف أغلبها مراسالت يستفسر فيها املرسل عن أحوال املرسل إليه أي الشخص املعني، وهذا ال 
أال وهية متينة بني الشخصني تربطهما ببعضهما البعض، يرابطة حقيقيتأتى إال بوجود صلة أو

واحملافظة خدمة تراث األمةيكمن يفرابطة العلم واحملبة وال شك أن القاسم املشرتك بينهما واحد 
.عليه

من هذه املراسالت:مقتطفاتولنأخذ 
، يثين على الشيخ البشري يب صلى هللا عليه وسلمبعد احلمدلة والصالة على النّ املراسلة األوىل:

جتماعي مع .دي البشري حفظكم هللاألخ الفاضل سيحممودي بقوله: "  وبعد فإين سررت 
ريس صحبة وفد من وزارة األوقاف  يف طريق السفر إىل  احلاج بوشاقور ورفيقيه صدفة وأ
م جتولنا يف اجلنوب أي وادي مزاب، حيث بقينا حنو األسبوع وإنّين  وكنت يف هذه األ

على قراءة رسالة أو حتريرها اتصلت برسالتك، إال أنين صرت مل أجد من الوقت حىت
يئ تقارير، نسأل هللا أن جيمع بيننا يف ؛جلوالنلالشتغال بل ملا يتبع لك من دراسات و

صديقه لرسالة يف جمملها إخبار الشيخ املهدي .)9("أبرك األوقات ودمتم حمفوظني. املهدي
د متانة رابطة األخوة مما يؤكّ الشيخ البشري حممودي عن أحواله وعن املهمة اليت سافر من أجلها،

واحملبة بني الرجلني.
بعد احلمدلة والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، يثين على الشيخ البشري املراسلة الثانية: 

إىل األخ الفاضل الشيخ البشري حممودي، حتية طيبة وسالما وبعد فإين حممودي بقوله: " 
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مع البحوث االسالمية الذي حضره ما يزيد على لقاهرة منذ أسبوع حضرت يف مؤمتر جم
أربعني دولة اسالمية من خمتلف األقطار، والذي ذكرتكم به هو أين حتدثت عن مواقف علماء 
م الشيخ  فكان من مجلة من ذكر االسالم يف الذب عن محى الوطن وعالئق األزهر ببالد

عقد البيعة، أمتىن أن تكونوا كلكلم العامل األزهري ابن آمنة خال األمري عبد القادر وحمرر
خبري. إّن األحوال هنا حسنة ومنابر الدين قائمة وحلقات الذكر وقراءة القرآن جبميع املساجد 
نسأل هللا أن حيفظ املسلمني يف األزهر ويف بالد الكنانة اليت صدق ابن خلدون حيث قال " 

واالصدقاء ودمتم حمفوظني. املهدي موا على األوالدسلّ .من مل ير مصر مل ير عز االسالم "
.)10(م07/03/1970القاهرة يف البوعبديل.

:يةعلماملراسالت الب/
رخياإما استفسار يغلب عليها الطابع العلميوهي تلك املراسالت اليت ة ما أو يعن معلومة 

. أو القيام بعملية تبادل الكتب ونقلهاكتاب أو استالفهعن  البحث 
بعد ، موجهة من عند الشيخ املهدي البوعبديل إىل الشيخ البشري حمموديوىل:املراسلة األ

ربيع 29احلمدلة والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، وذكر التاريخ: بطيوة يف 
هـ.1395األنور

حضرة األخ الفاضل سيدي احلاج البشري يثين على الشيخ البشري حممودي بقوله: "
وصانكم وبعد فإين تشرفت بكتابكم الكرمي وإنين أرسلت رسالة حممودي حفظكم هللا

للصديق احملب سيدي احلاج احلبيب االمام اخلطيب بتندوف، وعندما تصل هناك بلغ له أزكى 
حتيايت وكلك لألخ الفاضل السيد أمحد قادري املفتش اجلهوي بوزراة التعليم األصلي 

السيد احلاج مفتشا بوالية مستغامن مكان األخ لساورة، وهو ايل عني والشؤون الدينية
الناصر وهو من رجال الفضل، كما تبلغ حتيايت للولد الفاضل السيد حممد البدوي القاضي 
بتندوف، وأظن أنك تعرفه إ هو ابن أخي سيدي احلاج دحو األستا مبعسكر الذي نقلتم من 

ياتنا جلميع األصدقاء. ودمتم خزانته شرح العقد النفيس للجوزي كما أرجوكم أن تبلغوا حت
.)11("حمفوظني والسالم من أخيكم املهدي البوعبديل

يئة اجلو املناسب لشخصية الشيخ البشري حممودي لتمكّ  ا  نه من تبدو هذه الرسالة وكأ
رة منطقة تندوف، ومن مثّ  ائه وهذا بعد إعطمام مثال.العلم كهذا اإلاملؤانسة إىل رجاهلا من حمّيب ز

ملنطقة حىت  زمة.خذ ترتيباته الالّ جل التفاصيل عن األشخاص الذين هم متواجدين 
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بعد احلمدلة والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، يثين على الشيخ البشري املراسلة الثانية:
حضرة األخ الفاضل اللبيب األريب سيدي البشري آل حممودي الكرام حتية حممودي بقوله: " 

ادية وسالما زكيا وبعد فإين أرجوك أن تبعث يل ما نقلته من التأليف املستعار فيما يتعلق ود
لعالمة احلافظ الشيخ مصطفى الرماصي ولك الفضل إذ أنين بصدد دراسة خاصة لعهده 
ولرتمجته وبودي أن أطلع على ما ذكرته يل عند مالقاتنا بوهران وأمتىن لك الشفاء واحلياة 

تؤدي واجباتك يف خدمة العلم والبالد، إذ هي خدمة جليلة ال يعرف قدرها إال ، حىت الطيبة
كادت أن تضمحل وتقبل أخي أزكى حتيايت عبد  من يعاين هذه املهمة، ومع األسف يف بالد

لعاصمة يف  .)12("م15/06/1961ربه املهدي. حررت 
من جهة، وملا ويه من معلومات قيمةملا حتأما هذه املراسلة فتبدو يف غاية من األمهية

تضمنته من إشعار الشيخ البشري حممودي مبدى املسؤولية املنوطة به اجتاه خدمة العلم واحملافظة 
على الرتاث من خالل نسخه ونقله وهي كما قال الشيخ املهدي " خدمة جليلة ال يعرف قدرها 

ذه املهمة". فاملخطوط كما هو معروف يعك س ذاكرة األمة.إال من يعاين 
خط الشيخ البشري حممودي:/ 4

البشري تتمثل يف نوع اخلط الذي اتبعه الشيخ ميكن االشارة إليها وهناك نقطة جوهرية 
تهخاللحممودي  أللوان ااستعمال تقنياته يف و ، ملختلف مصنفات العلماء اجلزائريني واملغاربةكتا

لشيخ ول،زرق واألخضر واألمحر والبنفسجي واألسودمثل اللون األ، ويف األماكن املناسبةاملناسبة
، والرسممن حيث الشكلعن بعضها البعضختتلف أنواع من اخلطوط ثالثة البشري حممودي

، فهو يتفنن يف الكتابة من خمطوط آلخر. أما عن األصيلن ترجع يف أصلها إىل اخلط املغريبولكّ 
ة ا إلبراز إشارة مهمّ ا للتزويق وإمّ اللة خاصة به إمّ استعماله لأللوان يقول الشيخ : " كل لون له د

ا للوقوف على مسألة ما".ا للتسطري وإمّ وإمّ 
يف اخ اجلزائريني القالئل وآخرهمحممودي من بني النسّ الشيخ البشريه يعدّ ويف هذا كلّ 

، والذين  م النادرةنيندثرو بالد وحتفز أبنائنا ،واليت تعكس تراثنا العريب اإلسالمي،رفقة خمطوطا
ا عمال بقول الرسول صلى هللا عليه ضّ وأساتذتنا للمُ  ي قدما حنو نشر العلم واملعرفة وعدم كتما

ر". وإليك أخي الباحث  خمطوطات مناذج منوسلم : " من كتم علما أجلمه هللا بلجام من 
.كما نقلناها عنهو اليت قمنا بفهرستهاخزانة الشيخ البشري حممودي

ج من خمطوطات الشيخ البشري حممودي:مناذ / 5
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حتوي مكتبة الشيخ البشري حممودي على مجلة من نفائس املخطوطات والكتب ذات القيمة 
التارخيية الكبرية، إذ تعترب مكتبته من بني املكتبات اليت حتافظ على نسقها وترتيبها وتصنيفها، إىل 

لرتاث املخطوط، الذي هو جانب فتحها لباب العلم أمام طالبيه من ذوي اال ختصاص واملهتمني 
عبارة عن موروث ثقايف نعتز به أميا اعتزاز.

اخلزانة األوىل:
1شرح الشيخ التتائي الكبري، ج.1

3شرح الشيخ البناين على خمتصر الشيخ خليل، ج.2

3شرح الشيخ الشرباخييت، ج.3

1كتاب الشيخ اخلرشي األول من الصالة على الشيخ خليل، ج.4

سني على أم الرباهني، جحاشية.5 1الشيخ 

األجهورية.كتاب الزهرات الوردية يف فتاوي.6
كتاب كشف الرموز يف بيان األعشاب للشيخ عبد الرزاق ابن محادوش (مطبوع).7
رام، ج.8 3كتاب الشيخ 

شرح الشيخ خالد األزهري على التصريح مبضمون التوضيح.9
يف املنطق، شرح سيدي عبد الرمحن كتاب فيه ابن سلومن يف األحكام الشرعية، شرح.10

األخضري على املنطق، أبو عبد هللا بدر الدين على المية األفعال، شرح قصيدة سيدي 
عيسى بن موسى التيجاين.

رادي. .11 كتاب العقد النفيس وأنيس اجلليس للشيخ سيدي حمي الدين، تقييد علي ا
هللا يف التصوف وشرح المية كتاب التصريح مبضمون التوضيح، شرح عبد املالك بن عبد.12

2األفعال، ج

عجائب األسفار ولطائف األخبار أليب راس الناصر.13
.1شرح الشيخ مصطفى الرماصي على الصغرى للشيخ السنوسي، ج.14
1شرح الشيخ التتائي، ج.15

1حاشية الشيخ عبد احلكيم على املنطق، ج.16

التوفيق.شرح الشيخ سنوسي املسمى بعقيدة أهل التوحيد املسمى بعمدة أهل.17
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حاشية الشيخ سيدي حممد التيطواين األندلوسي على األلفية تقييد على األلفية لسيدي .18
عبد الرمجن املساري، تعليق اختصر فيه نكت األلفية للسيوطي وتقييد على السلم، 

وتقييد سيدي حممد السنوسي على السلم، وتقييد سيدي أمحد املبارك على السلم.
رشي على األجروميةشرح الشيخ سيدي حممد اخل.19
قص أوال وآخرا .20 شرح الشيخ اخلليل وهو 
1كتب غرو اخلصائص الواضحة وغرو النقائص الفارضة، ج.21

4سفر من الشيخ البخاري، ج.22

1حاشية الشيخ الصعيدي على اخلرشي، ج.23

حترير أيب عبد هللا األندلسي على عقيدة الشيخ السنوسي يف التوحيد، وشرح للشيخ .24
2عقيدته يف التوحيد، جالسنوسي على 

4شرح الشيخ الشرباخييت، أحكام النفس، ج.25

قص من األول واآلخر..26 كتاب يف الفقه على الشيخ خليل 
شرح الربدة للشيخ سيدي حممد بن مرزوق، إظهار صدق املودة بشرح الربدة..27
ملوهوبة الكربى، شرح .28 كتاب جمموع به شرح سيدي بلقاسم بن سليمان، تقييد يسمى 

قال عن الشيخ سيدي العق يدة الصغرى لسيدي عمر الوزاين ابراهيم بن حممد العنايب 
علي أقدار، عنوان غاين على بين عبد الرمحن.

:الثانيةاخلزانة 
كتاب صفوة االعتبار ملستودع األمصار واألقطار للشيخ حممد بريم اخلامس التونسي، .1

.2و ج1ج
1خ حممد السنوسي يف التوحيد، جحاشية الشيخ حممد أيب راس على كربى الشي.2

1شرح سيدي عبد الرمحن األخضري على الدرة البيضاء، ج.3

1كتاب كشف السر املكتم عن ألفاظ السلم يف املنطق للشيخ املراكشي، ج.4

كتاب قهر العقول ومعه كتاب ذهاب الكسوف ونفر الظلمة يف على الطب لسيدي .5
عبد هللا بن عزوز.

قص وفيه ألفية بن مالك يف النحو، وفيه شرح الشيخ كتاب فيه نسخة الشيخ خليل .6
رادية يف النحو وفيه كتاب الشيخ بن غالم هللا، ج .3سيدي اجلازويل على ا
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شرح كتاب يف الفقه مل جند له امسا..7
ليف سيدي بن عبد هللا بن أيب .8 كتاب مسيناه جبمع النهاية يف يد اخلري وغاية اإلشارة، 

مجرة.
ليف الشيخ عبد الغاين النابلسي، جكتاب عقود اللؤ .9 1لؤة يف طريقة املولوية، 

كتاب الوحي للشيخ البخاري..10
شرح مجع اجلوامع، وشرح الشيخ البناين على خطبة ألفية بن مالك..11
.1شرح الشيخ خالد األزهري على األجرومية يف النحو، ج.12
.1شرح أيب عطاء يف علم التصوف، ج.13
لسلم يف املنطق، وكتاب عبد الواحد بن أمحد بن علي على تقييد سيدي بن ابراهيم على ا.14

مورد الضمآن.
ليف الشيخ العيين، ج.15 .1كتاب منحة السلوك يف حتفة امللوك، 
مون على املنطق..16 شرح بن 
.2ومعه كتاب كنز األخبار، جاجليالينكتاب مناقب الشيخ سيدي عبد القادر .17
لي.18 .1ف سيدي حممد بن عزوز املراكشي، جكتاب تنبيه تلميذ احملتاج يف التصوف، 
قص من األول واآلخر..19 كتاب املواهب القدسية يف املناقب السنوسية، 
كتاب نوازل مازونة (ضائع)..20
كتاب الشيخ البخاري األخري..21
.2اجلزء الثاين من العقد الفريد البن عبد ربه، ج.22
قص أوال وآخرا والكتاب الثاين من التحف.23 قص أوال كتاب أول يف التصوف  ة العاصية 

وآخرا.
اجي، ج.24 .1كتاب نوازل الشيخ يوسف ا
.1كتاب يف الصالة ويف الفقه وفيه أجوبة الشيخ عبد الرمحن بن القاسم، ج.25
كتاب يف احلديث ومل جند له امسا..26
قص..27 يت املازوين ومعه كتاب آخر  شرح الشيخ سيدي حممد الز

رفة النسخ وتعلقه بفن اخلط منذ صغره، وتشبعه إّن امتهان الشيخ البشري حممودي حل
تزخر بكنوز معرفية وعلمية  لثقافة العربية اإلسالمية، حلافز كبري ودليل واضح على أّن بالد
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لعل خري دليل على ذلك تلك و هائلة، حفظت لنا من الضياع بفضل هؤالء النساخ.
من بني مراكز الثقافة ماعترب مكتبتهشاخما، إذ تصرحا حضاراليت زالت إىل اآلناملكتبات

رخيية مهمة  اليت تفتح مصرعيها للباحثني واملهتمني وتدعوهم إىل كشف النقاب عن حقائق 
رخينا العريب االسالمي األصيل من خالل تلك املخطوطات تعكس صفحات مشرقة من 

.الدفينة
أعالم حفظ الرتاث لقد حاولنا من خالل هذا البحث أن نزاوج التعريف بعلمني من 

اجلزائري املخطوط نسخا ودراسة وحتقيقا، ومها الناسخ الشيخ البشري حممودي واحملقق الشيخ 
ا من ذخائر  املهدي البوعبديل، كالمها يكمل اآلخر. فلقد حفظا لنا كنوزا ال يستهان 

ت احملفوظة مصامجعا ونسخا وحتقيقا، وها حنن اليوم نعترب تلك املتاملخطوطا در دو
ا على حّل كثري من الشفرات والرموز التارخيية اليت  أ ساسية لدراساتنا وحبوثنا العلمية، نستعني 

اللثام.عنها يف وقت مضى مبهمة، تنتظر من ينيط كانت 

:هلوامشا
ذا االسم نس35أو34قرية صغرية بنواحي بلدية الربج، تبعد عن مقر والية معسكر بنحو عمراوة:) 1 بة إىل كلم، مسيت 

جدهم العامل الشهري الشيخ احلاج حممد بن ميينة العمراوي، الذي شهد مبايعة األمري عبد القادر الثانية.
الشيخ أمحد بن عامر الربجي: عامل جليل وعابد زاهد توىل منصب القضاء واإلفتاء بقرية الربج اليت هي مسقط رأسه، ) 2

الكبريان الشيخ احلاج حمي الدين الواجي، والشيخ املختار الواجي. من بني وعليه مسيت مقربة القرية، من حفدته العاملان 
P.Raoul. Notice Historiqueخمطوطاته كتاب يف قصص األنبياء، إىل جانب كتب يف التفسري واحلديث.راجع:

sur El Bordj, Journal Asiatique, Paris. 1899
كلم  تقريبا، تنسب إىل جدهم سيدي حممد 45ن والية معسكر بنحو سجرارة:قرية صغرية بنواحي احملمدية، تبعد ع) 3

ابن محادوش السجراري صاحب كتاب النّسب.ادوش، منها العامل الكبري حممدامللقب امح
أسّرحك:من سرّح يسرّح تسرحيا يقال تسرح فالن من هذا املكان إذا ذهب وخرج، والتسريح إرسالك يف حاجة سراحا، ) 4

إىل ، 1موضع كذا إذا أرسلته. راجع: ابن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، دار صادر بريوت، طوسرحت فال
.  479، ص:2، ج1992

السلكة:من السلك مبعىن اخليط الذي ينظم فيه اخلرز وحنوه، أو الذي خياط به، والسلكة مبعىن اخليط. وهذا اللفظ عند ) 5
كرمي مرة واحدة، أو يعين تصحيح ألواح الطلبة الذين حيفظون كتاب هللا. راجع: معلمي الكتاتيب مبعىن قراءة القرآن  ال

.462، ص: 1،ج3،1982املعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، مصر. ط
نواع الشجر ذوات األمثار وكان سكانه ) 6 مسيت بغريس نسبة إىل سهول الوطن الراشدي ومسي غريسا ألنه كان مغروسا 

ساكنهم من بين توجني ومغراوة قاطنني يف قرى صغرية تزيد على املائة، وملا كان الفتح االسالمي، ودخل من بين زروال ومن
ر ليقف تيار العرب على التوغل يف البالد...".راجع: ابن  املسلمون إفريقيا عمدت الكاهنة إىل إحراق األشجار وهدم الد

خ  واألدب يف أربعة كتب، مطبعة ابن خلدون، تلمسان. بكار اهلامشي، جمموع النسب واحلسب والفضائل والتاري
34، ص:1961ط
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الشيخ عمر بن دوبة هو جد الشيخ البشري حممودي من جهة أبيه، كان متضلعا يف سائر الفنون، يقول عنه حفيده البشري ) 7
ى غزارة علمه.  حممودي:" لو كان جدي عمر بن دوبة حيا ألصبحت عاملا مثله بال منازع" وهذا دليل واضح على مد

من بني الكتب اليت نسخها الشيخ البشري حممودي: كتاب عجائب األسفار ولطائف األخبار، واخلرب املعرب عن األمر ) 8
ألندلس وثغور املغرب،أليب راس الناصر املعسكري، دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران حملمد  املغرب احلال 

ين ال ربجي، وكتب أخرى يف خمتلف الفنون والعلوم. بن يوسف الز
عبد الرمحن ذويب، مراسالت مع الشيخ البشري حممودي، األعمال الكاملة للشيخ املهدي البوعبديل، عامل املعرفة، :يراجع) 9

.217-3، ص ص:2013، 1اجلزائر، ط
217.-3املرجع نفسه، ص ص:) 10
.217-3املرجع نفسه، ص ص:) 11
.217-3ص ص:) 12
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1520–1830 

– 
جلزائر منذ أواخر القرن اخلامس  ظهرت أوقاف مؤسسة األندلس بعد استقرار مهاجري األندلس 

جلزائر. فقداملتعلقة خبدمة األوقاف عشر، فهي تشرف على مجيع  يقوم أغنياء كانمهاجري األندلس 
م القادمني من األندلس ب م يف حمنتهم.غاجلالية األندلسية بوقف أمالكهم على إخوا 1رض مساعد

(Devoulx)وتعود أقدم األحباس هلذه املؤسسة إىل بداية اهلجرة األندلسية حيث يذكر دوفو 
ه / 1033ويف سنة 2م.1538ه/ 945رجع إىل سنة أن قدم عقود األحباس اليت اطلع عليها ت

مبثابة مركب ثقايف تعليمي وديين الذي كان و اجلزائرمبدينة 3مم أسسوا جامعا ومدرسة خاصة 1623
سست على أنقاض دار قدميةمسي بزاوية  ا كثافة سكانية كبرية يف 4األندلس واليت  املوقع الذي يوجد 
وخصصوا هلما أوقاف عقارات داخل املدينة وأراضي زراعية يف خارجها مشلت الدور واحلوانيت لألندلسيني

واملخازن والكوشات والعيون واحلمامات إضافة إىل عناء (كراء).

أوقاف احلرمني الشريفني، املكانة، بعد حتتل هذه املؤسسة املرتبة الرابعة من حيث األمهية وو 
اخلريات، وهي خمصصة خلدمة اجلالية األندلسية املالكية.واجلامع األعظم، وسبل 

يسمى بوكيل وكان املوظف الرئيسي الذي كان يشرف على إدارة أوقاف مؤسسة األندلس 
عناء 61منهم مستغال و40وقفا، 101تشرف على حوايل وكانت مؤسسة األندلس األندلس 

اليت متيزت بتنوع األمالك احملبوسة حيث كانت تشمل الدور والدكاكني واحلمامات واألفران 5(كراء)،
سجالت البايلك اليت تعود لسنة  إلضافة إىل األراضي الزراعية، وتزود ه 1225–1224واملخازن 

و35م مبعطيات دقيقة على أوقاف املؤسسة اليت كانت تضم: 1810–1809/  غرفة18حانو
إلضافة إىل 7علوي و7و الشرتاك مع مؤسسة احلرمني الشريفني وإال مع عامة 29جنات  حانو

فرنك فرنسي.5000وقد قدرت مداخيلها يف بداية االحتالل الفرنسي بـ6الناس.
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وقد سامهت مؤسسة أوقاف األندلس يف تقدمي املساعدات للفقراء واملعوزين من العنصر 
إلض7األندلسي لشعائر الدينية جبامع األندلسيني وعلى املكلفني ،  افة إىل اإلنفاق على املكلفني 

تعد من أهم املدارس يف مدينة اجلزائر تدرس كانتوطلبة العلم، واليت(مدرسة) األندلس لتعليم يف زاوية 
8العلوم الفقهية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي.

اجلالية األندلسية هي الوحيدة اليت خصصت أوقاف يصرف ال بد من اإلشارة هنا إىل أن 
ألندلس، األمر الذي جعلها تنظم نفسها ظروف اليت تعرضت هلا من اضطهادلوذلك يعود ل9أفرادها،

ألندلس.على حسب النمط الذي تعودت عليه 

بسبب حتالفها مع الطبقة احلاكمة من األتراك، وهذه 10أصبحت هذه اجلالية متتلك أمواال طائلة
ال الصناعي والتجاري والزراعي، وتعد كل من  ا ونشاطها يف ا االمتيازات اليت حتصلت عليها تعود خلرب
عائالت بن إبراهيم وبن الشوحيات (الشويهد) واملقفوجلي وابن ساعد وبلقاسم األندلسية من العائالت 

11زائر.الغنية يف مدينة اجل

تمع اجلزائري، األمر الذي مكن  وهكذا متتعت اجلالية األندلسية بعناية من السلطة ومكانة يف ا
سبل اخلريات التابعة ألصحاب املذهب احلنفي ومؤسسة أن يصبحوا وكالء على بعض أوقاف بعضهم من

جلزائريني واألندلسيني احلرمني الشريفني اليت جتمع األوقاف كال من أصحاب املذهب املالكي من ا
وأصحاب املذهب احلنفي من األتراك.

ئق الوقفية مبعطيات دقيقة على بعض األندلسيني الذين أصبحوا وكالء مؤسسة أوقاف  الو وتزود
احلرمني الشريفني مبدينة اجلزائر. ونذكر على سبيل املثال: حممد بن إبراهيم األندلسي سنة 

سنة احلاج علي بن أمحد بن احلاج بلقاسم األندلسيوأبو احلسن 12م،1651ه/1103
م، 1720ه/1133م، وأبو عبد هللا احلاج حممد بن احلاج بلقاسم األندلسي سنة 1719ه/1172

وأمحد بن حممد املعروف 13م،1726ه/1139وحممد بن الشوحيات (الشويهد) األندلسي سنة 
م، وحممد بن السيد حممد بن الشوحيات 1753ه/1167م، وسنة 1737ه/1150ملقفوجلي 

14 م.1774ه/1188والسيد أمحد بن عمر سنة م1740ه/1150(الشويهد) سنة15

الستناد  ئق احملاكم الشرعية و إسهام األندلسيني يف جماليظهر مدى على املعطيات الواردة يف و
جلزائر، حيث تعدى دوره إىل 16عديدة خلدمة اجلالية األندلسيةا من ختصيص أوقاف األوقاف 
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ألماكن املقدسة مبكة نياحلرمني الشريفختصيص أوقاف  جلزائر  . وهذا ما يؤكد ارتباط اجلالية األندلسية 
املكرمة واملدينة املنورة.

األندلسية لصاحل فقراء األندلس ولصاحل أيضا واجلدول التايل يوضح لنا بعض أوقاف اجلالية 
ئق احملاكم 1787ه/1201م إىل سنة 1600ه/1008احلرمني الشريفني من سنة  م استنادا إىل و

17الشرعية.

): بعض أوقاف اجلالية األندلسية مبدينة اجلزائر لصاحل فقراء األندلس ولصاحل 1اجلدول رقم (
م.1787ه/1201م إىل 1600ه/1008مؤسسة احلرمني الشريفني 

لبةالع
والوثيقة

لسالتاريخ نوعية اسم ا
اململك

املكان

10/1ع 

37و
مدينة اجلزائرحانوتفاطمة بنت املرحوم األرجوين األندلسيم1600ه/1008

10/1ع 

19و
ب عزون دارالسيد احلاج أمحد األندلسيم1656ه/1066 حية 

قرب جامع خضر 
شا 

9/1ع

38و
مجيع الولية فاطمة بنت أمحد األندلسيم1712ه/1123

احلانوت
قرب جامع الركوك 
ب عزون بناحية 

10/1ع

34و
مجيع الولية فاطمة بنت أمحد األندلسيم1719ه/1131

احلانوت
اورة حلمام محزة  ا

خوجة
37/1ع

39و
السيد أمحد بن عمر وكيل احلرمني م1774ه/1188

الشريفني
رقعة 
أرض

ب  لبياضة خارج 
الواد 

10/1ع

40و
ملسجد دار  السيد أمحد وابنتهم1686ه/1097 الالسقة 

شا املعروف خضر 
10/1ع

12و
مجيع حممد النهاقم1753ه/1166

الدار
شا  حبومة خضر 

37/2ع

1و
مجيع مرمي بنت السيد حممد القليعيم1767ه/1180

الغرس
لباب  بين مسوس 

اجلديد
37/2ع

6و
مرمي بنت السيد حممد القليعي وأختها م1780ه/1194

أنيسة
فحص عناصر بين جنة

ب  موسى خارج 
عزون

ملسجد ق الالصالعلوي فاطمة بنت ساعد االندلسي وحسني م1758ه/7/21171ع
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الكائن بسقيفة لداريلداش بن أمحد الرتكي17و
ب الشرشايل قر 

خربة بن ميمون 
أسفل القصبة 

القدمية
9/1ع

11و
مجيع فاطمة بنت ساعد االندلسيم1787ه/1201

الدار
ب حومة العز  ارة 

عزون
رخيية: من خالل استقراء واستنطاق  ئق الشرعية ميكن استنباط واستخالص عدة حقائق  هذه الو

اليت ميكن استخالص أن السيدة فاطمة ابنة املرحوم األرجوين األندلسي18)1من خالل الوثيقة (-
ا األندلسية قد هاجرت مملكة األرغوان واستقرت مبدينة اجلزائر قبل  أوقفت حانوت مبدينة اجلزائر، أن أسر

م.1609الطرد اجلماعي ملسلمي اسبانيا سنة 
ت19) 2أما الوثيقة رقم (- مع اجلزائري يف الفرتة العثمانية، فكلمة تعطينا فكرة صحيحة عن ا

احلج فلقب السيد واحلاج ألقاب تعرب عن املكانة االجتماعية الرفيعة هلذا الشخص الذي أدى فريضة 
20ميكن أن تكون من كبار التجار مبدينة اجلزائر.حلاج. فهذه الشخصية األندلسية

الولية فاطمة بنت أمحد األندلسي بيسحتمن خالل ، 4و3كما ميكن التعرف بواسطة الوثيقة رقم -
على ثروات األندلسيني وعلى املستوى املعيشي املرتفع اليت كانت تعرفه هذه املرأة، اليت أوقفت احلانوت 

سنوات أوقفت احلانوت الثاين يف سنة 7م، مث بعد مرور 1712ه املوافق لسنة 1123األول يف سنة 
قفتها دليل على حب هذه املرأة األندلسية اليت أو ما أن هذه األحباس م. ك1719ه املوافق لسنة 1131

للعمل اخلريي.
يف اسامياموظفالدي كاالسيد أمحد بن عمرعنفكرة 21) 5لنا الوثيقة رقم (كما تعطي -

السلك الديين من األندلسيني الذي متكن من أن يصبح وكيال ألوقاف احلرمني الشريفني أهم مؤسسة 
تمع اجلزائري يف تلك الفرتة، فوظيفته وقفية يف الفرتة العثمانية  اليت كانت هلا مكانة خاصة يف صفوف ا

.دليل على مكانته الدينية وحتبيسه لرقعة األرض دليل على ثروته اخلاصة
ئق احملاكم الشرعية رقم - تعطينا فكرة صحيحة عن مدى مسامهة املرأة 22،9و8واعتمادا على و

لبدل والعطاء السيدة مرمي ابنة السيد  األندلسية يف األوقاف، فمن بني النساء األندلسيات اليت اشتهرت 
لباب اجلديد على نفسها أوال مث على حممد القليعي اليت حبست مجيع الغرس (جنة) يف بين مسوس 

ث وبعد انقراض ايدمد وحسن وعمر وراضية وعلى ما يتز أبنائها حم هلا بعد أن قدر هللا بذلك ما ذكور وإ
م.1767ه/1180عقبها تعود لفقراء احلرمني الشريفني يف سنة 
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ل13وبعد مرور  م قامت مرمي ابنة السيد حممد القليعي مع 1780ه/1194تحديد يف سنة سنة و
ب عزون حبسا أهليا علىأختها أنيسة بتحبيس جنة بفحص  مث على نفسهاعناصر بين موسى خارج 

فقراء احلرمني الشريفني.

حب هذه السيدة للبدل والعطاء واإلحسان على أبنائها إن التحبيس األول والثاين هلذه املرأة دليل على
أوال، ومن جهة أخرى على فقراء احلرمني الشريفني، وجندها يف التحبيس الثاين قد شجعت أختها أنيسة 

على الوقف.

ئق رقم - متكننا من معرفة العديد من احلقائق: 23،11و10كما أن استقراء واستنطاق الو

ندلسية املسماة بعائلة ساعد األندلسي، اكتسبت نفوذ كبري يف موطنها اجلديد األأوهلما: أن هذه العائلة 
أهم ألرض اجلزائرية نظرا لتعاملها وحتالفها مع احلكام األتراك، األمر الذي ساعدها أن تصبح من 

القائمة بني عائلة ساعد األندلسي العائالت األندلسية الغنية مبدينة اجلزائر، والدليل على ذلك املصاهرة 
بن أمحد الرتكي بفاطمة ابنة 24وعائلة أحد القادة العسكريني األتراك من خالل زواج حسني يلداش

ساعد األندلسي.

نيها: أن هذه العقود الشرعية تكشف لنا مدى مسامهة املرأة األندلسية يف جمال الوقف، ومن بني النساء  و
العثمانية، وحسب ما تؤكده هذه النصوص يف حتبيس أمالكها يف الفرتة رت يف نظر األندلسيات اليت اشته

فاطمة ابنة ساعد األندلسي اليت سامهن يف العديد من األوقاف، فقد اشرتكت مع زوجها انالوقفية:
بتحبيس العلوي لدار 25م1758ه/1171حسني يلداش بن أمحد الرتكي يف أوائل مجادى الثاين 

ملسجد الكائن بسقيفة الشرشايل قرب خربة بن ميمون أسفل القصبة القدمية داخل اجلزائر  الالصق 
احملروسة حبسا أهليا.

ا العمر وبعد مرور 26م 1787ه/1201ويف سنة  سنة من التحبيس األول، قامت 29بعدما تقدم 
ين متثل يف مجيع الدار حبومة الع عزون وقفا أهليا.بتحبيس  زارة 

لقصبة واألخرى بباب عزون دليل على غىن هذه  والشك أن اختالف أماكن األمالك احملبسة املوجودة 
املرأة والثروة الكبرية اليت كانت متلكها، علما أن هذه املرأة كانت تنتمي لعائلة ساعد األندلسية املشهورة 

ا يف الفرتة العثمانية. بغناها وثرو
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ئق الوقفية على نوعية النشاط االقتصادي للجالية - 27من جتارةاألندلسيةكما تعرفنا هذه الو

كانت متارسها اجلزائر يف الفرتة العثمانية.اليت  28وزراعة 
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2 
مقدمة.

ملا حتمله من تنوع يف هتمام الفنان املسلميعد املصحف الشريف من أكثر املخطوطات اليت حظيت 
عالوة على فن اخلط العريب الذي ،املظاهر الفنية اليت ترتاوح ما بني فن التجليد وفن التلوين والتذهيب

ولذلك ميكن اعتباره املخطوط الذي شهد .شهد مرحلة جديدة وخاصة ما تعلق بتدوين القرآن الكرمي
عز وجل وحبا منه لكتاب هللا.، كون املسلم أراد بذلك التقرب إىل هللاواسعاتطورا
يعترب مصحف اجلامع الكبري إحدى هذه التحف الفنية املتمثلة يف املخطوطات األثرية النادرة، واليت و 

ر القدمية والفن اإلسالمي. ونظرا ألمهية قيمت ا املتحف الوطين لآل التارخيية والفنية، تقوم هحيتفظ 
بعرضه يف كثري من املناسبات والتظاهرات الثقافية وآخرها تظاهرة تلمسان عاصمة  مؤسسات الدولة أحيا

.وتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربيةالثقافة اإلسالمية
. املصحف الشريف: تعريفات ومفاهيم.1

عتباره املصدر األساسي انبعت منهاليتيعد القرآن الكرمي أحد األسس الرئيسية  احلضارة اإلسالمية 
لإلسالم وحجر الزاوية الذي تقوم عليه الشريعة اإلسالمية.

أي مجعه ويقال من قرأ ويقرأ مبعىن تال لغة والقرآن مصدر يقرأ مبعىن جيمع، وقرأ الشيء قرءا وقراءة وقرآ
ه فَاتِّبع قُرآنَه " سورة القيامةما حفظه أو كتبه من الكالم، قال تعاىل: " إّن  َ َعليَنا َمجَعه وقُرآنَه فإَذا قَرأ

).18–17آلية ا(
: اقرتن به و : صاحبتهصاحبهوقارن الشيء مقارنة وقرا ، وقرنت ، واقرتن الشيء بغريه وقارنته قرآ

لشيء أوصلته .، والقران اجلمع بني احلج والعمرة، و ، والقرآن اجلمعالشيء  القراءة مصدر قرأ قراءة قرآ
ت واحلروف ، أما الفراء فرأى أن اللفظ مشتق قال األشعري: القرآن مشتق من قرن لقرن السور واآل

ت يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا. 1من قرائن أي أشباه ونظائر ألن اآل

حممد االصطالحوالقرآن يف  –صلى هللا عليه وسلم –هو كالم هللا سبحانه وتعاىل املنزل على سيد
للغة العربية، املعجز املتعبد بتالوته املكتوب يف املصاحف املبدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة الناس، 
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مساء عديدة ورد ذكرها يف القرآن الكرمي أشهرها: القرآن الكرمي، والفرقان، والكتاب، وعرف القرآن الكرمي 
2والنور املبني والنذير والذكر.

أما اجلمع، فاملقصود به حفظ القرآن يف الصدور وكتابته يف السطور، وقد بدأت هذه العملية يف حياة 
حيث مجع القرآن حفظا وكتابة وقد تكفل هللا سبحانه وتعاىل حبفظه –صلى هللا عليه وسلم –الرسول 

ه فاتِّبع قُرآنَه ُمث إّن ومجعه، قال تعاىل: " َ ال ُحتَرِْك ِبِه ِلَساَنكِ لتعجلِ به إّن َعليَنا َمجَْعُه وقُرآنَه فإَذا قَرأ
ولقد اختلف الصحابة فيما بينهم على تسمية القرآن 3).19-16َعليناَ بَيانه " سورة القيامة (اآلية

ا وكرهوه، وذكر الكرمي، فالبعض قال نسميه سفرا واعرتض اآلخرون ألن هذه  التسمية كان اليهود يسموه 
البعض أنه رأى مثله يف احلبشة يسمى املصحف، فاجتمع رأي اجلميع أن يسموه املصحف وهكذا ذاع 
صيت هذه الكلمة للداللة على املصحف، وذكر األحباش أن العرب نقلوا عنهم املصحف الذي حيفظ 

من الكتاب وحيافظ عليه ويصونه.
" اشتقت من لفظة             " املصحفمن ذلك فاألرجح أن هذه التسمية وهي " وعلى الرغم 

) ونصها:         " َمل َيُكن 3-1" وقد ورد ذكرها يف القرآن الكرمي يف سورة البينة ( اآلية صحف
تَيهم البَـيّنة َرسولِ من هللا َ يَتلو ُصحًفا ُمطهرة فيها  الِذين َكَفروا ِمن أَهِل الِكتاب واملُشرِكني ُمنفكني حىت 

ا َتذِكرة َفمن شاَء ذََكره يف ُصُحف 16-11ُكتب قـَّيمة " وأيضا يف سورة عبس ( اآلية  ّ ) " كّال إ
كرٍام بـََررَة ". يديَ سَفرة ِ ُمكّرمة َمرفُوعة ُمَطّهرة 

يعين أن ، هو ما جيمع فيه الصحف لذلك مسي املصحف مصحفا جلمعه الصحف، وهذالغةواملصحف
املصحف أطلق على القرآن الكرمي احملفوظ بني دفتني، وأول من أطلق كلمة مصحف على القرآن الكرمي 

مع يف صحف واحملفوظ بني دفتني سامل بن معقل املتوىف سنة  4.م633/ هـ12ا

دراسة وصفية ملصحف اجلامع الكبري مبدينة اجلزائر.2
.بطاقة فنية

م  طبيعة املصحف: 

لون التجليد:  ورق اإلبرو    بورق مقوىنوع التجليد: حديث

ورقة   252عدد األوراق: 
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سم31سم      عرض: 39.5مقاس الورقة / طول: 
لصفحة:  سطرا 15عدد السطور 

نظام السطر: منتظم
نوع اخلط:  خط الثلث

اإلعجام: أسود لون حرب -لون حرب الشكل:  أسود وأمحر -لون حرب الكتابة:  أسود 

الناسخ: حممد بن حسن بن مصطفى بن عبد الرزاق الشهري براسم زاده.                         
م                 1729هـ / 1141التاريخ:  

التوقيع: متوفر
ر القدمية والفن اإلسالمي .مكان احلفظ: املتحف الوطين لآل

II .P.026رقم اجلرد: 
5اجلامع الكبري مبدينة اجلزائر.مصدر احلصول عليه:

.الوصف
الغالف.-

يتميز غالف املصحف بكونه حديث مكون من الورق املقوى بغالف من ورق اإلبرو.
صفحات املصحف.-
) 1: (صورة صفحتا البداية-

طر حتتوي على زخارف األرابيسك ،ورقة صفحة الفاحتة مزينة بزخارف ذهبية وزينت سورة الفاحتة 
اية  لعالمات فنجد عالمات  لوان ترتاوح بني األزرق واألمحر والذهيب واألخضر واألبيض، وفيما تعلق 
رضية ذهبية وجد يف هاتني  ت على شكل وريدات، أما إطار تعريف السورة فهو عبارة عن خرطوش  اآل

قي  أطر الصفحات األخرى من املصحف. الصفحتني دون 
)2: (صورة صفحات املصحف-

لبساطة حبيث يتشكل من ثالثة خطوط تضم بينها إطارا رفيعا  يتميز إطار صفحات املصحف عموما 
ت على شكل  اية اآل ا حتتوي على عالمات  بلون أصفر فاقع، ومما مييز هذه الصفحات أيضا أ

ا دوائر صغرية متشابكة فيما بينها، وتلتقي فيما بينها بنقاط سوداء ومحراء، مع وريدات بسيطة جدا تكو
حلاشية، بل أشري إىل ذلك  ت األحزاب واألجزاء والسجدات  ا ع وأنصاف و خلوها من عالمات أر
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إلشارة إليه حبرب لونه بين ذي بريق دو  ن حبرب أمحر اللون وخبط واضح من نوع خط الثلث، وعرفت السور 
وضع هذا التعريف داخل إطار على غرار ما رأيناه سالفا يف صفحيت البداية.

)3(صورة : ختام املصحف-
تنقسم صفحة ختام املصحف إىل قسمني شغل القسم األعلى منها بسورة الناس، بينما خصص القسم 

األسفل منها السم الناسخ والدعاء والتاريخ ضمن مثلث مقلوب. 
)5و4صورة (وقف: التوقيع وال-

، الناسخ والتوقيع-  : وجد اسم الناسخ والدعاء والسنة يف الصفحة األخرية من املصحف كما ذكر
وورد النص كالتايل:

" كتبه احلقري احملتاج إىل ربه الغفور حممد ابن حسني ابن عبد هللا ابن مصطفى ابن عبد الرزاق الشهري 
برائم زادك  بن سلطان ( برائم زاده بن سلطانكم) جزاير حاليا مولده مبدينة قندية من تالميذ سيد 

م ولوالدي وجلميع عبد هللا افندى مولده عجله يدي قله بقسطنطينية الستانبويل غفر هللا ذنو
املؤمنني واملؤمنات احلياء منهم واألموات 

برمحتك
رحم الرامحني.

رب العاملني. واحلمد 
سنة واحد وأربعني ومائة وألف.

ا يف حالة حفظ سيئة للغاية، وهي مفصولة عن الوقف- : املالحظ على الورقة األوىل من املخطوط أ
زئها السفلي على نص وقف املصحف، وحياذيه  يف اهلامش قي صفحات املخطوط، وحتتوي يف ج

" أو " الشيخ 1263الناظر املتويل خزانة الكتب سنة هـ مذيل بعبارة " 1256األيسر ختم بتاريخ 
أما نص الوقف فهو كالتايل:" 1263متويل خزانة الكتب سنة 

حممد وآله وصحبه وسل وحده وىل هللا على سيد م تسليما ووقف وحبس هذا "  احلمد 
شا يسر هللا تعاىل مراده وما يشاء وقفا صحيحا ال يباع وال يرهن وال  املصحف الشريف عبدي 

1141سنةيتبدل فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن هللا مسيع عليم
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وراق مصحف اجلامع الكبري. .3 دراسة حتليلية لألطر والعالمات 
كان التذهيب يف أول األمر مقصورا على أجزاء معينة من صفحات املصحف مثل الشرطة اليت تفصل 
ت القرآنية وبعض العناصر الزخرفية اليت تدل على أجزاء  بني السور بعضها وبعض، والفواصل بني اآل

النصف والربع، وكان الشريط أهم هذه األجزاء مجيعا وشكله يف مبدأ األمر مستطيل املصحف وأقسامه ك
استطالة أفقية نظرا ألن املصاحف نفسها كانت مستطيلة فعرضها أكثر من طوهلا، وقد زينت هذه 
أخرى جند رسوما هندسية من  املتشابكات واجلدائل، وأحيا األشرطة بعناصر زخرفية خمتلفة، فنرى أحيا

6دوائر أو أجزاء من دوائر تتماس أو تتقاطع أو مربعات صغرية.

قي أجزائه يف بعض  واملالحظ أن عرض الشريط مل يكن منتظما، إذ كان يف جزء منه أكرب عرضا من 
األحيان وحيدث ذلك عندما تنهي السورة يف وسط الصحيفة، ويف هذه احلالة يعمد املذهب إىل جعل 

ايل من الكتابة أكثر عرضا عن غريه وذلك إما بتكرار العناصر الزخرفية أو رسم عناصر الشريط يف اجلزء اخل
ت فكانت جمرد دوائر فاصلة يف حني كانت عالمات األجزاء دوائر داخلها  معمارية، أما فواصل اآل

7مربعات تتداخل مكونة أشكاال جنمية يكتب بداخلها ما يدل على اجلزء من املصحف.

ن الثاين اهلجري ظهرت كتابة أمساء السور داخل األطر حبروف من الذهب، ويف بعض ويف القر 
املصاحف كانت هذه الزخارف شبيهة مبا جنده على املنسوجات اليت ترجع إىل نفس العصر الذي ينسب 

8إليه املخطوط.

ا بدأت يف املصاحف األوىل برتك فراغ بني كل آية  ت فاملالحظ أ وأخرى أوسع قليال أما فواصل اآل
عند -صلى هللا عليه وسلم -من الفراغ الذي كان يرتك عادة بني كل كلمة وكلمة، علما أن النيب        

ت، حىت إذا علموا  ا رؤوس آ ت توجيها ألصحابه أ تالوته للقرآن الكرمي كان يقف على رؤوس اآل
الناسخون يرتكون فراغا بني كل آية وأخرى، وقد ذلك وصل اآلية مبا بعدها طلبا لتمام املعىن ومن هنا كان

استغل هذا الفراغ املرتوك برسم نقطة فيه على هيئة مثلث، مث استبدلت النقط بشرط رمست فوق بعضها 
9البعض، مث أحيطت هذه الشرط وتلك النقط بدوائر.

ت دائرة كت بوا يف داخلها واملالحظ على بعض املصاحف أن النساخني قد جعلوا بني كل مخس آ
ت دائرة   لتخميسات، كما جعلوا أيضا بعد كل عشر آ رأس حرف اخلاء، وكانت تسمى هذه الزخرفة 
لتعشريات، وآخر ما وصلت إليه فواصل  كتبوا يف داخلها رأس حرف العني، وكانت تسمى هذه الزخرفة 

ا زخرفة جنمية الشكل يف وسطها يف بعض األحيا ت استعمال دوائر  ن رقم اآلية يف السورة اليت اآل
ت، فقد بدأت برتك فراغ بني   تتبعها. وتسري فواصل السور يف الطريق نفسه الذي سارت فيه فواصل اآل
كل سورة وأخرى أوسع من الفراغ الذي كان يرتك عادة بني كل سطر وسطر  وجتلت اخلطوة الثانية يف 
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بشريط من الزخرفة، وجاءت اخلطوة الثالثة يف هذه الفواصل يف ملء الفراغ الذي وجد بني كل سورتني
فواصل السور يف تضمني ذلك الشريط الزخريف اسم السورة اليت يتوجها وقد يتضمن أيضا بيان ما إذا  

10كانت السورة مكية أو مدنية.

أما زخرفة اهلوامش اجلانبية للصفحات يف املصحف الشريف فأبرز ما نراه فيها هو الدوائر املتشمسة
اليت تتضمن يف بعض األحيان اإلشارة إىل أحزاب املصحف أو أجزائه ، ويطلق على هذه الزخرفة اسم " 

تها للشمس. 11مشسة " أخذا من مشا

ومبصحف اجلامع الكبري وجدت بعض العناصر من أطر وعالمات متخذة أشكاال ووضعيات متباينة ، 
ويتضح هذا جليا يف التحليل اآليت:

األطـــر:. 1.3
إطار صفحيت الفاحتة وبداية سورة البقرة:-

إلتقان يف التنفيذ والتنسيق بني األلوان  متيزت أطر صفحات البداية يف مصحف اجلامع الكبري 
طارين كبريين شغال ،املستعملة إذ جند أن كال من صفحة سورة الفاحتة وبداية سورة البقرة أحيطت 

للون الذهيب على أرضية خضراء، بزخارف الرقش العريب وق وامه العديد من أنصاف املراوح النخيلية املنفذة 
ذين الشريطني أشرطة دقيقة  للون اآلجوري الفاتح، وحييط  وتتخللها يف اإلطار اخلارجي أشكال لوزية 

).3-2-1( شكل أللوان الذهيب واألمحر واألزرق
أطر الصفحات:-

طار دقيق  لبساطة الشديدة ، إذا أحيط النص القرآين  متيزت أطر صفحات مصحف اجلامع الكبري 
للون األصفر الفاقع.

إطار صفحات  ختام املصحف:-
جاءت صفحات متام أو ختام املصحف مبصحف اجلامع الكبري بسيطة على غرار سائر الصفحات

إطار اسم وتعريف السورة:-
ا خالية من أي تعريف للسورة قي ورد إطاران بصفحيت البداية مبصحف اجلامع الكبري إال أ ، أما 

ت السورة السابقة.     السور فقد أشري إىل تعريفها بعد انتهاء ما قبلها من آ
. العالمات:2.3

عالمات احلاشية:-
ر زخريف على شكل دائرة بيضاوية تكون تعترب الشمسة من أهم عالمات احلاشية عموما وهي عنص

ها مع جنم  لشمسة لتشا عادة مذهبة ومرصعة بزخارف إشعاعية خترج من جوانبها مما دعا إىل تسميتها 
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يتضمن اسم مالك املخطوط أو اسم من خط ألجله  الشمس، وغالبا ما جند يف وسط الشمس عنوا
ت خبط ملون أ و مذهب أو أبيض خيتلف عن خط منت الكتاب، داخل جامات وغالبا ما تدون الكتا

وتوجد زخرفة الشمسة عادة بعد عدة صفحات من بداية املخطوط يف صفحة تقع يف اجلهة اليسرى ملن 
ع وأنصاف ومتام األحزاب12يفتح الكتاب .واستعملت الشمسة حبجم صغري للداللة واإلشارة إىل أر

:نوردها يف التحليل التايلواحتوى هذا املصحف على جمموعة من العالمات 
:ع األحزاب عالمات أر

ع األحزاب يف مصحف اجلامع الكبري مكتوبة على اهلامش بعبارة   ربع" "جاءت عالمات أر
حلاشية  ).1- 1(لوحة منفذة خبط الثلث وحبرب أمحر 

:عالمات أنصاف األحزاب
مكتوبة نصف احلزبأشري إىل نصف احلزب مبصحف اجلامع الكبري بواسطة الكتابة إذ جند عبارة 

حلاشية  )2-1(لوحة خبط الثلث وحبرب أمحر 
:عالمات متام األحزاب

ع واألنصاف وردت عالمة متام احلزب مبصحف اجلامع الكبري بطريقة الكتابة كذلك، على غرار األر
حلاشيةحزب إذ جند عبارة  ).3-1(لوحة مكتوبة خبط الثلث وحبرب أمحر 

:عالمات سجدة التالوة
" على اليسار سجدةوردت عالمة السجدة حباشية مصحف اجلامع الكبري عن طريق كتابة كلمة " 

)4-1خبط الثلث وحبرب أمحر (لوحة 
خامتة.

ا ويف خالصة هذا البحث ميكننا القول  ن مصحف اجلامع الكبري حتفة من النوادر اليت تزخر 
ر ، وهو يعطي بذلك النموذج القدمية والفن اإلسالميمؤسسات الدولة على غرار املتحف الوطين لآل

الكامل للمصاحف العثمانية كونه يتميز خبصائص فنية متعددة سيما فن التجليد والتذهيب الذي 
ا تلك ذيات واألساليب الدقيقة اليت نفاستعملت فيه العديد من التقن ا العناصر الزخرفية اليت ازدانت  ت 

والذي احتوى على جمموعة متنوعة من األطر ،املصاحف العثمانية عموما ومصحف اجلامع الكبريخصوصا
لصفحات أو تعريف السور، كما أنه احتوى على بعض العالمات اليت تشملها املصاحف وهي  اخلاصة 

ع احلاشية  عالمات  ، كما أن املصحف وعالمة سجدة التالوة األحزابوأنصافها وكذا متام األحزابكأر
ريخ النسخ وكذلكتضمن ريخ الوقف وصاحب الوقف اسم الناسخ و نص الوقف الذي ورد فيه 
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مثل بعض الصيغ  والعبارات الدعائية وأمساء بعض املشرفني على اجلامع إىلإضافةواملسجد الذي وقف له 
لغة األمهية يف مثل هذه الدراسات."  متوىل اخلزانة" وهي قيمة علمية 

صفحتا البداية-) مصحف اجلامع الكبري 1صورة (

-املصحف صفحات -) مصحف اجلامع الكبري 2صورة (
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-ختام املصحف -) مصحف اجلامع الكبري 3صورة (

–اخلتم والتوقيع - ) مصحف اجلامع الكبري 4صورة (
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-نص الوقف -اجلامع الكبري ) مصحف 5صورة (

) عالمة نصف احلزب2() عالمة ربع احلزب1(
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/ عالمات احلاشية مبصحف اجلامع الكبري1لوحة 

ل  قرة-الكبیر / مصحف الجامع 1ش ة سورة ال دا إطار صفحتي الفاتحة و

ل  قرة-/ مصحف الجامع الكبیر 2ش ة سورة ال دا - إطار صفحتي الفاتحة و

) عالمة السجدة4() عالمة متام احلزب3(
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م فيها ، ظهر يف العامل اإلسالمي ما نتيجة ضعف الدولة العثمانية وانتهاز األوربيني للفرصة وإثـخا
- 1115د بن عبد الوهاب (، مثل دعوة  الشيخ حممتاحبركات اإلصالح اليت مثلها عدة تيار عرف 

جلزيرة العربية1791- 1703/ هـ1206 -1905هـ/1323- 1266وة الشيخ حممد عبده (ودع، م) 
الشيخ حممد رشيد رضا  و م)1897-1839هـ/1314- 1254ال الدين األفغاين(مجو م)1849

تيار التقليد هذه الدعوات معارضة شديد من طرفو قد القت، م)1935-1864هـ  /1282-1354(
م صبغة التصوف اليت كانت غالبة عليهم ، "الرتاث"أو ما يعرف كذلك بتيار  و إن كان بعض خصومهم يعطو

و لعل اجلزائر مل تشذ عن هذا ، فال نكاد جند ردا عليهم او انتصارا هلم يف أغلب مناطق العامل اإلسالمي، أذاك
لنسبة للدعوة التنويرية حملمد عبده و األفغاين إال أن موقف علمائها من حممد بن عبد الوهاب  غري ا حلال 

الباحث يف الدراسات املتأخرة ال يكاد جيد ذكر ملواقف العلماء من هذه الدعوات إال عرب جرائد و ، واضح
ملقلدين مثل النجاح يف الشرق اجلزائري  لصاحبها عبد احلفيظ بن اهلامشي التقليدين أو كما يسمون 

و  جريدة البالغ لصاحبها أمحد بن مصطفى م) أو لسان الدين 1973-1892/ ـه1310-1393(
منافحة لرد و اليت اهتمت م)، و 1934-1869/ـه1353–1291بن عليوة املستغامني (

الدعوة الوهابية فقد قلت الدراسات فيما خيص و، ة الشيخ  حممد عبده و درستهبدعو ين ر اإلصالحيني املتأث
ذهب  و ، حوهلا و مواقف علماء اجلزائر منها خاصة يف القرن الثالث عشر اهلجري ( الثامن عشر امليالدي )

ديس ( ن إكثريو  - 1889هـ / 1359–1307ىل حماولة ربطها بدعوة الشيخ عبد احلميد بن 
و كلما توغلنا يف ، م)1965-1889هـ / 1385- 1306م) و الشيخ  حممد البشري اإلبراهيمي (1943

ت القرن الثالث عشر كلما عّز الوقوف على الكتب اليت ردت او ترد على دعوة الشيخ حممد بن عبد  بدا
احث و الدارس يف هذا املوضوع و الذي يثري انتباه الب، م)1791-1703هـ  / 1206-1115( الوهاب

الرد على الوهابية يف القرن التاسع عشر دراسة مثل1املغاربةن بعض  الدراسات اليت تعرضت ملواقفهو أ
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لغرب اإلسالمي قد اكتفى واضعوا هذه الدراسة  و ، إشارة واضحة لعلماء اجلزائرمل جند فيها اخلاصة 
وصلت ال يستطيع القارئ معرفة األسباب اليت أو ، غرب األقصىحلديث عن ردود علماء تونس و علماء امل

و من جهة أخرى فإن هذا البحث اقتصر على الردود اليت كانت للرسائل اليت أرسلها ، ذه احلالةالبحث إىل ه
بل جند  الدراسة تغفل اإلشارة ، 2م1803سنة سعود بن عبد العزيز إىل بالد الـمغرب اإلسالمي  بداية

بن سعود و اليت من طرف حممد 1805املهمة اليت تتحدث عن الشخص الذي قدم  الرسالة الـُمرسلة سنة 
جلزائر و هو شخصية علمية مهمة كان على الباحثني التوقف ، حصل عليها الطيب بن كريان من قسنطينة 

لردود على احلركة الوهابية فا، 3عندها ن لواقف على كثري من الدراسات جيد أو يف جانب آخر فيما يتعلق 
لردود  التونسية مثل مقالة غأ ا تتعلق  ، 4حبوليات اجلامعة التونسيةماء تونس و الدعوة الوهابيةعللبها إما أ
اليت خلصت إىل أن جوهر اخلالف بني املوافقني و الرافضني التونسيني كانوا يرون احلفاظ على الثابت و 

تمع  6و يذهب الكاتب إىل أن أغلب هذه الردود كانت سياسية5"املتضخم" او "املتحرك" حتت ضغط ا

عند بداية القرن احلركة الوهابية و ردود الفعل املغربيةب جند مقاال حملمد املنصور املوسوم بـــــــــــ  ،و يف املغر 
ثريات الوهابية ،و اليت فّصل فيها صاحب املقال تفاصيل مهمة 7التاسع عشر و حاول إجياد الرابط بني 

اليت انتهت م ) و 1822–1760ه/ 1238-1206:على موالي سليان ( أبو الربيع سليمان بن حممد 
ثري الدعوة الوهابية اليت بلغت البيت و ، 8م1820بثورة املتصوفة عليه سنة  حث وصل إىل نتيجة  لعل 

العلوي.
جال العلمي و يف ظل هذه القراءات يتساءل الباحث أين كان علماء اجلزائر  يف ظل كل هذا الس

ر عن احلروب اهلائلة اليت كانت يف اجلزائر بينها و بني خمتلف دول بغض النظ، الديين و رمبا حىت السياسيو 
و الثورات الداخلية مثل ثورة درقاوة سنة  وثورة ابن األحرش ، اليت تزعمها عبد القادر بن شريف 1805أور

بري م اليت تزعمها حممد الك1825وثورة التيجانية سنة ، تزعمها حممد بن عبد هللا الشريفاليت1803سنة 
هل ف، ملغرب و تونس حول الدعاوي الوهابيةالذي كان كذلكال جيد الدراس و الباحث سجاال، 9التجاين

ذا املوضوع الذي ال  أو منلك دالئل سجاالته من انعدامها السبب يعود للباحثني اجلزائريني الذين مل يهتموا 
مثل حممد بني علماء اجلزائر و اليت أشار هلا علماء أن األمر يعود للسوابق التارخيية اليت شهدت صراعا كالميا 

-918م ) وعبد الرمحن األخضري (1663-1580ه /1073–988(بن عبد الكرمي الفكون 
ما و غريمهام) 1545- 1512/ ه953 مما يزيد يف إشكاالت البحث و تعقدها هو  تلك و ، يف مصنفا

م حول موضوع الوهابية و حماولة اجياد رابط احلالة اليت تكاد تقرتب من التشويش من بعض امله تمني يف كتا
اليت عرفتها حىت الدولة لسجاالت الكالمية املشار إليها و خمتلف ارخيي بني وضعها الفكري احلايل و 

نية .10الز
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ذا اللفظ و  من املسائل الشائكة اليت تعرتض الباحث يف البحث هو التسمية أي تسمية "الوهابية" 
، يقبله أتباع احلركة   و يفضلون عليه لفظًا اشتهر يف السجال الفكري املتأخر و هو لفظ "السلفية"الذي ال

م يفب جند الكثري من النعوت اليت و يف هذا الباو  عتبار نشأ جند مست احلركة  فمثال جند لفظ النجديني 
ا و جند تسمية "اإل، كذا لفظ اخلوارجو ، ورود األحاديث اليت تذم جنداو  خوان الوهابيون" اليت كانت توسم 

ة أن هذه التسميات و النعوت بل و احلقيق، احلركة يف القرن الثالث عشر اهلجري / التاسع عشر امليالدي
ال التارخيي يستعمل تسمية " ، األوصاف هي ترددات الصراع بني الوهابيني و خصومهمو  إال أن الباحث يف ا

ب احلصر التا ب التعريض أو تبينالوهابيني" من  اآلراء املخالفة أو رخيي و التمييز و الوصف ال من 
.الـُمناصرة 

جلديدة خاصة مؤلفات علي متو قد االعتماد يف هذا البحث املقدم على مصادر ميكن و صفها 
إلشارة إليها ليف، حممد امليلي اليت كان يكتفي املرتمجون له  املشريف إىل جانب ردود أخرى مطبوعة مثل 

مث بعض ، و  إن كان التأليف وضع قبل ذلك)م1909/ ـه1327الذي طبع على احلجر مبصر سنة 
حلركة ، اإلشارات األخرى اليت جندها يف كتب أخرى سنعرض هلا تباعا متعرضني لتاريخ معرفة اجلزائريني  

ا هذه احلركة مث مواقفهم و ردود عل و لعل اهم ما يتبادر لألذهان ، مائها عليهاالوهابية و  الوسائل اليت عرفوا 
مدى عالقة هذه الردود بكيان الدولة اجلزائرية ممثلة يف العثمانيني أم أنه جاء يف إطار آخر كوجود كثري من 

ت املشار إليها . الرّادين يف غري اجلزائر و إن ارتبط هذا بوضع اجلزائر اخلطري من االضطرا
: ة الوهابية و رؤيتهم هلالى احلركتعّرف اجلزائريني ع.1

ا خالل القرن الثاين  ئق مباشرة تتحدث عن تعرف اجلزائريني للحركة الوهابية منذ نشأ ال  منلك و
غري  أن أقدم نص جزائري ّمت الوقوف عليه حيوي إشارة للدعوة الوهابية  ، عشر اهلجري / السابع عشر امليالدي
الذي يعود إىل سنة و نعمتهمنته يف الـحديث بفضل هللاو له فتح اإلكان نص أيب راس الناصري يف كتابه 

ت امليل1811ه/1226 يت  رحلة ابن احلاج م1824ه / 1240ي اليت كانت سنة م، و كتا ؛ مث 
األغواطي تتحدث عن رؤية متفقه جزائري هلذه الدولة و لعلها األقدم فهي تتحدث عن الدولة السعودية  

ستيال م)  و قد كانت 1833–1769ه/ 1249–1183ء تركي بن عبد هللا آل سعود (الثانية اليت 
إمجاال ميكن حتدي الطر العامة اليت عرف من خالهلا علماء و وجهاء و ، 1829ه/ 1224هذه الرحلة سنة 

يتاجلزائر احلرك : ة الوهابية من خالل ما 
اجلزيرة العربية فإن شأ احلركة الوهابية كان يف فنظرا ألن من، هو أول ما ميكن أن يبحث فيه الدارسو :احلج
ا ستصل بطبيعة الـحال إىل احلرمني أخبارها  ئق ، و إن كانت بدايتها يف جند فإ لكننا ال منلك نصوصا أو و

-1165و أقد هي نص يب راس ( حممد بن أمحد )الناصري  ( (، تتحدث عن القرن الثاين عشر للهجرة
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"و ملا ذهبت إىل احلج سنة ست : شار إليه و الذي يتحدث فيه قائالملم )ا1823-1751ه / 1238
سعهمو ، هم تسعة علماء أكابر مجاهريوعشرين لقيت علماء الوهابية  و  فوقع يل ، أفضلهم الشيخ علي 

ودالئل قاطعات و أحاديث مروية عن اكابر األئمة ، اجوبة فائقاتو ، مناظرة ومباحثة و اعرتاضات وسؤالت
.ات"من األمه

قد خلص )، و 1829ه / 1245بد الوهاب ( ت يبدو أن الشيخ املشار إليه هو علي بن حممد بن عو 
الف شيخهم أيب راس الناصري إىل ان الوهابية خارجون عن املذاهب األربعة يف الفروع حنابلة يف املعتقد خب

ذي بدو أنه مبدئي عدم ظهور فيظهر من خالل هذا الرأي ال، 11يف الفروع و االعتقادابن تيمية فإنه حنفي
ا كانت امتدا للخالف املشهور دخول الطراف يف مواجهة مباشرة وأكثر مسائله كانت علمية حبتة ؛ يظهر أ

إال مسألة ، م) و خمالفيه1328-1236ه / 728-661بني ابن تيمية (أمحد بن عبد احلليم ) (
.ا حىت احلنابلة كما سيأيتم خالفو االعتقاد اليت ذهب كثري من املخالفني هلم أ

ه  1229-1218و أبرزها سعود بن عبد العزيز  ( :ائل و الفتاوى الواردة من املشرقالرس
م) فقد  ُأشري سابقا أن سعود بن عبد العزيز  أرسل رسائل إىل ملوك  املغرب يدعوهم فيها 1803-1814/

ه الصواعق   و الدواهي الواردة على املبتدع كتابقد ذكر أمحد بن عبد السالم بناين يف و ، لآلراء الوهابية
ملناكر و املناهي أنه حصل على رسالة حممد بن سعود هذه املكونة من ورقتني من طرف الشيخ 12الوهايب 

م يف رحلة 1803ه/ 1217هذا  سنةم)  و 1835ه /1251( 13أمحد بن سعيد العباسي  القسنطيين
خلزانة العامة لك و نشرت عند ابن أيب الضياف و عد ذهذه الرسالة اشتهرت بو ، العودة من احلج هناك نسخة 

ط حتت رقم  للقسنطيين فيها ، و لعّلها هي اليت كانت عند أمحد بن سعيد14د1227لر و ال منلك رأ
ليف له يف هذا الباب، و من الرسائل كذلك رسالة  ر اليت أشا15كشف الشبهاتفلم يشر املرتمجون إىل 

لرّد عليهابن حممد امليلي و إليها علي  لقاهرة و قام  ا انتشرت  نذكر هنا فتوى حممد رشيد رضا . و 16أ
سبتمرب ه/1322رجب سنةاملنار عددجلة م) اليت كانت مب1935-1865ه/ 1282-1354(

إليه يف كتابه إظهار وعلى فتوىاليت كان رّد املشريف عليها م، و 1904 العقوق.الشيخ حممد عبده اليت ورد
ا كانت من مهها رحلة ابن احلاج األغواطي، و و أ:الرحالت اليت حتتوي على معلومات مهمة خاصة ا

غري خمتص متام االختصاص يف مسائل الكالم و تظهر امهيتها يف وتبدو نظرته نظرة رجل طرف رجل متفقه 
م كما قالبل و عبادة فروج نسائهم و ح، حديثه عن انتشار عبادة النار     و الشمس و من جهة ، 17يوا

هم سلم و ال للصحابة و ال يكنون احرتما للنيب صلى هللا عليه و"...: أخرى يتحدث عن الوهابية فيقول
م ال يقرأون دالئل اخلريات .فإذا وجدوه عند أي شخص  يؤمنون مبعرفة هللا و حده و ال يدعون للرسول كما ا

م يضربونه و حيرقون الكتاب و هم ال يتساحمون مع التسبيح .فإذا وجدوا السبحة عند أحد يعاقبونه .وهم فإ
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أخرى قدم مالحظة فريدة حيث شبه ومن جهة، 18يعتربونه مشركا و لذلك يدعونه إىل التوبة إىل هللا.. "
لوهابيني ضية جربة  هذا الوصف قد يبدو فيه نوع من التحامل إال أنه ميثل رؤية رجل ذي ورغم أنه، 19إ

القياس.مسبقة عن التدين يصطدم بصورة مل يعدها فجعل أحول التدين اليت عرفها او تعلمها أصال يف صورة
املناظرات بلفظ اجلمع جتاوزا الـمناظرات: من املصادر إال مناظرة أيب راس ال نعرفوإال فنحنذكر

ظرالناصري املذكور أعاله يف رحلته للحج  ا تناولت النقاط وامللفت لألمرفيها بعض علماء الوهابيةواليت  ا
لسبحة ومشاهد السادات، دالئل اخلرياتوهي قراءةاليت حتدث عنها األغواطي  وهدم مباين، والتسبيح 

لنصوص العظيمة  بعص ذكر وقد نقل.العميمةاألولياء ذوي الكرامات فرجعوا عن البعض بعد االستدالل 
مل االعتقاد يف سؤال طرح عليه  ظر فيه أو نصا  .ُسئلملدينة يبدو أنه مما كان قد 

خصائص ردود علماء اجلزائر على الوهابية .2
لرد على دعاة احلركة الوهابية و حالوا تفنيد االدعاءات اليت رأوها يف رسائلهم اليت  لقد قام علماء اجلزائر 

انت ببالد اإلسالم يف موقفها من احلركة و ميكن القول يف االمجال فهم مل يشذوا عن احلالة اليت ك،وقفوا عليها
شا (  - 1822/ ـه1312- 1237الوهابية اليت انتقدها بعض املتقدمني مثل  أمحد جودت 

فقد اعطت صورة مهم ، خاصة التارخيية منها، لكنها مع ذلك محلت مميزات ال ميكن جتاوزها، 20م)1895
فرد حممد بن مصطفى املشريف كان مقرضا لعلماء حمسوبني ، غائبة للعامل اجلزائر و موقف منه احلركة الوهابية

ملغرب و يف هذا إشارة إىل وجود  سواد مهم من العلماء ، على اجلزائر رغم تغربه بفاس  بل بعضم كنا جزائر
الفقهي و السلوكي و لإلمجال ميكن تركيز هذه ، الذي انتقدوا احلركة الوهابية و مذهبها الكالمي و أحيا

ص فيما يلي : اخلصائ
ملغرب - على اخلصوص النص ونذكر هنا، علماء البلدومواقفهم معاإللـماع إىل بعض املخالفني لألشاعرة 

الثاين عشر من القرنتويف أوائل العشرة الثانية الراشدي (الفريد الذي ينقله لنا امليلي يف حديثه عن عبد القادر 
(كذا) من أعما قصمتني" قد كان ببلدة يقال هلا يقول:ة حيث قسنطينوبني طلبةبينه   وما وقعاهلجري) 

لقرب بينمهما حنو عشرة مراحل حية الشرق قاٍض ُيسمى بعبد القادر و هي آخر حكم اجلزائراجلزائر  من 
و ذلك االعتقاد القبيح فناظره بعض الطلبة ممن قرأ بتونس   و مجع ذلك االعتقاد الراشدي يعتقد اجلهة

لزورالصحي والفجور ح حبضرة أمري البلدة و كان ذلك األمري من اجلهلة فلّبس  عبد القادر على ذلك األمري 
ي جهة من اجلهات"و  حللو  لكلية حيث نزهوه عن االستقرار على العرش  مث 21قال له هؤالء نفوا اإلله 

ه و ليسوا مري عوام تلك البلدة من جتبع عبد القادر و ذلك األو ":يستطرد قائال ه و حرر هلهم مبا ذكر
جلهل ألن عقوهلم وافرة يف ألمور املعاش فيمكنهم صرفها إىل ما هو مطلوب منهم " ، و هذا 22معذورين 

رته من  الكالمية أثريت يف اجلزائر قبل ظهور الدعوة الوهابية و رغم ما أ النص املهم يدل على أن القضا
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ا بقيت حمص درة أخرى يف عهد أيب احلسن املريين ( ورة ؛ خالف بدايتها إال أ و يف هذا الباب يسوق 
م)  حني استيالئه على تونس و امتحانه 1351–1297ه / 752-697علي بن عثمان بن يعقوب : 

جلهة الناقلني لكالم القاضي عياض يف هذا الباب و هذا سنة  م  مث تبيانه 1347ه /748ألحد القائلني 
.23تفصيله فيها و تعليل كالم القاضي عياضللمسألة و

الردود مل توجه على الوهابية خصوصا بل توجهت كذلك إىل بعض املخالفني سواء كانوا من الصوفية مثل -
حي  (  م) الذي أشار إليه امليلي 1850-1766ه / 1266-1180إبراهيم بن    عبد القادر  الر

الصوارم و األسنة يف حنر من تعقب أهل السنة و هي قطرة من اجلرازأنه رد عليه يف رسالة موسومة بـ :و 
حي و مادحه من تلك النواحيو اجلراز قطرة من طوفان بيض صفارحيو  حي لقطع جيد الر ،  24مسر ر

يف الفتوى اليت أفتها خبصوص التوسل و اليت إظهار العقوقكما رّد الـمشريف على حممد عبده يف مقدمة كتابه 
رت ردود فعل واضحة حيث بلغ صيتها أقاصي ، املنار يف العدد املذكور أعالهنشرت يف ا أ و يبدو أ
الـمغرب .

كحديث امليلي عن املعتزلة ،  والفرق اإلسالميةاالستطرادات التارخيية اليت تتحدث عن بعض املذاهب -
ضية جبربة التونسية الذي حتدث عن رجوعهم إىل مذهب أهل ، والزيدية .لسنةااإل

يظهر ذلك ، جاءت الردود يف جِو مشحوناملسائل اليت رّد العلماء اجلزائريون على الوهابية  : .3
ها جند ألفاظ شد، جليا يف عناوينها اليت حتمل أمساء السيف و  العقوق يدة النقد للوهابيني تصل و يف ثنا

و اليت مل ، ذي كان بني الفرقنيو لعل هذا يعطي صورة اخلالف ال، تكفريهم بسبب  قضية التجسيمأحيان ل
ا اجلزائريون  فمثل هذه التعابري جيدها الواقف على ردود بعض املشارقة املعروفة و ملعرفة مواضيع الردود ، ينفرد 

ا و بقائها يف حكم املخطوط و هي ردود علي بن حممد  هم هذه الردود   و ذلك لندر ال بد من التعريف  
مشرتاة من تركة صاحل بن رمضان و حتتوي على ، دار الكتب املصرية41ت رقم  و هي مبجموع حت25امليلي

ثالث رسائل هي :  
وبه الـمخطوط بـ:" بسم هللا الرمحن الرحيم ويبدأ هذا، كتاب السيوف الـهندية لقطع أعناق الـنجدية-

الذي خلق العرش نستعني إّيل اآلن رسالة د وردوق" هذا :وينتهي بـ..." والقدس وإعالن العلىاحلمد 
فأردت العقائدشبهات أهل الضاللة فكتبت عليها بقواعد هي عيون وحمتوية علىبتلك العقيدةمصّرحة 

أستعنيمجعها هنا لتتم الفوائد فقلت  ظهر إىل الورقة 01من الورقة ) ورقة85ومثانني (مخسة وهو من" و
واضح.وجه، مكتوب خبط مشرقي 85
يت بعد، هري لقطع جيد الكاذب الـمفرتي فيما نسبه لألشعرياحلسام السم- بسم "بـ:السابق مبتدو

أن يعرف بكيف ..." الذي تعاىلاحلمد وصحبه وسلم تسليماعلى آله وصلى هللاهللا الرمحن الرحيم 
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، ا مقصودواجب الوجود فيموالكرمي التوابنت الوهاب أ"...من خمالفة حق حضرتك إنك وينتهي بـ:
حممد أشرف املرسلني وصلي اللهمموجود  وهو من، رب العاملني "واحلمد وآله وصحبه أمجعنيعلى سيد

اخلط.وهو مثل سابقه بنفس ، وجه140الورقة وينتهي يفوجه 85يبدأ من الورقة ومخسني ورقةستة 
و اثبات الصفة العلية و نفي التعطيل و العلة        العجالة يف تنزيه هللا تعاىل عن الشبيه و النظري و الـمثيل-

وجه  بـ:" بسم هللا 140و هو بعد سابق يبدأ من الورقة ، و املعلول و سائر االنتقاص بسورة اإلخالص
لصفات قبل وجود الزمان  لذات املوصوفة  الذي تنزه عن احللول يف اجلهات و تفرد  الرمحن الرحيم احلمد 

ظهر 284دالة على علة كالمه القدمي ...) و ينتهي يف الورقة الغالة(كذا) فخلق الغالةو و املكان   
حممد و صحبه و سلم تسليماب:ـ "   رب العاملني     و صلى اللهم على سيد ّمت هذا ، و احلمد 

و مائتني و ألف من اهلجرة الكتاب حبمد هللا  و عونه أوائل شهر احملرم       الذي هو من شهور سنة أربعني 
النبوية "،فهو من مائة و ستة و أربعني ورقة  فهو اطول الرسائل كن برت أو مل يتم تصوير تسعة و عشرين و رقة 

و النسخة املصورة ، 21مسطرته ، سم29.5X19.5و مقاسه : ، ظهر240وجه إىل 161من الورقة 
م .1824ه /1240سخ الكتاب كما ذكر أعاله سنة و قد ّمت ن، 1968بدار الكتب املصرية كانت سنة 

لنسبة لكتاب حممد بن مصطفى املشريف :" إظهار العقوق يف الرد على منع التوسل إىل هللا املوسوم بــ 26و 
لنيب و الويل الصدوق"  لقاهرة سنة تعاىل  ه / 1327فهو مطبوع  على احلجر مبطبعة التقدم العلمية 

ويبدو انه قد كتب  قبل ذلك فتقريظ عبد السالم بن حممد بن هاشم العلوي  السكوري ( ، 1909
م  أي  سنة بعد ظهور  عدد 1904ه / 1323م) كتب بتاريخ  1930-1872ه / 1289-1349

ن  أعاله، املنار و يتميز مبيزة هامة ، و هو رد على فتيا الشيخ حممد عبده و الشيخ حممد رشيد رضا املذكور
قالم علماء مغاربة هو  حممد بن األعرج اإلغريسي ، 27هو أنه مقرظ  و لكننا جند منهم علما جزائر

28و قد وصف ابن األعرج  اإلغريسي، م) 1926-1869هـ  / 1344-1285السليماين  (

ملعتزلة هذه .و جيد القاري و الدارس هلذه املخطوطات أن اهم ما مت طرحه يف جممل 29أصحاب الفتيا 
الردود:

والفتاوى كانت مباحث الكالم هي أكثر ما رّذ عليه علماء اجلزائر على الرسائل الكالمية:القضا
كما متت اإلشارة –فقد ألفت اجلزائر ، هذا إىل اخللفية التارخيية اليت عرفت مثل هذا الصراعوقد يعوداملذكورة؛

هي أكثر ما مألت وهذه القضا، ا من كالمتعلقوما هذا الصراع الكالمي يف مسائل الصفات مثل- إليه
ا اليترسائل امليلي  هي:فّصل فيها وجزئيا

جلهة العلويةهي أك:30الـجهة ن الوهابيني يقول  اليت تناوهلا و قال  و قد اعتمد يف ، 31ثر القضا
ن لنب تيمية رّده هنا على قاعدة أساسية عنده و هي نفي  صلة هذه املسألة عند احلنابلة لكلية و القول 
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ا و ينقل هنا ابن حجر اهليثمي    ( أبو العباس أمحد بن حممد ) (  - 1504ه / 973-909تفرد 
و تقي الدين ، م)1333- 1241ه/ 733-639م )  يف فتاويه و عن بدر الدين بن مجاعة (1567

يف معرض رّد على املعتزلة و ، م)1355–1284ه / 756- 683السبكي علي بن عبد الكايف  ( 
، و  يضع 33، و يف هذا الباب يتحدث عن صفة العلو32ينتقد فرق أخرى مثل املعتزلة و اجلهمية و الفالسفة 

.34رجزا عن الـجهة
ن خصائص وقد ذكرإال أنه ركّز على مسائل الصفات فيه ، ذي عالقة مع السابقلتجسيم:ا

:هيالتجسيم 

اعتقاد اجلهة العلوية.-
لـحلول على العرش.ا-

ملكانالقدم النصوص مثلصفات رودت يف وفصل يف الباب انتقد مذهب ابن  ويف هذاوعالقاته 
خذ يفالباب،النصارى يف هذا م) وشببه مبذاهب869ه / 255بن كرام السجستاين :(حممدكرام  النقل و

35لرّد على الكرامية"ا«م 1027ه /418اسحق إبراهيم بن حممد :(أبومن كتاب االسفراييين 

لت احلظ من هذا النقاش الكالمي ،فقد تكلم  عن العرض اليت  و ، 36و التجسيم هو أكثر القضا
ن هللا جوهر واحد ثالثة  و يعتمد قاعدة يقول فيها ، 37أقاليميف معرض االنتقاد تكلم عن النصارى القائلني 

و يذهب هنا إىل أن ابن تيمية من املشبهة و ، 38هل السنةأن الرد على أصول املعتزلة يف هذا الباب أوىل من أ
لنجديني على مذهبه سمة و هم قسمان قسمة خيالف أهل السنة يف ، 39من وصمهم  و يذكر أقسام ا

ن هللا  و هم هشام بن احلكم اجلوالقي ، تعاىل جسم مركب على صورة آدمي االسم و الـمعىن  و هم القائلون 
م يف االسم فيقولون أنه جسم يف م )، و ا975ه /364( لطائفة الثانية املخالفة هلل السنة و هم الذي خيالفو

و يف خرب هشام بن احلكم ينقل 40الظاهر و يف املعىن ال كاألجسام أي ال نعين بقولنا أنه جسم أنه متبعض 
، 41املشبهةم ) من كتابه الرد على 868-775ه /255-159على اجلاحظ (أبو عثمان عمرو بن حبر : 

سبا   خذ يف الكالم عن الصفات كالكالم و الروح و  القول بتجزئتها  و الرؤية و املوجودات و الزمان  مث 
كالمه إىل أئمة اهل السنة كمالك بن انس و عبد هللا بن الـمبارك و خالد بن سفيان صاحب سفيان الثوري 

هويه و حممد بن امساعيل البخاري و أيب داوود و أيب حنيفة و الشافعي و امحد بن حنبل و اسحاق   بن را
ا و يف هذا املبحث ، 42السختياين و الليث بن سعد و غريهم و يشرح بعد ذلك مسألة التأويل   و دالال

و يذهب يف النقد إىل قطع الصلة بني  "النجديني"     و ، 43ينتقد املعتزلة يف كالمهم حول الصفات
تبارك و يف هذا الباب يتح، 44احلنابلة دث عن رؤية هللا تعاىل يف اجلنة و رؤية النيب صلى هللا عليه و سلم 

و الـمالحظ أن بعض املسائل اليت فّصل فيها يف السيوف اهلندية زادها تفصيال يف ، 45و تعاىل يف الدنيا
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ك دمه و هنا بدافع عن احلالج فيما نسب إليه منتقدا من سف، 46و خاصة مسألة التأويل، احلسام السمهري
و يف هذه الرسالة يذكر سبب التفصيل و هو رده على رسالة حممد بن عبد ، 47لكنه ال يطنب يف احلديث

ا حتوي على التشبيه    و التعطيل و التكذيب، كشف الشبهاتالوهاب املوسومة بـ :  ،و 48و قد ذكر أ
دقةيعتمد هنا على رسالة  قيدة الوهابية يف األقطار احلجازية و يشري إىل انتشار ع، الرد على اجلهمية و الز

ا قررت لبعض األطفال .و يف معرض رده على املخالفني ملذهبه الذي يعللون آراءهم بكالم 49و مصر و ا
فيا العالقة بني رأييهما  و آراء املّدعني و ، 50القاضي عياض و ابن أيب يزد القريواين يعمل  تفصيل مرادمها  

هي قسمان حسب رأيه : "ظاهرية يتمسكون بظواهر الكتاب و السنة يف صحة يقّدم تقسيم الظاهرية اليت
اطالق ما فيهما على هللا تعاىل من حيث القول المن حيث الفهم و يكلون فهم ذلك إىل ما هو عليه فحقيقة 

م معرتفون بعجزهم أنفسهم عن علم معاين كالك هللا تعاىل و سنة رسول هللا صلى هللا عليه و  سلم األمر أ
على حسبما يعلم هللا تعاىل و يعلمه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من املعىن األول احلقيقي ؛ قال تعاىل :" 

و الثانية كابن تيمية و أتباعه ابن قدامة و ابن قيم اجلوزية يتمسكون بظاهر ، "صهوَأَنتُْم َال تـَْعلَُمونَ صهَوُهللا يَْـعلَمُ 
تعاىل فيما وصفه به نفسه يف كتابه العزيز و على لسان رسول هللا صلى هللا الكتاب و السنة يف وصف هللا 

عليه و سلم و يفهمون ذلك و يؤمنون به على حسب املعىن الذي يتخيلونه يف عقوهلم مث تفرقت هذه الفرقة 
على املنرب لتجسيم      و احللول و االستقرار على العرش كاستقرارا أو السرير إىل قسمني فمنهم من يقول 

جلوارح و يصفون هللا جبميع ذلك  و هذا الذي نقله ابن حجر عن ابن تيمية و بذلك كفر و منهم من يقول 
ذا فقد أنكر وجود  جلهة فقط و يزعمون أن من مل يقل  و هؤالء الفرقة ال شبهة يف كفرهم و منهم من يقول 

ل51االله" اليت  ت حظا وافرا يف رسائل امليلي و يدل هذا على متكنه .و لعل قضية التجسيم هي اكثر القضا
من الكالم حبيث أنه كان يطنب فيه كل مرة.

 املسائل التعبدية
 :الصراع بني الوهابيني و خمالفيهمالتوسل و قد شحنت الكثري من الرسائل ، كان من اهم أسا

امات، و جند امليلي ينكر  و جيعل أنه أصل ، على من منع التوسلحول هذا املوضوع تبادل الطرفان فيها اال
ملدينة املنورة  إظهار العقوق يف الّرد على من منع التوسل إىل و غري ان كتاب املشريف : ، 52هدم القبور اليت 

لنيب و الويل الصدوق  و إن كان ريد على حممد رشيد رضا ، أكثر توسعا يف هذا الباب من سابقههللا تعاىل 
ر هذا ، 53فيما خيص هذه الـمسألةيف تبنيه هلذا الرأي  لشواهد التارخيية آل و يتفرد امليلي عن املشريف 

ملدينة املنور على صاحبها أفضل الصالة و أزكى التسليم و كذا  الصراع و هو األضرحة و القبور اليت هدمت 
خذ   يف النقل عن أخبارهم اليت تناهت إليه يف أحوال54املسجد النبوي احلجاز خالل هذه الفرتة   .و هنا 
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حيث خيتم برسالة    يف آخر العجالة يتحدث فيها عن أخبار جند من عهد النيب صلى هللا عليه و سلم إىل 
القرن الثالث عشر / التاسع عشر.

 رة امليلي هلا فصال     يف  وقد أفرد، الوهابينيواملشريف علىهي األخرى رّد فيها امليلي القبور:ز
رة القرب النبوي الشريف نقل عن ابن حجر اهليثمي يف كتابه وقبل ذلكعجالة،الكتابه  اجلوهر املنظم يف ز

.55الـمكرم
ميكن القول ان الراّدين على الوهابيني من العلماء املنتسبني للجزائر وافقوا كثريا من وهكذا ومما سبق

قد توسعوا كما يبدوا يف املسائل الكالمية توسعا فومع ذلك، يف املسائل اليت كتبوا فيهااء املسلمني مشرقاعلم
فيما ذهبوا فيه من مذاهب وابن تيميةعلمية مهمة خاصة منها اثبات تفّرُد الوهابيني واعتمدوا قواعد، ملحوظا

.الفقهيةاملسائل وحىت بعضيف مسائل الكالم 

ن التيار الوهايب جاء يف اطار احلملة على الدولة من اجلدير و  فكان  ، العثمانية يف فرتة ضعفهاالقول 
من و .56موقف هؤالء العلماء جاء يف إطار الوالء الديين املذهيب للعثمانيني كما يظهر ذلك يف كالم الـميلي

ا مثل  الصعب القول أن هذه الردود هي يف منتهاها متثل مواقف دول معينة  انتهى طواف هؤالء العلماء 
م) أو املشريف الذي كان يرتدد 1848-1805ه / 1246-1220مصر اليت كان حيكمها حممد علي ( 

ملغرب األقصىو بني اجلزائر احملتلة فأغلب العلماء الشمار إليهم كان تكوينهم العلمي يف ، الدولة العلوية 
ا فكالمهم كما ظهر يعتمد يف أصوله على الرتاث اجلزائري الذي تلقوهم كابرا عن  ، اجلزائر و تلقوا علومهم 

لغرب اجلزائري و أيب راس الناصري  ، ركاب لشرق اجلزائري و كذا املشريف  فامليلي ينتسب ألسرة علمية كبرية 
و يبقى أما الباحثني عمل علمي مهم هو إخراج هذه الكتب و إعطائها الصبغة اجلغرافية هلا  حبيث ، كذلك

انب .يت مواكبة ملا كتب يف املوضوع  و ملء الفراغ  الواضح يف هذا اجل
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ملخطوط السيوف اهلندية  لعلي بن حممد امليلية للورقة األوىل (ظهر)ملحق صور 

اإلحاالت 
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، بريوت، ، دار الطليعة-ي منوذجانصوص الغرب اإلسالم–الرّد على الوهابية يف القرن التاسع عشر ، أمساء نويرة–محادي الرويسي 1
.2008األوىل:الطبعة 

.14الـمرجع السابق، ص:، نويرة–محادي 2
.23الـمرجع السابق، ص:، نويرة–محادي 3
).78-49تونس كلية جامعة تنوس (، 1989السنة 30والدعوة الوهابية عددعلماء تونس ، عبد الرزاق محامي4
.51املرجع السابق، ص:، محامي5

6نفسه

تمع املغريباإلصالح ، املغربيةوردود الفعلاحلركة الوهابية ، حممد املنصور7 )، سلسلة منشورات كلية 191-175ص (-ص، وا
طاآلداب .1986، والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب ،  والعلوم اإلنسانية، الر

.191-190املرجع السابق، ، الـمنصور8
نظر:يُ حول هذه الثورات 9
ين - نشر عبد ، العمال الكاملة، حتقيق املهدي البوعبديل، يف اخبار مدينة وهرانوأنيس السهراندليل احلريان ، بن يوسف)(حممدالز

.2013اجلزائر:، دار املعرفة، الرمحن دويب
لة اجلزائر ، حممد)بوشنايف (- : ص-ص.2002، معة وهرانجا، رسالة ماجستري خمطوطة، )1830- 1700(اجليش اإلنكشاري يف إ

84-85.
نشري هنا إىل السجال العلمي الذي كان بني  ابن مرزوق و العقباين حول مسألة اإلنشاد و األذكار و اليت كتب فيها قاسم بن سعيد  10

النصح وق بـ م ) رسالة نشرها الونشريسي (أمحد بن حيىي )  يف املعيار فرّد عليه ابن مرز 1450-1366ه /854-768( العقباين
م) و ميكن إمجاال 1439-1364هـ / 842-766حملمد بن مرزوق  احلفيد (اخلالص يف الرد على مّدعي رتبة الكامل للناقص 

جلزائر، العودة حول هذا املوضوع  إىل مقال الشيخ املهدي البوعبديل املوسوم : بــــــ عبد، احلياة الثقافية، األعمال الكاملة، أطوار السلفية 
.2013، دار املعرفة اجلزائر، الرمحن دويب

حلديثفتح االله الناصري،أمحد)بن (حممدأيب راس 11 املؤسسة الوطنية ، حتقيق حممد بن عبد الكرمي، بفضل هللا ونعمتهومنته 
.119-118ص: - ، ص1990اجلزائر:، للكتاب

ملناكر على اوالدواهي الواردةالصواعق ، أمحد بن عبد السالم بناين12 .وقد 4624/1رقم ، ، اخلزانة احلسنيةواملناهيملبتدع الوهايب 
خلزانة احلسنية حاولت مبراكش. أنه نقل للخزانة امللكية أخربوين-حبثبعد طول –العمال وفشلت ألناحلصول على هذا املخطوط 

ط، والعلوم اإلنسانيةرات كلية اآلداب منشو ، املصادر العربية لتاريخ املغرب، أخذت من املنوين (حممد)وهذه املعلومات ه 1410، الر
.16، ص: 2، ج1980/

حتقيق حممد أبو األجفان ، تعريف السلف برجال اخللفالغول)الشيخ بن أيب القاسم حممد بنالقاسم (أبواحلفناوي يف:يُنظر ترمجته 13
.63:، ص2ج، م1982-1402: 1املكتبة العتيقة تونس، ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، وعثمان بطيخ

.130-125ص:-املرجع السابق، ص، نويرة–محادي 14
.147- 131ص:-املرجع السابق، ص، نويرة–ضمن: محاديمنشورة 15
، )140-85(، 41جمموع رقم ، احلسام السمهري لقطع جيد الكاذب املفرتي فيما نسبه لألشعريامليلي)بن حممد (عليامليلي 16

ظهر.93ورقة 
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ريخ اجلزائر، القاسم سعد هللاوترمجة أبوحتقيق ، رحلة ابن احلاج األغواطي، حلاج األغواطيابن ا17 - 251ص:-ص، أحباث آراء يف 
.268، ص: 2، ج2005الثالثة:بريوت الطبعة ، ، دار الغرب اإلسالمي268

.267- 266ص:-املصدر السابق، ص، األغواطي18
.266املصدر السابق، ص:، األغواطي19
شا من خصوم احلركة الوهابية إال أنه انتقد 20 لسخف ردود علىكان جودت  ا حسبه كانت مشحونة  الوهابية يف العامل اإلسالمي أل

يديهم الوسيلة للسخرية منهم واهلراء وأن املنتقدين وحماربتهم بسالحهم:قدموا 
ض، دار الشبل، ريخ البالد السعودية، د/ منري العلجالين- .315، ص: 1ج، م1413/1993:الر

أحرف.طمس مبقدار كلمة من حوايل أربعة 21

رقم ، خمطوط دار الكتب املصرية، احلسام السمهري لقطع جيد الكاذب املفرتي فيما نسبه لألشعري، امليلي)بن حممد (عليامليلي 22
وجه.114ورقة –ظهر 113ورقة ، 14
ظهر عن 79يتحدث يف الورقة ظهر.67ورقة ، 41رقم ، دار الكتب الـمصرية، النجديةالسيوف اهلندية اقطع أعناق ، الـميلي23

احلنبلي.م) وعبد القادر1690-1616ه / 1101-1025ابراهيم الكوراين الكردي الشافعي (وقعت بنيمناظرة 
وجه.130املصدر السابق، ورقة ، امليلي24
ينظر:حول امليلي 25
ين - ص -، ص1ج، العريب بريوتدار الرتاث املصنفني، طبعةر املؤلفني آهدية العارفني يف أمساء ، مد البغدادي)بن حم(إمساعيلالبا

773-774.
مسامرات الظريف حبسن التعريف.، حممد بن عثمان بن حممد السنوسي-
.429-428ص:-، ص4ج، م1985ه / 1405األوىل:الطبعة ، دار الغرب اإلسالمي، تراجم العلماء التونسيني، حممد حمفوظ-

عنه يُنظر:26
ضمعجم الشيوخ ، عبد احلفيظ بن حممد الطاهر بن عبد الكبري الفاسي- يد خيايل(ر دار ، اجلنة او املدهش املطرب) ـ حتقيق عبد ا

جلأمهلإال ان الكاتب ، 147-146ص :-ص2م، ج2002ه /1424: 1طبريوت:، الكتب العلمية زائر يف حديثه عنه أحواله 
اإلنصاف يف رّد اعتبارات الّسفسافأبو طالب املستغامني املدعو القليل حيث ألف كتاب وبني أمحدحيث كانت له سجاالت بينه 

السهام الصائبة يف رّد الدعاوى انتصر فيه ملفيت اجلزائر علي بن احلفاف يف قضية ثبوت هالل رمضان فرّد عليه املشريف بتأليف مسّاه 
:الكاذبة

ملخطوطات، األعمال الكاملة، (املهدي)بديل البوع ص: ، 2013نشر دار املعرفة اجلزائر :، الرمحن دويبوإعداد عبدمجع ، التعريف 
58الصفحة الشيوخ) يف(معجمأخرى نالحظ تناقض احملقق يف تعريف حاضرة اغريس ففي يف اجلزء األول من الكاتب .ومن جهة95

إن يقول 146بينما جند احملقق يف اجلزء الثاين من حاشية الصفحة ، نه اقليم قرب معسكر من اجلزائريعرفه بن عبد الكبري الفاسي 
مدينة صحراوية تقع جنوب غرب املغرب قرب ويضيف انهكم        66ـ الراشديةاحدى مجاعات دائرة كلميمة اليت تبعد عن اغريس

فياللت!
التوايل:هم على 27

عبد القادر بن حممد ، ابن املدين بن علي كنون، املهدي بن حممد الوزاين العمراينحممد التهاميي، هاشم العلوبن عبد السالم بن حممد 
املري.بن عبد القادر بن سودة 
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، القسم األول، الشيوخ) ـ لعبد السالم بن عبد القادر بن سودة(فهرسوأهل الكمالألشياخ النصال للنضاليف سليُنظر ترمجته 28
و:. 2955ص: ، 8ج، م1996ه / 1417بريوت:، الغرب اإلسالميطبع: دار، نشر حممد حجي، ضمن موسوعة أعالم املغرب

ضمعجم الشيوخ ، عبد احلفيظ بن حممد الطاهر بن عبد الكبري الفاسي-- يد خيايل(ر دار ، اجلنة او املدهش املطرب) ـ حتقيق عبد ا
.58-57ص :-ص1م، ج2002ه /1424: 1طبريوت:، الكتب العلمية

لنيب ، املشريف)بن مصطفى (حممداملشريف 29 ، طبع التقدم والويل الصدوقإظهار العقوق يف الرد على منع التوسل إىل هللا تعاىل 
.56ص: ، م1909ه/ 1327مصر:، العلمية

حول مفهوم الـجهة ينظر:30
شرون، د/ رفيق العجممراجعة، كشاف إصطالحات الفنون،  حممد علي التهانوي- ص:–، ص 1ج، 1996بريوت:، مكتبة لبنان 

598-599.
ظهر.1ورقة ، السيوف، الـميلي31
وجه.45ورقة ، السيوف اهلندية، امليلي32
.70الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي33
.78الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي34
-971ه /421-361بن سبكتكني (السلطان حممودمع يف جملس ولعلها مناظرتهاييين مل يذكر املرتمجون مثل هذا العنوان السفر 35

):م1317ه / 717حممد:(أبو علي عمر بن نقلها السكوينم) اليت1030
.260-259ص -ص، 1976:التونسية، تونسنشر اجلامعة ، سعيد غراباملناظرات، حتقيقعيون ، بن حممد)(عمرالسكوين 

وجه.7در السابق، ورقة الـمص، الـميلي36
ظهر.10الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي37
وجه.12الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي38
ظهر.13الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي39
ظهر.14وجه وظهر 13الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي40
بعنوان ما مل ينشر من تراث ، ع بتحقيق الدكتور حامت صاحل الضامنيطبوهذا الكتابوجه. 14املصدر السابق، ورقة ، الـميلي41

ت يفالرّد على املشبهة    اجلاحظ: -ص، 1979بغداد:، اجلمهورية العراقية، واالعالممنشورات وزارة الثقافة ، املعرفةواملسائل واجلوا
.22-19ص 
وجه.27وجه إىل ورقة 20الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي42
ظهر.27الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي43
وجه.34وجه إىل ورقة 20الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي44
ظهر.67ظهر إىل ورقة 54الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي45
ظهر.87احلسام السمهري، ورقة ، الـميلي46
وجه.88الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي47
ظهر.93السابق، ورقة الـمصدر ، الـميلي48
.105الـمصدر السابق، ورقة ، الـميلي49
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19601962

 

امللخص:
أين شهدت بداية1962-1960يركز هذه املقال على أحد مراحل الثورة اجلزائرية املمتدة من 

حاولت فرنسا من خالهلا االحتالل   و ونيف منبعد قرن تقرير مصري اجلزائر املفاوضات اجلزائرية الفرنسية ل
ا واجهت طرفا جزائر، بعد االكتشافات اهلامة من احملروقاتوجنوب خاصةمشال إىلتقسيم اجلزائر  غرب أ

وأن هدفها ، الشمال بل لتحرير كامل البالدفقط لتحريرمؤمنا أن الثورة اليت فجرها الشعب اجلزائري ال تسعى 
.واجلغرايف والسياسي واالقتصاديالستقالل مبفهومه املكاين حتقيق ا

الوحدة الرتابية.-الصحراء–املفاوضات –ةالثور املفتاحية:الكلمات 
متهيد:

ت ااالستعماريةراهنت فرنسا  البشرية اليتملادية و على القضاء على الثورة اجلزائرية بفضل اإلمكا
ا  جلزائر فرنسية سخر لصحراء ، إىل األبددف االحتفاظ  خاصة بعد االكتشافات البرتولية والغازية 
حينما بدأت املفاوضات كانت ف، واالقتصادية للمنطقةاالسرتاتيجيةاألمر الذي زاد من األمهية ، اجلزائرية

الصحراء من بني النقاط احملورية اليت ظهر اخلالف حوهلا.
:الصحراءوالفرنسي منالطرف اجلزائري موقف-أ

حلقوق الشرعية التارخيية واجلغرافية وحتقيق مالثورة اجلزائريةظلت ا من و الوحدة القوميةتمسكة  اعترب
ا إن الذاتي":فقد ورد يف مقررات مؤمتر الصومام، بني املبادئ اليت ال ميكن التنازل عنها ة القومية اليت تكو

هلذا فمن توهم تطبيق تقرير املصري بكيفية و ، جوهريةالوحدة االجتماعية لشعبها هي عناصر موضوعية اجلزائر و 
هلذه احلقائق دف إىل متزيق هذه الذاتية ، ال تقرأ حسا كما ،  )1("جتزئتها إىل جمموعات عنصرية أو دينيةو أو 

عزمية الشعب اليت ال تقهر يف معارضة أي ة على مبدأ وحدة الرتاب الوطين و أكدت احلكومة للجمهورية اجلزائري
ذه املبادئ.حما ولة للمساس 

ائي  واستنادا على هذه الفلسفة أبدت احلكومة املؤقتة قبوهلا مبدئيا التفاوض مع فرنسا لوضع حد 
يف هذا الشأن قال فرحات عباس رئيس و ، لكن دون التنازل عن حقوق الشعب اجلزائري، للحرب يف اجلزائر

بل ، سا...لسنا أعداء فرنشرط الفتتاح املفاوضاتنطرح أي مل":1958أكتوبر 06احلكومة املؤقتة يف 
كما ،  )2("لعكس نتمىن أن نتعاون مع فرنسا على أساس عالقات جديدة يف حالة حصولنا على االستقالل

ا السيادة الوطنية 1959أكدت يف ديسمرب  من تونس على استعدادها لتقدمي كل التنازالت اليت تسمح 
نضمام اجلزائر إىل .)3(اتفاقية برتولية تراعي املصاحل الفرنسيةو ، منطقة الفرنكوالقبول 
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حيث 1961فيفري 20الصحراء يف لوسارن بسويسرا بفندق ترمينوس يف يوم طرحت مسألة 
مثل الوفد اجلزائري كل من الطيب بوحلروف ممثل احلكومة املؤقتة فقد ، االتصاالت السرية بني الطرفنياستؤنفت

مبعوث George Pampidouأما الوفد الفرنسي فقد مثله جورج بومبيدو ، بومنجليف روما وأمحد 
Olivierبوساطة ممثل احلكومة السويسرية أوليفي لونغ، Bruno Deleusseبرينو دوالس و ، ديغول

Long ، ن سياسته ليست إبقاء اجلزائر و متثلت توجيهات اجلنرال ديغول بضرورة إفهام الطرف اجلزائري 
أما قضية الصحراء فستناقش ، ن الذين حيددون مصريهملعكس فإن اجلزائريني هم الوحيدو بل ، بفرنسامرتبطة 

اورةيف وقت الحق مع الدول استقالل اجلزائر يشمل فقط العمالت الثالثة عشر أي مؤكدا على أن، )4(ا
إن احلكومة ":قائالصرح بومبيدويف هذا الشأنو ، أن قضية الصحراء هي خارج املفاوضاتو ، اجلزائر الشمالية

ستقالل ما تسميه اجلزائر املفيدة ال جمال ملنحكم ستثناء الصحراء فنحن خلقناها و أي ، الفرنسية تسلم 
ها صحراء إن ال":الذي صرح قائالأمحد بومنجلئري رد على هذا الطرح من خاللغري أن الوفد اجلزا، )5("إ

إننا درسنا يف املدارس الفرنسية على أن ":قائالمث أضاف، "ميكننا التنازل عنهاال جزء ال يتجزأ من اجلزائر و 
سعد أما، )6(فكيف تغري هذا بعد االستقالل، الصحراءاهلضاب العليا و األطلس التلي و اجلزائر تشكل من

اجلزائر غري أن سيادةيكون مبدءا أساسيا يف املفاوضات ميكن الستغالل الصحراء أن ":قائالفصرحدحلب
لنسبة لنا شرطا ال حنيد عنه، على الصحراء تبقى فوق كل نقاش )7("وأن احرتام وحدة الرتاب اجلزائري يبقى 

لبعد عودة بومبيدو من سويسرا قدم تقريرا حول مهمته أمامو  أن ":فيهذكرJean Maurialجون مور
. )8(لكن مل نتفق حول جنسية اإلقليم، واتفقنا على االستغالل املشرتك، الصحراء هي مشكلة ترابية

سعد بعد اتفاق بني كل من رضا مالك و 1961مارس 05يفالتقى الطرفان جمددا يف نيوشتال
التحرير ن ديغول سيشرع يف مفاوضات مع جبهة وأقر بومبيدو ، الوسيط السويسري اوليفي لونغو دحلب
رؤوس التقنيني و و أي مناقشة حول الصحراء مع قبول التطرق إىل نقاط ختص اإلطارات جمددا رفضه، الوطين
جيل التفاوض حول هذه وعام عن االختالف حول السيادة الشعبية على الصحراءإعالمقرتحا، األموال

مستقبل الدولة على خماطر مجة فيما خيصانطوىالطرح الفرنسيهذا ، )9(املسألة إىل ما بعد تقرير املصري
اورة اليت و ، صراع مرير إلعادة توحيد البلداليت ستجد نفسها يف، اجلزائرية ما الدخول يف مشاكل مع الدول ا

فتئت تطالب حبقوقها اإلقليمية.
يف أي شرب من األراضي ال ميكن التفريط و ، من جديد على الوحدة الرتابيةأكد الوفد اجلزائري

فخالل استجواب سعد دحلب من قبل اجلريدة الفرنسية ، سنينااملفاوضات شهورا و ت إن دامحىت و ، اجلزائرية
عن رأيه يف الصحراء PierreStippeحملررها بيار ستيب France Observateurفرانس ابسورفاتور 
:فأجاب قائالالرئيسية للمفاوضات؟هل تعتربون استثمارها ميكن أن يكون أحد موضوعات :من خالل سؤال

لقد قلت لكم يف بداية حديثنا أن ، اجلزء اجلزائري من الصحراء فالاستثمارها نعم أما السيادة اجلزائرية على "
لنسبة إلينا الشرط احليوي و األساسي الذي ال ميكن بدونه أن  احرتام الوحدة الرتابية الكاملة للقطر اجلزائري 
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ت نيوشتال إىل ا. هكذ)10("يتحقق أي شيء لفشل بسبب رفض فرنسا االعرتاف بوحدة الرتاب اآلت حماد
.)11(اجلزائري

استغلت احلكومة املؤقتة هذه التطورات بتشكيل جلنة بقيادة أمحد فرنسيس من أجل معرفة اخلطوة اليت 
قبلها كان ديغول قد عقد ندوة صحفية و ، أفريل22ويفقدمت تقريرهاواليت، ب إتباعها يف اللقاءات القادمةجي

لنسبة لفرنسا من بينها احلقوق 11يف  ت  رد جبهة التحرير االقتصادية فجاءافريل اليت حدد فيها األولو
لسيادة اجلزائرية على ، التعاون اجلزائري الفرنسي يف قطاع احملروقاتبقبولالوطين  لكن شرط اعرتاف فرنسا 

.)21(اءالثروات الطبيعية للصحر 
إجيادوضرورة، رار الطرف اجلزائري على مطالبهكد ديغول من أن مناوراته لن جتدي نفعا أمام إص

ائي هلذه املشك ت اليت بدأت، لةحل  ماي 20يف إيفيان بداية من من خالل العودة إىل طاولة احملاد
ت قدم اجلنرال ديغول عرضا لو ، 1961 جوكس و تريكو حول موقف الطرف الفرنسي يف ــــقبل افتتاح احملاد

ت جلزائر من قبل اإلدارةاحيث شرح هلم، هذه احملاد كل األشياء اليت أجنزت  الفرنسية و أن الصحراء مت ربطها 
أي عمق فهو وهم قانوين ليس هلاجزائريةاء الصحر أما، لفرنسا وحدهاوالبرتول ، ت من طرف فرنساكان

ا االستفادة وفق هذا الو ، رخيي مكا اورة للصحراء  تصور فإن الدول اإلفريقية الشمالية و إفريقيا السوداء ا
ا و بنفس الصفة من  ا البرتولية و الغازيةعائدا .)31(إمكانيا

ت علىحتدث فرحات عباس لنسبة للطرف ، خمتلفنيمن مبدأين أساسني و انطلقتأن احملاد
بينما الطرف اجلزائري يرى غري ذلك من ، أحل على ضرورة إبعاد الصحراء عن استفتاء تقرير املصريفقدالفرنسي

ية حىت يتم الوصول إىل حل خالل شروط استغالل ثروات الصحراء املتمثلة يف عدم توقف العمليات العسكر 
ت و ، )41(اعتبار الصحراء جزء ال يتجزأ من اجلزائرو ، سياسي من خالل هذا التصور ميكن معرفة حجم الصعو

ت.اليت سيجدها املفاوض اجلزائري يف هذه  احملاد
و الطيب بوحلروف وأمحد حممد بن حيييفد اجلزائري كل من كرمي بلقاسم وسعد دحلب و ترأس الو 

الذي سم الوفدالك املتحدث الرمسي كان رضا مو ، علي منجليالرائدين أمحد قائد و فرنسيس وأمحد بومنجل و 
افريل تعليمة من احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية حتدد فيها خطوط التفاوض بضرورة احلفاظ 29تلقى يف 

بينما الوفد ، )15(على األهداف األساسية املتمثلة يف االستقالل الكامل للجزائر الوحدة الرتابية مبا فيها الصحراء
Philippeوفيليب تيبود، Claude Chayetدوالس كلود شيات وبرينو، ترأسه لويس جوكسالفرنسي 

Thibaud ،زيس .تبدأ هذه املفاوضات يف ظروف صعبة للغايةو Seguin Pazzisسيغان 
أكد حممد حريب فقد، بني الطرفنيعلى جدول األعمال نوع من اخلوف نظرا لتباعد املواقف سيطر

ال ميكن اليتاجلزائريةو التباعد بني املواقف الفرنسية ظهرالثالثمن بداية اليوم "أحد مستشاري فرحات عباس:
الطرف جدد بينما، )61(فاملمثل الفرنسي أكد على رفض فرنسا ألي سيادة جزائرية على الصحراء، جتاوزها

على أن العاملتني 1959سبتمرب 16خطاب ديغول يف يفاليت وردت، الفرنسي أطروحاته السابقة
و بناء على ، يبقى صاحلا على العامالت الشمالية الثالثة عشرالذي، ن تدخال ضمن االستفتاءاويتني لالصحر 
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رة هذا املوضوع اآلنذلك طلب الفرنسيون من اجلزائريني جلزائر الشماليةو ، عدم إ إرجاعه إىل ما و ، عدم ربطه 
دعت إليها منذ اخلمسينات من استندت السلطات الفرنسية يف طرحها هذا على فكرة قدميةو ، االستفتاءبعد 

ت ذكر الوفد الفرنسي أن استغالل ثروات الصحراء وفق ، القرن العشرين فخالل اجللسة األوىل من احملاد
ال تريد التخلي عن أي لسري يف هذا الطريق و وتعهدها، ريقية اليت تشكل منطقة صحراويةاملصاحل الدول اإلف

. )71(أحد
ممارسة ء من خاللالتذكري مبا قامت به فرنسا يف الصحرامايو29يف جلسة أعاد الوفد الفرنسي

ا مسح بفتح وتطويرها ممالكن بتثمني، واإلدارة الفرنسيةعلى تطبيق التشريع مل تقتصر فقطاليت عليها سياد
سية على فالسيادة الفرنواحملروقات.واكتشاف املعادن، بناء املطاراتو ، ومد السكك احلديدية، طرقات

1830أكد تريكو أنه إىل غاية كما،  الصحراء من حيث طبيعتها جتعل من واقع الصحراء مستقل عن اجلزائر
ا عليهاملو ، مل تكن الصحراء عرضة ألي احتالل أجنيب بينما استطاعت فرنسا أن تقوم متارس أي دولة سياد

مللكية ةنظماملصدرت أمرية 1834جويلية 22من بداية و ، ذه املهمة وفق الشروط اليت وضعها احلق العاملي
، اليت قسمت اجلزائر إىل ثالث عماالت1845افريل 18مث أمرية ، لشمال اإلفريقي من بينها اجلزائرفرنسا يف ا

بعة لأل1848مارس 04مرسوم و  لنسبو ، راضي الفرنسيةالذي اعترب اجلزائر قطعة  ة لألقاليم عكس ذلك 
هلا منح الذي، أي بعد مخسني سنة1902ديسمرب 24قانون إال بعد صدورنظمالصحراوية اليت مل ت
.)81(تكوين هوية جديدةالشخصية املعنوية و 

النصف إىل الساعة الثالثة مساء تدخل لويس من الساعة العاشرة و 1961مايو 31ويف جلسة 
فنحن مستعدون لطرح ، لألشغالالحظت أننا قلقني من حتقيق تقدم ":حيث ألقى كلمة جاء فيهاجوكس

م اجلزائراالقتصاديةليس املشاكل ، املشاكل اليت متثلها الصحراء بل املشاكل اإلنسانية اليت ، فرنساو فقط اليت 
لد كادي ، )19(لنسبة إلينا أساسية الصحراء هي الذي أشار إىل أنRoland Cadetمث تدخل رو
أريد حتديد و ، موضوع يف حد ذاته بعض النقاط من املوقف الفرنسي من خالل ثالث مالحظات: األول أ

رخيي دراسة هذه النقاط مستوحاة منو ، و الثالثة ذات طابع قانوين، و الثانية ذات طابع جغرايف، ذات طابع 
.القانون اإلداري الصحراوي

ا على األقاليم اجلنوبية اة مل يستقروا فيها من الغز كل و ، لنسبة للنقطة األوىل مل تبسط اجلزائر سياد
مل و ، فكانت أرض بال سيد، يتوحدا حتت سيادة واحدةفاإلقليمني مل ، البيزنطيني واألتراكلوندال و االرومان و 

رخيية بني اجلزائر و تكن هناك روا ا كانت النقطة الثانية فإن الصحراء ختتلف و راء.الصحبط  عن اجلزائر أل
ا و ، 2كم000002.5.ـــــتقدر بتهامساح، خالية اعتربها العرب جزيرة الغرب ، نسمة580.000يعيش 

فلم تكن بني األقاليم فإذا كانت هوية جغرافية يف هذا اجلزء من إفريقيا ، طة حباجزين من الصعب اخرتاقهماحماو 
خاصا منذ نظاما فال يوجد شخصية بني اجلزائر والصحراء اليت عرفت أما النقطة الثالثة ، يةاجلنوبالشمالية و 

ا اليت متثل النظام احلايل 1957النصوص الصادرة سنةو ، 1902إصدارها لقانون و استقرار فرنسا 
.20(للصحراء
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أين كانت إدارة، أنشأ مبوجبه أقاليم اجلنوب ذات شخصية مدنية1902ديسمرب 24قانون إن 
هذه الوحيد املوجود بني اإلقليمنيالرابطكان احلاكم العام هو و ، مستقلة ختتلف عن اجلزائرميزانية خاصة و 
ات املوجودة بني الدول املستقلة و ي مماثلة للعالقاالروابط ه كانت 1918فمثال إىل غاية ، الدول املرتبطة 
ر متحدتني حتت نفس السلطة امللكيةالنمسا و  ليس إال نقطة 1957سنةالتنظيم احلايل الذي وضع منذف، ا

األقاليم الصحراوية إن استقاللفهكذاو ، 1902الل اإلداري الصحراوي الذي دشن يف بداية لتطور االستق
لغاء اخلاطئالذي يعطي االنطباع1947سبتمرب 20ـــالقانون العضوي لو ، 1957-1947هي واقع من 

قاليم اجلنوب ىل أمنه تشري إ50املادة حيث أن ، لصحراءلاالستقالل اإلداري سيلغىن النظام اخلاص 
لس اجلزائريو بصدور قانون مصوت عليه اقرتانهشرط ، الحقا . )21(بعد أخد رأي ا

لوحدة الرتابية بني  يق بمن املستحيل تطو ، الصحراءاجلزائر و رأت فرنسا أنه من املستحيل االعرتاف 
استغالل يكونى أنعل، احملافظات الشمالية الثالثة عشرتقرير املصري يف الصحراء بنفس الصيغة املطبقة يف 

ا يف إطار دويل اقرتحت حتويل فون واعية مبشاكل بيع احملروقات على جبهة التحرير الوطين أن تكو ، ثروا
األقاليم هدفها تطوير الصحراء و ، مؤسسة دولية ذات طابع اقتصادياملنظمة املشرتكة لألقاليم الصحراوية إىل

اورة ومقسمة ، حقوق التصويت لصاحل اجلزائر وفرنسامن%70تكون نسبةجملسيشرف عليهاو ، ا
اورة اليت تقبل االنضمام إىل هذه املنظمةأما ، مناصفة .22(النسبة الباقية ختصص للدول ا

ألدلة الدامغة الذي ركزقوعلى األطروحات االستعماريةرد الوفد اجلزائريكان على ومدججا 
زائري فيما خيص مشكلة قام أمحد بومنجل بعرض موقف اجلحيث، اإلنسانيةاجلوانب التارخيية واجلغرافية و 

لنقاط اليت طرحت من ، الصحراء :)32(قبل الوفد الفرنسيوكان هذا الرد مرتبط 
املشكل اإلنساين.-1
املشاكل التارخيية.-2
.واإلداريذات الطابع القانوين املشاكل-3
لسيادة يف حمتواها -4 .1902وتطورها منذاملشاكل املتعلقة 

أغلبية سكان األطروحة اجلزائرية للتأكيد على أن املمثل اجلزائريشرحلنسبة للنقطة األوىل فقد 
استقروا يزابيون هم من العرب املسلمني و فامل، جزء ال يتجزأ من الشعب اجلزائريإن مل نقل الكل هم، الصحراء

فروا من ، و التوارق ذوي هوية جزائرية، ابمث هاجروا إىل امليز ، هجرية مع بين رستم161مبنطقة تيارت حوايل 
يطبقون يعيشون وفق التقاليد الرببرية و و جلأوا إىل اهلقار و ، لقدمالذي عرفته اجلزائر منذ ااالستعمارياالحتالل 

أما الشعامبة فهم من ، ينشئوا عالقات بني أجزاء الصحراءوا أن وهم جتار وحماربون استطاع، ين اإلسالميالد
أما القورارة هم من أصل ، قية السكان يف توات و اهلقارتعايشوا مع بريب ينحدرون من قبائل بين هالل و أصل ع

بينهم التجاريالتبادلوشكلوا جمموعة إسالمية نشطتساللة الرسول صلى هللا عليه وسلمعريب ينحدرون من
سيدي الشيخ مل ينكروا أبدا انتماءهم سكان بشار خاصة أوالد و ، و تومبوكتواجلنوب خاصة مع غاو بني و 

وسكان تندوف من أصل عريب ، خري دليل على ذلكمشاركتهم يف املقاومات ضد السلطة الفرنسيةو ، اجلزائري



202

اقتصادية بعالقات متنوعة عائلية و لشمال اجلزائري و كل هؤالء السكان مرتبطون ، جيب اعتبارهم جزائريونو 
ومل يبق، كفاحنامة يف مقاومتنا و إضافة إىل أن سكان الصحراء سامهوا مسامهة دائ، روحية نسجت خالل قرونو 

. )24(جيش التحرير الوطين غائبا عن الصحراء مثل ما تؤكده معركة توات
توحد واقتصادية اليتعالقات جتارية اللغة و هم قواسم مشرتكة كالعرق والدين و راء لديإن سكان الصح

موعة كانت موجودة قبل و ، اجلنوب يف جمموعة حضاريةجزائر الشمال و  إن موقفنا ال يقتصر .1830هذه ا
، وللمشكل اجلزائري تداعيات عميقة، ا منلكهفنحن ال نطالب سوى م، على مطالب إقليمية أو فرض هيمنة
لنسبة إلينا تتضمن يعرفون أن اجلزائو ، حتقق بسبب املقاومة اجلزائريةم فاألفارقة يعرفون على أن استقالهل ر 

م يعرفون أن مهمتنا هي و ، الصحراء مسحنا لالحتالل وإذا، حترير اجلزائر مبا فيها الصحراءهم يدعموننا أل
.)52(وإفريقيالبقاء على جزء من إفريقيا فقد خنا اجلزائر 
حلاق الشمال بقيت حتت إدارةو ، وب فقد أخضعت البالد بعمل عسكريأو اجلنليس لفرنسا احلق 

دف فصل الشمال عن اجلنوب حىت سنة عسكرية و  ب مسح النظام املدين ببقاء املكاتفقد، 1902هذا 
، املراسيم وهي وضعية غري قانونيةمن الناحية املالية فان إقليم اجلنوب خيضع لنظام و ، العربية يف األقاليم العسكرية

للعمالة اجلزائرية يف اتفاقية احلقواحلدود اجلنوبيةأن حدود النيجر Viardفيارد القاضي الفرنسي د اعتربوق
.1911سنةومعاهدة نيامي1907كانت حمل تسوية وزارية سنة،  العام

احلكم لكن يف صاحل ، ب مالية أدى إىل تقوية املركزيةاجلديد املستوحى ألسبااإلداريأما النظام 
ليس للسلطة ان من صالحيات احلكومة العامة و كوالتنظيم الداخلي1902فقانون ، هو مقر السلطةو جلزائر

امليادين:الوحدة يف بعض وحافظت علىأدى إىل وجود خصائص إدارية وهذا التنظيم، املركزية بباريس
جلزائر: تفكر العام يف اجلزائر ومل فاإلقليم اجلنوبية مل تفصل عن سلطة احلاكم سلطة احلاكم العام 

كل إقليم كان حتت حاكم و والدفاع اخلارجيت حلفظ األمن السلطاويتمتع جبميع، أبدا يف تطبيق هذا اإلجراء
عسكري يتمتع بنفس صالحيات عامالت اجلزائر الشمالية.

قسنطينة اليت يادين منها جملس مقاطعة وهران واجلزائر العاصمة و حافظت الوحدة اإلدارية يف بعض امل
إلقليم اجلنوبية  مقرها.للعامالت الثالث حيث كان واملطابقة جغرافيااحتفظت يف داخل اختصاصها 

لس احلكومي وبعد أخذ، اكم العاماحليل فان ميزانية األقاليم يقررها على املستوى املا جلزائر رأي ا
ات ضرائب اجلنوب دمانعا من دفع جزء من عائهذه اخلاصية مل تكنو ، عرب مرسوممث يقوم بنشرها، العاصمة

الس العامة للشمال  .)62(إىل خزينة ا
على مستوى النظام الضرييب الذي حافظ على الضرائب املسماة العربية يف هذه األقاليم هي الدليل 

اختفت حينما مت توسيع النظام الضرييب يف عامالت الشمال على األقاليم اجلنوبية و ، على انتمائها اجلزائر العربية
لس اجلزائري يف  .1949مبوجب قرار ا

اليت أعلن 1957مع بقية اجلزائر حىت سنة مندجمةستوى النظام اجلمركي كانت اإلقليم اجلنوبية على م
إنشاء نظام مجركي جديد.فيها عن 
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: متثيل األقاليم اجلنوبية يف اظ بوحدة اجلزائر من خالل نقطتنيفقد مت االحتفعلى املستوى السياسي 
لس اجلزائري يؤكد على عدم امل لوحدة السياسية للجزائر و ا األقاليم اجلنوبية يف ونظام متثيل، الصحراءساس 

الس املركزي 26لس املشكل من على متثيل اجلزائر يف اتنصاليت1945أوت 17لنفس أمرية ة خاضعا
:)72(دوائر انتخابيةوشكلت ثالث، مقعد

األوىل يف عمالة وهران يف إقليم عني الصفراء 
الثانية يف عمالة اجلزائر العاصمة يف إقليم غرداية 

الثالثة يف عمالة قسنطينة يف إقليم توقرت
منح 1945اكتوبر 05فقانون ، اجلنوبيةيضمنون متثيل اجلزائر الشمالية و عشرون الوالنواب الستة و 

لس الوطين مل متيز عن املقاعد اليت منحت لألقاليم الصحراويةو ، اجلنوبيةللجزائر الشمالية و ثالثني مقعدا يف ا
14حيث أن ، طبقة يف متثيل اجلزائر يف جملس االحتاد الفرنسياملنفس القاعدة مع تطبيق ، العمالت اجلزائرية

الصحراوية.مقعدا املمنوحة للجزائر يف جملس اجلمهورية يتضمن متثيل األقاليم 
ة الفرنسي أعلن عن وحدة أن جملس الدولمث أستطرد أمحد بومنجل يف تقدمي احلجج و الرباهني على

ب اليت تشكل أقاليم اجلنو الت اجلزائر و اعماعترب أن اجلزائر تشمل الذي 1947مارس 27يف إعالن اجلزائر 
فقانون ، سنة45برتها كان نتيجة ملذهب الذي تشكل منذ و ، حدة خاضعة لنفس النظام التشريعيجمموعة وا

ا الكثري من اللغطمت التصويت عليه 1947سبتمرب 20 ن صوت عليه من ألوهو نص مهم، يف ظروف شا
من القانون كانت 50ادة بينما املنشاطهمالسناترة اجلزائريون ميارسون ف جملس الشيوخ  أين كان النواب و طر 

، د قانون خاص فانه مل يكن مؤكداكان هذا احلذف مقرتن بوجو فإذا، حمددة حبذف األقاليم اجلنوبيةواضحة و 
.)82(على هذا صدر النص لتشكيل عمالت جديدة أو دمج أقاليم اجلنوب يف عمالت اجلزائر الشماليةو 

ا ليست قضية حب أو ، ال نقبل أبدا تقسيم اجلزائر، الثوريةالسياسية و أهدافناإن موقفكم هو ضد  إ
طيع أن نعلن للشعب اجلزائري على أننا حتصلنا علىفكيف نست، لكن سبع سنوات من الكفاح، شرف

يف ه فان الألمن سينتشر قبلنا احلل الذي اقرتحتمو إذاو ، برت اجلزء األكرب من مساحتهااستقالل اجلزائر مع قبول 
مهية مسألة الصحراء حيث قال:جوان03يف جلسة سعد دحلبمث يعود، الصحراء قبل "إىل التذكري 

لكن من جهتنا فتقرير املصري ، اثنا عشرة أو ثالثة عشرة عمالةجميئكم إىل ايفيان قررمت تطبيق تقرير املصري على 
ليقوم بعدها )92("ننا قبول أنصاف احللولال ميكيها الصحراء.جيب أن يطبق على كامل الرتاب الوطين مبا ف

ا متثل أمهية بدعم من الطيب بوحلروف بتقدمي خمتصر حول موقف الوفد اجلزائري من مسألة الصحراء و 
.أساسية بتحريرها

ت مشروع جوان عرض سعد دحلب وجهة نظر جبهة التحرير الوطين 08يف جلسة و  حول ضما
لتعبري احلرإلجراءات اليت تسماألمر يتعلق ف، تقرير املصري وبطريقة سلمية للوصول إىل ، ح للشعب اجلزائري 

فقد أكد يف أما الطيب بوحلروف، جيب أن يطبق على كامل الرتاب اجلزائري مبا فيها الصحراءو ، استقالله
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ألن رئيس لقد جئنا إىل هنا .لنسبة إلينا فإن مشكلة الصحراء ال ميكن أن يكون احلل إال جزائر":تدخله
.)30("الذي جيب أن يكون كليااالستعماروالقضاء علىاجلمهورية الفرنسية حتدث عن تقرير املصري 

، جلبهة بوحدة الصحراءاخلاصية األساسية ملوقف اعلىكرمي بلقاسم أكد  جوان10ويف افتتاح جلسة 
لتايل البد من أن يكون و ، اجلزائر يكونون شعبا واحداال فرج، من اجلزائر4/5قبول نفي السيادة على وعدم

ملرة األخرية لقد مسعنا يف ا":جوان13فجاء الرد الفرنسي يف جلسة ، نفس االستفتاء على كل الرتاب الوطين
؟ فرد كرمي بلقاسم على هذا فهل هناك أشياء تريد إضافتها، ظهر لنا انه سليبو ، عرض من طرف وفدكم

.)31("لدينا أي إضافةالتساؤل ليس 

ريس يف ، ام متسك الطرفان مبواقفهماوأم أن 1961جوان 13أكد لويس جوكس بعد عودته من 
ت اجلنرال ديغول قد  لكن ال ميكننا توقيف املعارك إال ، لديه رغبة للوصول إىل اتفاقو اطلع على حمتوى احملاد

لنسبة إليناكرمي بلقاسم تدخل مشريا إىل أن املسألة العغري أن، إذا مت حل املسألة السياسية نوية  ، سكرية هي 
فرد ، تطبيق تقرير املصري على كامل الرتاب اجلزائري مبا فيها الصحراءو هي السيادة الكاملة للجزائرفاألهم

خطاب له يف مث يعلن الوزير األول ميشال دوبري يف ، لويس جوكس إن مقرتحاتكم هي بعيدة عن مقرتحاتنا
توكان من نتائج هذا التصلب توقف، على أن الصحراء ستبقى فرنسيةغرداية  مواصلة استحالةو ، احملاد

ال ميكن جلبهة التحرير الوطين ":قائالرضا مالك الناطق الرمسي للجبهة يف ندوة صحفيةليصرح، )23(التفاوض
.)33("من أراضيها منفصلة عنها4/5أن تقبل بدولة جزائرية و

سببا يف  االحتمال ، دفع ديغول إىل توقيف املفاوضاتركز املالحظون على احتمالني اللذين كا
كد من رفض الوفد اجلزائري التنازل عن الوحدة الرتابيةاألول هو جيد عندما مل أما االحتمال الثاين أنه، أنه 

يدخل أطرافا حمسوبة على ن قرر أ، الصحراءعلى لة السيادة مبسأما يتعلقمن الوفد اجلزائري فيجتاو
، اعتبار رجال اجلبهة رجال دولةقال انه يئس من، عن سبب غضب ديغولعندما سئل جوكسو ، االستعمار*

، ملفاوضاتوقف اعن عندما قدم إىل ايفيان ليعلن للوفد اجلزائري كان يعاين من رعشة رهيبةنهوذكر كذلك أ
استدعينا هؤالء الناس":وقال لهألنه وجد ديغول آخر ال يعرفه  لتدرج إ فإذا هم ألبين معهم جزائر الغد 

.)43("جاءوا إىل ايفيان ليتسلموا مين جزائر جاهزة مستقلة من اللحظة األوىل
أن كل الناس منه اظنبقدر ما تعود على إمالء إرادتهتهقراراناقشةأن ديغول مل يتعود ميظهر 

أما ، عندما يتكلم عن السيادة يف خطبه العامة يعطيها طابعا من املفهوم العاملي للكلمةو ، سريضخون ألوامره
يون بضرورة تصحيح هذه اجلزائر بينما عندما يطالب، وض فيعطيها مفهوما ديغوليا معنيعلى مائدة التفا

ومفاهيمه اخلاصة.يتعجب من عدم الثقة يف عهوده ، املفاهيم
ا ستكون وخيمة يان مشكلة كان الكثري من املالطرحت على بساط البحث يف ايف حظني ينتظرون أ

م كانوا يعرفون أن الوفد اجلزائري و ، عن بقية أجزاء البالدأن الوفد الفرنسي مصمم على فصل الصحراءأل
من عندما بني الناطق الرمسي اجلزائري وجهة نظر احلكومة املؤقتة ف، ره على رفض املقرتحات الفرنسيةمصمم بدو 

جوكس املعروف بذكائه أننا ال نكاد نصدق أن"املشكل فإن الكثري من الصحافيني اندهشوا من هذا املوقف:
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انه من إذ، سيكون له نتائج وخيمةمث إن تقسيم الصحراء ، )53("الذي أشرف على إعداد امللفاتوواقعيته هو
يت اول فرنسا جتسيدها ألن قاعدة فرق تسد اليت حت، حل فرنسا أن تتفاوض مع طرف واحدصا ال ميكن إال أن 

حو، فاالستقرار ضروري الستثمار رؤوس األموال، بنتيجة معاكسة كان فإذا، وحدة املصاحل هي أساس األر
فكيف يكون مع عدة أطراف.، االتفاق مع طرف واحد صعبا

ت ت مجعية احملافظة على املؤسسات و عقديف هذه األثناء  الشخصية ندوة مبدينة ليل الدفاع عن احلر
من ، فرنسالبحث املشاكل اليت تتعرض إليها1961جوان 25إىل يوم األحد 23الفرنسية من يوم اجلمعة 

، يس فرانسمندقد شارك يف هذه الندوة الكثري من الشخصيات السياسية الفرنسية مثل و ، بينها مشكلة اجلزائر
ت الشيوعية،وموريس ديفريجي، متريانفرانسوا و وإدغافور حتاد الوطين االو ، ورجال القانون واإلدارة والنقا

دوة أمجعت الن، رئيس اجلمعيةعميد احملامني و أشرف على الندوة القانوين روين ويليام توربو ، للطلبة الفرنسيني
ا الرتابية و و ا، على ضرورة استقالل اجلزائر فرنسي هو أن املوقف المعلنة على، من ضمنها الصحراءحرتام وحد

ضرورة عن شروط التفاوض منهاكما حتدث فيها جورج كودال،  الذي أدى إىل توقف مفاوضات ايفيان
لسيادة اجلزائرية على الصحراء سيخلص املفاوضات من اجلرثومة "حيث قال:، استقالل اجلزائر إن االعرتاف 

يف االستعمارإن هناك أسباب عديدة تدعو فرنسا إىل تصفية "قال بيري كوت وزير سابق:و ، )63("اليت تسممها
ربط بل إلقامة سور جنويب اجلزائر و ، فهي مل تذهب إىل الصحراء بقصد االحتالل، الصحراء أكثر من إفريقيا

فريقيا السوداء ردول عضو جملس الشيوخو ، "الصلة  أن الوفد الفرنسي يف ايفيان قد رفض طوال :"أكد 
ت  .  )73("أن يتعرض للمشكل احلقيقياحملاد

بعدما قررت فرنسا توقيف املفاوضات عقد كرمي بلقا سم ندوة صحفية ردا على هذا القرار األحادي 
ت ايفيان بقيت":قائالاجلانب متمسكة مبواقفها و ،احلكومة الفرنسية رافضة ألي تقدممنذ حماد

أن توقف املفاوضات بني الفرنسيني و اجلزائريني مل يكن سببه املسائل ":ذكر رضا مالككما ،  )83("االستعمارية
مع فرنسا  االقتصاديأكد املبعوث اجلزائري على استعداد احلكومة املؤقتة قبول التعاون و ، )39(االقتصادية"

رف رد من الطالبذلك أصبحت احلكومة املؤقتة تنتظر و ، لسيادة اجلزائرية على الصحراءشرط أن تعرتف 
جاءت إذاويف حالة ما ، هذا اإلجراءاليت دفعت الطرف الفرنسي إىل اختاذالسويسري ملعرفة األسباب احلقيقية

لس الوطين للثورة اجلزائرية بصفةإىلفان احلكومة املؤقتة ستدع ، احلكومة السويسرية برد سليب عاجلة انعقاد ا
حسب الناطق الرمسي فان احلكومة و ، املناسبةلدبلوماسيةااإلجراءات العسكرية و لبحث هذه التطورات واختاذ
أن األمرقيقةغري أن ح، )40(دمج الصحراء رفض فرنسي لتقرير مصري اجلزائر و املؤقتة رأت يف هذه اخلطوة 

القانونية. وعلىحىت ال تعرتف بسلطتها السياسية و فرنسا مل تكن مستعدة للتوقيع مع جبهة التحرير الوطين 
.الرغم من تعثر مفاوضات ايفيان األوىل إال أن الطرفني قررا البقاء على االتصاالت

التقسيم:اليوم الوطين ضد –ب 
ت ايفيان قا جوم دبلوماسي يف اجتاه إفريقيا مبعد توقف حماد ت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 

لية أرسلتفقد، لة الصحراءفيما خيص مشك سم الشعب اجلزائري للدول اإلفريقية للوقوف ضد االمرب مذكرة 
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يوم 1961جويلية 05عالن يوم األربعاء 1961جوان 30من تونس يف نداءمث وجهت، )14(الفرنسية
ظهار يف هذا اليوم الدعم الكامل قة و لدول الشقيمن شعوب وحكومات امطالبة، وطين ضد التقسيم الصديقة 

)24(الوحدة الرتابية كفاحه من أجل االستقالل الوطين و للشعب اجلزائري يف  

ا فرنسا منذ بداية املفاوضات   دت  وعربت احلكومة املؤقتة عن رفضها القاطع بفكرة التقسيم اليت 
لتقسيم الذي شهره "حيث جاء يف تصريح هلا:  فرنسيون يشكل خطرا على اجلزائر املسئولون الالتهديد 

سرهاواملغرب العريب و  بدعوى الدفاع وضمان و ، إفريقيا  يهدف إىل خلق مناطق للسيادة الفرنسية يف بالد
يعين و االستعماروتصفية ، هو إنكار صريح حلق تقرير املصريإن تقسيم اجلزائر الذي مصاحل أرويي اجلزائر.

دة يف خطورة  أن ذلك التقسيم الذي هو أبعد ما يكون عن حتقيق أي ضمان ألوريب اجلزائر...إن و ، الوضعالز
يوم وتعلن أناحلكومة املؤقتة تؤكد من جديد احلق املقدس الذي ميلكه الشعب اجلزائري يف وحدة ترابه الوطين 

الصديقة الشقيقة و البلدان حكومات توجه نداء لشعوب و هو يوم وطين ضد التقسيم ...و 1961جويلية 05
ا للشعب اجلزائري .)34("لتعرب يف ذلك اليوم بصورة اجيابية عن مساند

اجلزائر ووقوفه إىل جانب ممثليهوحىت تؤكد احلكومة املؤقتة على رفض الشعب اجلزائري لتقسيم
لوحدة الرتابيةو  كل شرب واملداشر و لرتاب الوطين يف املدن و القرى دعت إىل شن إضراب يشمل كل ا، متسكهم 

يف كل مدن اجلزائر من يف وقت واحد و ":نداءحيث ورد يف ، »الصحراء جزائري«من اجلزائر حتت شعار
أبعد دوار ينفد اإلضراب العام تنفيذا دقيقا شامال وجتري املظاهرات و ، املدن الكربى إىل أصغر دشرةالعاصمة و 

يف نفس الوقت يقوم جيش التحرير الوطين وخ وأطفال ...و ارك فيها كل املواطنني من رجال ونساء وشياليت يش
ت و االستعماريةجمات خاطفة مظفرة على املراكز  قوافل اجليش الفرنسية وينصب الكمائن لدور

.)44("الفرنسي
وكرد فعل على هذه اإلجراءات اليت أعلنتها احلكومة املؤقتة قررت السلطات الفرنسية قمع هذه 

بعني للفيفو ، جندي بني مشاة وجنود املظلينيثالثني ألف فجندت، ظاهرات الشعبيةامل األجنيب جنود 
هلمووجهت، على جناح السرعة من فرنسامخس فرق من احلرس اجلمهوري نقلتهم الطائرات و ، والشرطة

بينما ، وأربعمائة جريحكان من نتائجها مقتل أكثر من مثانني جزائريو ، التعليمات مبقاومة كل اضطراب حبزم
جوم عنيف أدى إىل مقتل  .)54(ساعة24جريح يف ظرف 96وأرويي18قام جيش التحرير الوطين 

أن الشعب اجلزائري إال ، على الرغم من القمع البوليسي الذي مارسته القوات الفرنسية ضد املتظاهرين
سميهتفونلقت املظاهرات يف اجلزائر انطف، سره عن متسكه بوحدة ترابهخرج ليعلن للعاملو ، لىب النداء

أما يف وهران فكان اإلضراب عاما ، )64(ينادون مبقاومة التقسيمو ، جبهة التحرير الوطينحلكومة املؤقتة و 
تنازل عن شرب عزمه على عدم الالشعب اجلزائري ليؤكد، جيجلتنة و ذلك يف قسنطينة وسطيف و كو ، شامالو 

دفع بوزير األخبار الفرنسي مما، املسلح حىت تتحرر كل اجلزائرعن الكفاحلن يتوقف و ، واحد من أرضه
ا أي أحد":القولإىل Terinoireتريانوار .)74("يف علمي أن كلمة التقسيم مل يتلفظ 
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يقة حبقيقة الصدو الشقيقة الغ الدول بمن محلتها على املستوى اخلارجي احلكومة املؤقتة كثفتكما
فتوجه العديد من األعضاء إىل خمتلف ، املناورات الفرنسية أمام الرأي العام الدويلتكشفو ، اجلزائرما جيري يف 

فقد قام فرحات عباس رئيس الوفد اجلزائري ، حلصول على دعم من هذه العواصمالدول اإلفريقية من أجل ا
ط* رة إىل الر ئببينما توجه، 1961جويلية 02يفبز رئيس احلكومة املؤقتة رفقة كل من كرمي بلقاسم 

منه إىل  12توجه حممد يزيد يف و منه 09يف إىل بنغازيمث، جويلية07يف حممد السعيد إىل القاهرة
.)84(كونكري

فقد أعربت الكثري ، ويللقي نداء احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية صدى واسعا على الصعيد الد
ييده املطلق يف حقوقه و، يالرمسية تضامنها الكامل مع الشعب اجلزائر الغري من الدول واملنظمات الرمسية و 
اجلامعة العامة للشغل و االحتاد العام للعمال اجلزائرينيففي بالغ مشرتك أصدره ، املشروعة املتمثلة يف وحدة ترابه

جزء ال يتجزأ من اعتربا الصحراء و أكدا فيه على سالمة الرتاب اجلزائري1961جويلية 10الفرنسية يف يوم 
.)94(ادة الشعب اجلزائرييجيب أن تكون خاضعة لسو ، هذا الرتاب

حضره الطيب ، عا مبقر احلزب الدستوري التونسيجويلية اجتما04عقدت املنظمات القومية يف كما 
يد شاكر مدير احلزب، العام املساعد للديوان السياسياألمنياملهريي  دام االجتماع ، والرشيد إدريس، وعبد ا

للصناعة االحتاد التونسي و ي احلزب الدستوري التونسي للشغلإن ممثل"نصف صدر عنه البالغ التايل:و نيساعت
واالحتاد العام للطلبة التونسي والكشافة ، واالحتاد القومي النسائي التونسي، واالحتاد القومي للمزارعني، والتجارة
جمموعة أجنبية جبزء إحالل و ، اليت ترمي إىل تقسيم اجلزائرة اجلنونية استنكار اخلطيستنكرون أشد ، التونسية
على تشكل خطرا على القطر اجلزائري وعلى املغرب العريب و عتربون أن أي حماولة لتقسيم اجلزائريو ، ممتاز منه

.)50("األمم اإلفريقية
حماولة اليوم عن رفضهم أليناسبة هذا كما عرب الطلبة العرب املقيمني بسويسرا الذين اجتمعوا مب

األسيويني بسياسة التقسيم اليت توشك أن وندد الطلبة األفارقة واألمريكان و ، نيل من سالمة الرتاب اجلزائريلل
حرتامو ، د الفعل يستحيل معها التفاهمتثري حلقات من ردو  فرنسا وحدة الوطن اجلزائري الذي تعد طالبوا 

للتعبري عن موقفهم املؤيد وجه حزب الصوابة النيجري برقية إىل الرئيس فرحات عباس كما ،  جزء منهالصحراء 
ا و ، دائما إىل جانب اجلزائريقفونإن إخوانكم النيجرييني"ورد فيها:للجزائر  املساندة التامة من أجل يساندو
ا الرتابية مبا فيها الصحراءحتررها و  حياة (ونشرت الصحيفة البولونية زيسي وارسواكي ، )15("سالمة وحد
هم طرق املوصالت ال وجود للصحراء بدون اجلزائر  فأ"فيه:مقاال حول الصحراء اجلزائرية ذكرت)فرسوفيا

بيب البرتول والغاز متر من اجلزائر ن الصحراء جزائرية.إن احلل املنطقي الوحيد .وأ إذن هو االعرتاف 
جلزائرخال الصحراء يف احللول السياسية فاملطالبة بعدم إد إرجاء احلديث عنها إىل ما بعد معناه و ، املتعلقة 

ت اجلزائرية الفرنسية اليت ب )25(."ت يف ايفياندأبصفة عملية هو إحباط احملاد

ت  "الشعبيومية "جريدة فقد أكدت ، االستعمارية الفرنسية يف اجلزائرلسياسة املنددةتوالت البيا
أن الشعب الصيين يدعم ":حتت عنوان ال لتقسيم اجلزائريف افتتاحيتهالسان حال احلزب الشيوعي الصيين
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لية لتقسيم األراضي اجلزائريةو ، اجلزائري من أجل االستقاللمقاومة الشعب  ، أن الصني ترفض املؤامرات االمرب
لتقسيم لجريدة الكورية رودونغ شيمون لر ويف تعليق أخ، "الكاملفال بد للجزائر أن تنال استقالهلا ، ال نسمح 

Rodong Shinmoon وري للحكومة اجلزائرية جويلية أكدت فيه دعم الشعب الك05صدر يوم
.  )35(ديدا للسلم يف إفريقياو ، يم اجلزائر يعين استمرار احلربأن تقساملؤقتة و 

عن استنكاره ملوقف سم الشعب الفيتناميعرب فيهارئيس حكومة اجلمهورية الفيتناميةيف برقية لو 
ا الوطيناجلزائرية ووحدالسلطات الفرنسية اليت ترفض االعرتاف بسيادة اجلمهورية  على التأييد ومؤكدا، ة ترا

املتطرفون لتقسيم االستعماريونووقوفه املناورات اليت حييكها ، الفيتنامي للحكومة املؤقتةالقوي للشعب
هرة على املستوى الدويل، )45(اجلزائر جتد تعاطفا للقضية و ، وبذلك استطاعت الثورة اجلزائرية حتقيق جناحات 

حلكومة الفرنسية إىل الرت ، اجلزائرية . اجع عن موقفها الرافض للتفاوضاألمر الذي سيدفع 
ت ينب الطرفني 1961جويلية20بلوغران الفرنسية القريبة من احلدود السويسرية يف استأنفت احملاد

تكن احلكومة املؤقتة تنتظر الشيء الكثري ومل، وكس وكرمي بلقاسم القريبةكل من لويس جشارك يف هذا اللقاء
منه عرب لويس 27في ف)55(هي قطع املفاوضات بسبب الصحراءواضحة و لكن خطتها كانت ، من هذا اللقاء

توقيف مواقفنا أصبحت متباعدة ودعا إىلقاسم أنكرمي بلعليهفرد، أن الوضع أصبح مقلقاجوكس
.املفاوضات

ت التأكيد على أن مطالب الوفد اجلزائري بوحدة الرتاب اجلزائري وعدم  حاولت فرنسا يف بداية احملاد
وعلى هذا األساس حرب يف الصحراءا إىل اندالع حتمالتخلي عن جزء من أراضيها مبا فيها الصحراء سيؤدي 

يت الوقت املناسب لفتح نقاش ، مناقشة املسائل األقل صعوبةضرورةجوكسرأى احلساسةمث  ، حول القضا
ت املقدمة لألوربيني و بني مشوربط  لتعلن بعدها احلكومة ، ة جبهة التحرير الوطين للصحراءنظر كل الضما

رتفضسأن فرنسا ومتيقنا ، ظل حذرا من جهةلكن الوفد اجلزائري ، ملشكلة الصحراءالفرنسية برتك مؤقت
حسب رضا مالك فقد متثلت خطة املفاوضني اجلزائريني يف لوفران مبقارعة ف، 65(الصحراءتنازل عنأي تقدمي

لفعل هذا ما حدث و ، جعلها سببا يف فشل املفاوضاتاخلصم بشأن نقطة جوهرية وهي موضوع الصحراء و 
لية انقطاع مسئو هليحتمطالب الوفد اجلزائري من الوفد الفرنسي برد واضح حول الوحدة الرتابية مععندما 

إىل املقام الثاينو حراء صدى واسعاعطاء قضية الصمما مسح، املفاوضات . )75(إزاحة بقية القضا
م  طالبت احلكومة املؤقتة بتوقيف حمادو  كبري حول تطبيق الالف ت لوفران بسبب اخلبعد تسعة أ

لو توفر لدينا اليقني أو على ذاكنا سنقوم "أكد رضا مالك:فقد، تقرير املصري على كامل الرتاب اجلزائري
ن النقطة األوىل من جدول األعمال أي الصحراء سيتم دراستها اجيابيا جويلية 29يف و ، )85("األقل الشعور 

يفيان أعلن Philippe Thibaudعقد فيليب تيبود سم الوفد الفرنسي ندوة صحفية  الناطق الرمسي 
ت لوغران بطلب من جبهة ا جيل حماد الوطين إن وفد جبهة التحرير":لتحرير الوطين حيث صرح قائالفيها 

تت عن عدبعد مناقشات طويلة أعلنو  ا على مواصلة احملاد ية املطالب فيما خيص يف حالة عدم تلبم قدر
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لعودة إىل السالمالوفد يرفض و ، ءالصحرا واآلفاق املستقبلية ، االنتقال إىل دراسة بقية النقاط األخرى املتعلقة 
.)95("للجزائر

ت الفرنسية اليت حاولت إيهام الرأي العام الدويل مبسئولية الوفد اجلزائري يف تعثر وردا على البيا
ت لسات الثالث اليت خصصت لقد الحظنا أثناء اجل"فيها:عقد رضا مالك ندوة صحفية جاءاحملاد
ستمرار إىل خطاب ، أن موقف الوفد الفرنسي مل يتغري، للصحراء 1959سبتمرب 16فقد كان الوفد يرجع 

هذا املوقف ر مع إبقاء الصحراء خارجة عن ذلك.مقاطعة من اجلزائ13الذي يتضمن إجراء تقرير املصري يف 
جما الستثمار إن الوفد الفرنسي عرض علينا فعال.1961من جديد يف سنة لذات هو الذي اصطدمنا به  بر

منه الثروات وقطرا متر ، عتبار اجلزائر دولة جماورة للصحراءو ، ن يف نطاق السيادة الفرنسيةلكو ، الصحراء
الرتاب بل كل شيء وحدة قمل تبحث إذاإن وقف القتال ال ميكن حبثه ":أضافمث الصحراوية حنو البحر"

كل أمل يف هذا الباباجلزائري يستنتج من املوقف الفرنسي أن مسألة السيادة السياسية على و ، لقد فقد
جيلها إىل وقت الحقالص ا ستبحث بني حكومة اجلزائر املستقلة يف نطاق ، حراء جيب  مقاطعة 13أي أ

.)60("واحلكومة الفرنسيةالشمالية 

ت لوغران يف كما عقد رئيس الوفد  13اجلزائري املفاوض كرمي بلقاسم ندوة صحفية بعد فشل حماد
إن املشكل اجلوهري الذي أدى إىل تعليق مفاوضات لوفران هو "جاء فيها:جويلية لتوضيح حقيقة األمور 

لت استقالهلا كان يف إطار حدودها، وحدة أراضي اجلزائر هي ملاذا اجلزائر ، فكل الدول اإلفريقية اليت 
ا األمر إىل التخلي عن خرافة اجلزائر فرناالستثناء سية خلقت اآلن خرافة ؟ أن احلكومة الفرنسية اليت انتهى 

ت، هي الصحراء الفرنسيةجديدة أال و  فكيف ميكن مناقشة ، حاول الوفد الفرنسي إبعاد هذه املسألة من احملاد
كيف ،  يف الثالجة؟ لقد طلبوا منا بوضع الصحراء اجلزائرية سياسي للجزائر بدون حتديد حدودهااملستقبل ال
ت حول مواضيع أخرى؟ميكن أن  بينما مسعنا أن السيادة على الصحراء ال ميكن مناقشتها إال نواصل احملاد

. )16(بعد تكوين دولة جزائرية مبتورة من مخس مساحتها
الصحراء األمر الذي جعله يغري نظرته إىل هذه أيقن ديغول استحالة دفع الوفد اجلزائري التنازل عن 

يف وكان ذلك حينما ألقى، املسألة احلساسة ر النظرة أكد من خالله على تطو 1961سبتمرب 05خطا
أن تكون لنا مطارات و ، الغاز اللذين اكتشفنامهاول و إن سياستنا لن تكون إال استغالل البرت ":الفرنسية

.)26("السيادة على الصحراء أمر مفروغ منهمسألة أنللتنقل...معىن ذلك 
كيد، على الصعيد الدويلأحرزت القضية اجلزائرية مزيدا من االنتصاراتيف هذه األثناء دول منها 

على حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه ووحدته 1961بلغراد يف سبتمربها األول بؤمتر عدم االحنياز خالل م
ة ووحدة ترابه سالمتقرير املصري و من اجل احلرية و إن كفاح الشعب اجلزائري":البيان اخلتاميفقد ورديف ، الرتابية

، ةبذلك واجهت فرنسا يف هذه األثناء عزلة دبلوماسيو ، 36("هو كفاح عادل و ضروري، مبا فيها الصحراء
ا اقتنعت علن أن املائدة املستديرة واهلدنة بدون استقالل ليس له *فالطبقة السياسية الفرنسية مبختلف توجها

وهذه ، رافض للتفاوضالرأي العام الفرنسي بني مؤيد و انقسمو ، قبوهلا من قبل احلكومة املؤقتةأي فرصة ل
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15ه يفحيصر تمن خاللودة املفاوضات بني الطرفنيالظروف دفعت ديغول إىل التأكيد جمددا على رغبته يف ع
اعرف ذلك ال يعتقد أن حلقائق والواقع...ال يوجد جزائري و "من الواجب األخذ:1961سبتمرب  أ

.46("الصحراء جيب أن تكون جزءا من اجلزائر
سم 1961أكتوبر 24وكرد فعل على هذه التصرحيات أعلن بن يوسف بن خدة من تونس يف 

استعداد جبهة عرب عن و ، االستقاللشروط شر حول كيفية و احلكومة املؤقت للجمهورية اجلزائرية للتفاوض املبا
ا عن استقالل اجلزائر التحرير الوطين لوقف إطالق النار فورا مقابل ختلي فرنسا عم فكرة تقرير املصري وإعال

املختلفة مثل األقلية األوربية حتال و  التقين على و الثقايف االقتصادي و التعاون جالء القوات الفرنسية و و القضا
.)56(ية املستقلةاحلكومة اجلزائر 

ل السويسرية يومي  د اجلزائري كل من مثل الوف، 1961أكتوبر 29- 28اجتمع الطرفان يف مدينة 
درست خالهلا ورقة عمل ، كلود شاييو ، الوفد الفرنسي كل من برينو دولوسو ، رضا مالكحممد بن حييي و 

االسرتاتيجي حمافظة فرنسا على املرافق صادرة عن احلكومة الفرنسية تتضمن جمموعة من النقاط فعلى املستوى
ا النووية و العسكرية اليت متكنها من إبقاء االتصال مع الدول ا ، ل الثروات الصحراويةاستغالإلفريقية متابعة جتار

لنسبة للنظام املنجمي التأكيد على احلقوق املكتسبة و فقد أرادت فرنسا 2الف كلم80(منح رخص للتنقيب 

وملدة عشر سنوات االستفتاء وإجراء، )66(الباطنية للصحراءالثروات إنشاء هيئة تقنية ثنائية الستغالل و ، )سنو
جاء يف مذكرة فرنسية أن الوفد اجلزائري قد قبل أثناء هذا و لرتاب اجلزائري مبا فيها الصحراءتطبيقه على كامل او 

كما قبل بقاء سبعة مطارات يف الصحراء حتت ،  للتعاون يف الصحراءاللقاء مبدأ منظمة خمتلطة فرنسية جزائرية 
.)76(السيطرة الفرنسية

ويف هذه األثناء دعت احلكومة املؤقتة الشعب اجلزائري إىل تنظيم يوم وطين مبناسبة أول نوفمرب 
الستقالل والوحدة الرتابيةعريعبللت1961 استجابة شعبية كبرية عرب من خالهلا وجدت الدعوة، ن متسكه 

األمر الذي دفع إىل ، ئر غري منقوصةمتسكه جبزاو ، ت اجلزائرية الفرنسيةالشعب اجلزائري عن دعمه للمفاوضا
اء من خالهلاد اجلزائريالوفأكداليت1961نوفمرب09ببال يف جمددا بنفس املمثلني اجتماع الطرفني على إ

ول ومنح يكون وضع قانون البرت و ، القواعد العسكرية ضد األفارقةوعدم استعمال، يةالفضائالتجارب النووية و 
)86(.رخص التنقيب من صالحيات الدولة اجلزائرية

ت يف  ، برونو دوالسبن حييي وجوكس و قاء بني دحلب و بل، 1961ديسمرب 09استأنفت احملاد
قبائل الرقيبات منفصل فيما خيص قبائل التوارق و استفتاءن جوكس اقرتح فكرة وظلت مسألة االستفتاء معلقة أل

سك الفرنسينيمتالذي عرب عنجوكس ديسمرب جرى لقاء جديد بني دحلب و 23يف و ، 96(يف منطقة تندوف
عني يكرتستعمل مطارات بشار ورقان و و ، سنة15مواصلة التجارب النووية ملدة هليئة التقنية للصحراء و 

ورقلة وتندوف ستمنح تسهيالت بسكرة و و لنسبة ملطارات تال غمة و ، وعشر سنواتبوفاريك بني مخس و 
.      )70(لتحويللإلفراغ والعبور و 
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ت اجلزائرية الفرنسية مرحلة حامسة ووصلت إىل نق حيث التقى الطرفان بـــــ ، طة الالرجوعدخلت احملاد
شارك ، 1962فيفري 19إىل 11بني على احلدود الفرنسية السويسريةJuraيل روس يف أعايل جبال اجلورا 

بن حييي ورضا دحلب وحممد يزيد مبعيةل و بن طو فد اجلزائري كل من كرمي بلقاسم و يف هذا اللقاء من الو 
Rollandروالن بيكارس و من اجلانب الفرنسي كل من برونو دوالو ، كخبري مايلالصغري مصطفايمالك و 

Picard ون دوبروغلي جوJean De Broglieروبري برون و لويس جوكسRobert Buron
الفرنسي كانت توصيات ديغول للوفد و )17(كلود شاييو General de Camasاجلنرال دي كاماس و 

مت التطرق إليها يف عدم البحث عن التفاصيل على أساس أن النقاط األساسية قدلتعجيل يف املفاوضات و 
ل سةيتابع كل صغرية و وكان ، لقاء  شعرت أن األوامر كانت "جون دوبروغلي:حيث أكد كبرية من مقر الر

سرع وقت ممكن .)27(تعين التوقيع 
ظلت املسائلو ، قضية التعاون الفرنسي اجلزائريمت دراسة يف هذا اللقاء إىل جانب املسائل األخرى

لصحراء و  ذكر سعد دحلب أن الوفد الفرنسي كان يتملكه فقد ، صعوبةاألقلية األوربية هي أكثر املتعلقة 
على لكن بدا ، )37(أرادت أن تبقي قبضتها على الصحراءيف اجلزائر و واالسرتاتيجيةاالقتصاديةهاجس املصاحل 

اورة للمطال، ديغول نوع من الليونة فيما خيص الصحراء بة بعد أن عمل كل ما يف وسعه كي حيفز الدول ا
استغال م من األشغالو ، ل مشرتك لثروا املطروحة إىل اتفاق علمت التوصلبعد مثانية أ ى جممل القضا

لوحدة الرتابية االستعماريةبذلك اعرتفت فرنسا و ، الت اخلمسة عشراصري يف كل العمتقرير املجراء استفتاء
مى يف تعترب التنازل عن الصحراء خيانة عظلكن ما الذي محل فرنسا إىل تغيري موقفها بعدما كانت ، للجزائر

هظة التكاليف رأىحق املوروث الوطين الفرنسي؟. رضا مالك أن السبب واضح هو ضرورة وضع حد حلرب 
إصرار الثورة اجلزائرية على عدم التنازل عن شرب واحد من أراضيها مهما  و ، لسمعتهامشوهة لنسبة القتصادها و 

مسح االقتصاديمبدأ التعاون ف، على تعويضات على الصعيد العمليقابل حصلت فرنساملو ، )47(كلف األمر
لنسبة للشركات الفرنسية و حرتام احلقوق املك لتحللصحراويةزالت املنظمة املشرتكة لألقاليم او ، األجنبيةتسبة 

، ت األساسية املقامة يف الصحراءاملنشآيئة التعاون الصناعي بني فرنسا واجلزائر مهمتها صيانة اهلياكل و حملها ه
ر فرنسا شراء البرتول ت يف مقدو و ، ارت من اختصاص الدولة اجلزائريةعلى أن حقوق البحث املنجمي ص

لنسبة للحكومة املؤقتة هو ، لفرنك بدال من الدوالراجلزائري والوحدة و االستقاللكان املوضوع احليوي 
.)57(كن عائقا يف تطور البالدإذا مل تميكن قبول بعض التنازالت ما عدا ذلك ، الرتابية

فقد سقطت ،إىل أن نتائج مفاوضات يل روس هي مبثابة جناح للوفد اجلزائريكما أشار سعد دحلب
ومسألة التقسيم وفصل اجلنوب عن الشمال.، أسطورة الصحراء حبر داخليسقطتو ، ر الفرنسيةأسطورة اجلزائ

بطرابلس لدراسة 1962فيفري 27–22األثناء انعقد اجتماعا للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية بني  يف هذه 
لس تعيني خليفة لعروسي اليد اليمىن لعبد اف، نص االتفاقيات هو حلفيظ بوصوف  للحضور يف النقاش و قرر ا

بعد عوديت ":عد دحلب الذي قاللكنه دخل يف خالف كبري مع الوفد خاصة مع س، خبري يف املسائل البرتولية
قلت له ال أريد رؤية خليفة الذي كان مسئوال على لعروسي و من تونس اتصلت هاتفيا بعبد احلفيظ بوصوف
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أو يف معيتك و ال حىت يف أي مكان أخر بعد نقاش طويل صرح خليفة و ، )67("لعروسي بعد اليوم يف وفد
نسيون بل الفر ":" فرد عليه سعد دحلبأعطيتم البرتول للفرنسينيلقد :لعروسي موجها كالمه إىل سعد دحلب

البرتول ريد هل ت":مث أضاف يف رده، )77(ميلكون كل الثروات األخرىفهم الذين ميلكونه و ، هم الذين أعطو
...إن نتم عاجزون عن إدخاله للجزائرالذي أو ، أعطوا للشعب السالح واملال والرجال واإلطارات، أن حتارب

يون احلفاظ على قواعد مث سأل فرحات عباس إنين اطلب من املقرر ملاذا يريد الفرنس، )87(احلل ليس عسكر
م يتخلون لنا، فأجابه سعد دحلب لالستجمام حتت الشمسيف الصحراء فهم ، عن الشواطئ اجلزائرية الرائعةإ

.)97(إذن يستحقون أن نعريهم بعض الكثبان من الرمال لبعض الوقت
وق أن مسألة وحدة الرتاب الوطين أشار سيد أمحد غزايل يف حوار له مع جريدة الشر يف نفس السياق و 

ا من سيادة على احملروقاتو  يف املفاوضات من اجل االستقالل قد شكلت نقطة خالف جوهرية ، ما اتصل 
قيادة أركان اجليش الوفد املفوض و الف الذي حدث بني أكد على أن اخلو ، أدت إىل إطالة احلرب حنو سنتنيو 

، سلطة مع اقرتاب موعد االستقاللمل يكن سببه التنازالت املمنوحة لفرنسا بقدر ما كان حول الصراع على ال
لقواعد العسكرية من الواضح أن التنازالت اليت قدمها املتفاوضون اجلزائريون يف اجلوا"قال:فقد  نب املتعلقة 

ي شيئا مقابل املضمون أي وحدة الرتاب الوطين...لو مل نقدم تنازالت يف جمال البرتول احملروقات مل تكن تساو و 
را من دون رجال ووسائ أنفسنا غداة االستقالل أمام إذالوجدو ، ل وطنية مؤهلة من اجل استغالهلالورثنا آ

. )80("هذا التحدي الصعب املتعلق بتوفري ما كنا يف حاجة ماسة إليه من رجال ووسائل يف قطاع احملروقات
لس الوطين للثورة اجلزائرية بطرابلس بني  فيفري 27-22بعد اختتام مفاوضات يل روس اجتمع ا

الدراسة1962 االتفاقية جمرد خدعة أناعترب بعض أعضاء أركان اجليشو ، نص االتفاقيات يف كل جزئيا
ا خاصة فيما أنو ، فرنسية للجنة املؤقتة و فرنسا لن تلتزم  ت اليت قدمت هلمحقوق األوربيني يتعلق  ، والضما

ستثناء هواري بومدينصوتت غلبية غري أن األ الرائد خمتار بويزم محد قايد ومنجلي و أو على مشروع االتفاقية 
لوبعثوا برسالة إىل، فقد صوتوا لصاحل االتفاقية، أما اخلمسة املعتقلون يف اولنوي، من الوالية اخلامسة س ا

لسمعرب1962فيفري 15يف الوطين للثورة اجلزائرية ئق املتعل":ني عن ثقتهم الكاملة يف ا قة إن الو
، الداخل اليت أعطيت لنافهية عن وضعنا يف املعلومات الشلنا و اليت سلمت ملفاوضات اليت كانت جارية و 

.18(نه كان جيب متابعة املفاوضات حىت النهايةتشري بوضوح إىل أ
لسيادة اجلزائرية على الصحراء:-ج االعرتاف الفرنسي 
ومل تكن هذه اجلولة سوى حتصيل حاصل ، بصفة رمسيةو 1962مارس 07تحت املفاوضات يف افت

لو ، لوفدالوفد اجلزائري كل من كرمي بلقاسم كرئيس لملفاوضات يل روس و مثل  مد حمسعد دحلب و و بن طو
الرائد وحممد بن حييي والطيب بوحلروف ورضا مالك الصغري مصطفاي و ، يزيد كأعضاء للحكومة املؤقتة

أما، رفضت القيادة العامة للجيش تعيني ممثلني هلابينما ، لوطينمصطفى بن عودة كممثل جليش التحرير ا
ن و جون دوبرغلي وبرونودوالس وكلود شايي وروالن بيكار واجلنرال روبري برو و ، الطرف الفرنسي لويس جوكس

ر تريكو و  زيس وفيليب تيبودي كامس وبر .)28(فانسان لبوري و العقيد سيغان دو 
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على جتسيد مبادئ الثورة اجلزائرية املتمثلة يف وحدةاحلامسةاجلولة األخرية و الوفد اجلزائري يف هذه ركز
من خالل مناقشة مسألة احملروقات لضمان مصاحل اجلزائر يف هذا القطاع الشعب اجلزائري وترابه الوطين 

رية على بدراسة اخلطوط العريضة اليت تتضمن ضرورة إدخال تعديالت جوهالذي يرتبط مبستقبل البالداحلساس
الغاز بسعر و حق اجلزائر يف احلصول على البرتول و ، ورفع نسبة الدولة اجلزائرية، الصحراويقانون البرتول 

إعطاء دول اجلوار إمكانية و ، رج للحصول على العملة الصعبةمنخفض لالستهالك وحرية التسويق إىل اخلا
سعار مساعدة  لتضامن يف أطار امساعداتأو على شكل لتطور اقتصادهااستغالل ثروات الصحراء 

.)38(اإلفريقي
ر بريون وزير حسب روف، اتفاقية تضمن شروط استغالل احملروقاتكان من الضروري الوصول إىل 

أن التوجيهات التيلوفونية كانت ، فاوضات مع جبهة التحرير الوطيناملمثل الفرنسي يف املاألشغال العمومية و 
عالنه يف هذه و ، ن قبل اجلنرال ديغول ملساعديهميت اللحظة قرر الرئيس الفرنسي رفع آخر عقبة يف االتفاقية 

بقاء لسيادة اجلزائرية ووحدة الصحراء حتت السيطرة الفرنسية و عن ختلي فرنسا عن مطالبها  االعرتاف 
ا .)48(ترا

االتفاقيةهائي على لتوقيع الناليت توجت استمرت املفاوضات اثنا عشرة يوما من املناقشات احلادة
االتفاقية السادسة من نصتكما ،  األمريكيةو احل املغاربية إبعاد املصاليت أكدت على مصلحة الطرفني و 

لتعاون من أإععلى، اتفاقيات ايفيان حمددة حكام دقيقة و ، ر ثروات الصحراءجل استثماالن املبادئ اخلاصة 
ئري ركز فاملفاوض اجلزا، اليت حرص كل طرف حتقيقهالألهدافتبعا ن تنظيم شىت عمليات اإلنتاج واإلدارة بشأ

أما املفاوض الفرنسي فقد ركز على حتقيق مجلة من املصاحل ، الشعبيةالوحدة الرتابية و على االستقالل السياسي و 
.وليةخاصة االمتيازات البرت ، االقتصادية يف اجلزائر

خامتة:
قسيم تإىل ، الثورة اجلزائرية و رضوخها للتفاوضسعت فرنسا االستعمارية بعد فشلها يف القضاء على 

ا اصطدمت مبفاوض عنيد ، فصل الصحراء عن بقية اجلزائرو ، رخييةاجلزائر على أسس اقتصادية وعرقية و  غري أ
طويلة أن حيقق املبادئو وبذلك استطاع وبعد مفاوضات شاقة ، االستعماريةاملؤامراتمل يرضخ للضغوطات و 

اجلزائرية.ت عليها كل مواثيق الثورة اليت نصاألساسية
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2 
يف جانب معني حبيث تتداخل فيه املعطيات الدينية والرتبوية ال ميكن اختزال دور الزوا

من الطرق الصوفية يعترب عالمة من عالمات التجمع وااللتفاف، والسياسية، كما أن االنتماء إىل طريقة 
يف عمالة وهران بدور هام مس كال من اجلانب السياسي والديين،فقد وهو ما يؤكده اضطلعت الزوا

رسونز" املفكر تمعات اإلسالمية تقوم على اجلمع بني الزمين بقوله ب" وجود ثنائية أساسية يف ا
1احلصول على الشرعية الدينية.والروحي وذلك قصد 

عتبارها معقل املقاومة الوطنية، يرى حممد العريب ولد خليفة:كما  "أن الزاوية والتنظيم الطرقي 
ونقطة االنطالق لكل االنتفاضات الشعبية من بداية االحتالل وحىت مطلع القرن العشرين، كانت 

لتعبئة واإلمداد املؤسسة الوطنية الوحيدة اليت أفلتت من السحق والتد ا تشبه هيئة أركان تقوم  جني كو
خاصة يف الريف والبوادي". يف املقاومة 2ورفع الروح املعنوية جلماهري وقد أدركت فرنسا دور الزوا

املشرف على املكتب السياسي للمكاتب العربية (De Neveu)حيث كلفت النقيب "دو نوفوا" 
نشرها يف كتابه بعنوان 1845سنة  ،3(Les Khouans)القيام بدراسة حول نشاط الزوا

بني اجلزائريني وما تالقيه من تقدير واحرتام من جهة،  مستخلصا الدور املتميز الذي تضطلع به الزوا
ر التمرد والعصيان ضد ف 4.رنسا من جهة أخرىودورها يف إذكاء 

: الدور الديين والرتبوي للزوا

ئهم، يؤمن  ن الدين جيب أن يتطابق مع املعتقدات والعادات اليت ورثوها عن آ الطرقيون 
ن أساسيتان تساعدان على احلفاظ على مفهوم اخلضوع والطاعة كمبدأ  فالتقاليد وإتباع السلف ركيز

أغلب الطرقي ني بفصاحتهم ونفوذهم الثقايف، وإشعاعهم الروحي يفرضون احرتام اجتماعي، وهلذا وجد
مهيكلة بطريقة هرمية الناس، فالتنظيم الطرقي كان يقوم على اخلضوع واحرتام الشيخ ، وقد كانت الزوا

5على النحو التايل:
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الشيخ: هو الزعيم الروحي للطريقة ويتم تعيينه مسبقا من قبل الشيخ الذي سبقه سواء عن - 
فهو الوريث الروحي ملؤسس 6،طريق الوصية أو خالل اجتماع يقدم فيه الشيخ الزعيم الذي سيخلفه

م م وتصرفا 7،الطريقة، كما أن أحفاد الشيخ، يرثون سلطته الفوق طبيعية، وذلك مهما تكن سلوكا

لوقار والتقديس، فهو بتقربه من هللا يساهم يف تشكيل سد منيع، حيمكما  تمع من حيظى الشيخ  ي ا
. 8اخلطا

"أنه مما جيب اإلشارة إليه هو أن انعدام سور حيمي ) عن دور الشيوخ:Rinnوكتب "رين"(
لنسبة ملنطقة القنادسة- القرية كان من خالل األمان الذي يوفره الشيخ للبالد من - مثلما هو الشأن 

9اللصوص".

ما شيخ الزاوية ودوره الفعال يف  نستشف من هذا التصريح  الوقار واهليبة اللتان كان يتمتع 
Depontاستتباب األمن، كما أن كل من "ديبون وكزافييه"  ; Xavier أشارا إىل ذلك: "كان

10اللصوص خيشون مهامجة القوافل التابعة للزاوية".

ا ولقد تفطنت اإلدارة االستعمارية إىل هذا ا لدور االجتماعي والسلطة الدينية اليت يتمتع 
لويل وهو  الشيوخ وأتباعهم، وهذا ما نلمسه من خالل تقرير" ديبون وكسافييه": " علينا االتصال 

جلماهري اليت تبدي له طاعة، وتستمع لتعليماته وكالمه". 11يتعبد، ولذلك سنتصل من خالله 

إتباعهم خط التصوف، يفرض عليهم التميز بصفات و هؤالء الشيوخ ميثلون خنبة دينية، ألن 
م جبملة من املعتقدات، كما أن اخلضوع لسلطة الشيخ الذي يتمتع  مؤهالت، هذا فضال عن إميا
ا، أي كان،  مبعرفة دينية، جتعله قادرا على تلقينها للمريدين واألتباع، فهذه الصفة واملؤهالت ال يتمتع 

وهبة اليت ليست يف متناول اجلميع، بل إال من اختاره هللا لذلك، هذا بل يفرتض يف صاحبها توفر امل
ا دون سواه. فضال عن الكرامات اليت يتمتع 

ملقدمني، ميثلون الشيخ، ومن -  املقدمون: خيتار الويل ( الشيخ) يف كل مدينة قادة يسمون 
فقد 12،قريرا عن األوضاع السياسيةخالهلم يرسل الشيخ التعاليم اجلديدة للطريقة، ويف املقابل يتلقى ت

- 1737جاء يف السلسلة الذهبية يف التعريف برجال الطريقة الدرقاوية، أن موالي العريب الدرقاوي (
13) قد خترج على يديه أربعون ألف مقدم.1823
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فهم بذلك يضطلعون مبهمة نشر تعاليم الطريقة، وجيمعون األموال، وينوبون مقام الشيخ يف 
، فهم يقومون مبهمة التعليم ونشر املعرفة الدينية بني املريدين، وهذا يعين وجود سلطة دينية مبنية التبليغ

على أساس املعرفة.

وبطريقة مباشرة أو غري مباشرة لتحفيز الفقراء على اختيار أحد  كما يتدخل شيخ الطريقة أحيا
20" يف مذكرته بتاريخ Renaultاألعيان املنتمني لطريقته يف منصب املقدم، فقد ذكر "رونو""

(بن املقدم ولد جاء فيها: " أن مقدم زاوية القنادسة عند قبيلة أوالد جرير هو القائد1895سبتمرب 
(احلاج ولد محو علة) رئيس مجاعة القصر، وكان شيخ فرقة أوالد أمحد) ومقدم الزاوية يف قصر بشار هو
ن) مقدما للطريقة البوعمامية (حممرمضـان من قبيلــة بين وكيل املدعـو د بن إبراهيم بن بوز

14البوشيخية.

وجيتمع الشيخ خالل السنة مع مقدمي الزاوية ، حيث يراقب األعمال اإلدارية، وتسمى هذه 
حلضرة" " مع اإلخوان، لالجتماع"، وبعد االنتهاء يعود املقدمون إىل مراكزهم Hadraالتجمعات "

لزرد م مع الشيخ لينتهي Zerdaة "ويدعى ذلك االجتماع  "، حيث يقدم املقدمون نتائج اجتماعا
م. 15اللقاء بتسديد اإلخوان اشرتاكا

ولإلشارة إىل العالقة املتينة اليت تربط الشيخ مبقدميه، نسوق ما قام به الشيخ بن تكوك 
BenTekouk)رته للضباط يف مركز االستعالمات والدراسـات 29) بتاريخ: C.I.Eعند ز

"سي الطيب املهاجي"، املعروف لتزكية مقدمه وترشيحه ملنصب مفيت وهران وهو السيد1941ماي 
اليا ال ميارس أي نشاط سياسي، بزيدور الطيب، يشري الشيخ إىل التكوين الديين ملقدمه، كما أنه ح

16سلمني.ه كان من األوائل الذين قاموا بتوبيخه نتيجة تعاطفه سابقا مع مجعية العلماء املوأن

ويف القاعدة جند املنتمني إىل الطريقة والذين يطمحون يف احلصول على بركة الويل، وبذلك خنُلص 
إىل أن اهليكل اإلداري داخل الزاوية يكشف عن تقاسم األدوار والتخصص داخلها.

ن الدين جيب أن يتطابق مع املعتقدات والعادات اليت ورثوها  عن لقد كان املرابطون ِيؤمنون 
ن أساسيتان تساعدان على تكريس مفهوم اخلضوع والطاعة   ئهم، فالتقليد وإتباع السلف ركيز آ
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أغلبية الطرقيني بفصاحتهم ونفوذهم الثقايف  كقاعدة بيداغوجية وكمبدأ اجتماعي، وهلذا وجد
17وإشعاعهم الروحي يفرضون احرتام الناس.

على القيام  بعملية التنشئة وذلك من خالل ترويض املريدين على مما سبق، يتجلى لنا قدرة الزوا
سلوكات وترسيخها لقدسية اإلسالم والقيادة وتربير التضحيات اليت جيب تقدميها، كما أن عملية إرساء 
سلوكات جديدة و إلغاء بعضها جعل املريد يتشرب بقيم وأفكار جعلته حيدد بكل وضوح سلوكه 

قادرة على كبح مجاح وإعادة توجيه ما يعرف غالبا اليومي ويف هذا الصدد يرى كارت دوسن أن الزوا
وتربير التضحيات اليت جيب أن يقدمها بنزعات الطفل الطبيعية، فضال عن مساعدة الفرد على عقلنة 

تمع. 18لكي يصبح عضوا يف ا

انتشار ويف هذا الصدد يرى بعض املفكرين أن ظاهرة تقليد السلف الصاحل وحماكاته يساعد على 
19الظواهر االجتماعية بني األفراد، وهلذا اعتربت من العوامل املهمة يف احلياة االجتماعية.

يف عمالة وهران وتعدادها أوجب علينا توضيح تواجدها اجلغرايف، حبيث انتشرت  وعن نفوذ الزوا
مجيع فروع الطرق الدينية  موجودة يف اجلزائر، انتشارا واسعا، وهذا ما نلمسه يف دراستنا حيث وجد

كمركز لإلشعاع العلمي والروحي، وإلبراز هذا  هذه احلقيقة التارخيية تثبت الدور الذي لعبته هذه الزوا
ت الكاملة الصالحيات يف مقاطعة وهران والثاين عن  النفوذ نسوق مثالني األول عن انتشارها يف البلد

مدينة مستغامن.

ت الك-  يف البلد 20:املة الصالحيات يف مقاطعة وهرانو ضع الزوا

 وتتواجد زاويته يف 1933القادرية: بقيادة الشيخ "بلحول" الذي خلف والده الذي تويف سنة ،
أوالد اخلري مبستغامن، ومقدم الزاوية يف وهران هو "بغداد ولد خلضر"، وعدد اإلخوان التابعني للزاوية 

.يف مدينة وهران75عضوا يف املقاطعة منهم 150
 السنوسية: بقيادة الشيخ" تكوك عبد القادر" القاطن ببوقريات مبستغامن، الفرع األكثر أمهية يف

ومدير 21"زيدور الطيب" وهو"طالب"،الذي يسريه املقدم- مقاطعة وهران هو فرع مدينة وهران 
.150من اإلخوان، يف حني يبلغ عددهم يف بقية املقاطعة 200الذي يضم - مدرسة قرآنية

ن حممد النابولسي هلا مقران بوهران.ال درقاوية: ومنها فرع اهلربية بقيادة الشيخ بن ز
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 بعة للطريقة الدرقاوية حتت إشراف املقدم بغدادي بعة للشيخ بن عليوة مبستغامن وهي  العلوية: 
صاحل .

 وهران فقراء يف كل من مدينة150الطيبية: بقيادة أمحد بن حسين وتتواجد بعمي موسى، وتضم
اورة هلا كمسرغني، وبلقايد كان مقدمها بوهران يدعى قورار عبد الرمحن. ت ا والبلد

 لقرب من األغواط وكان مقدمها بوهران يدعى بعة للشيخ سي أمحد بعني ماضي  التيجانية: 
ان هامل لبيوض بلقاسم من منطقة تسالة، هذا فضال عن كونه مدير ملدرسة قرآنية، وكان عدد اإلخو 

.100حوايل
و واجلدول التايل: ميثل 1942:22سنةمناطق انتشارها يف عمالة وهرانشيوخ الزوا

املدينةشيخ الزاويةالزاوية

وهرانشريف الوزاينالطيبية

مستغامنعدة بن تونسالعلوية

مستغامنحممد بلقاسمالعمارية

بوقرياتبن تكوكالسنوسية

Mina Mixteالقادربلحول عبد القادرية

معسكرشنتوف عدةالدرقاوية

تيارتغالم هللالرمحانية

سبدو( دوار غرابة)طاليب موالي حساناحلمداوية

عني ماضيسيدي عبد اجلبار ولد سيدي حممدالتيجانية

نية القنادسةلعرج سي عبد الرمحن بلعرجالز
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دلس، أما يف مقاطعة مستغامن الواقعة داخل املربع املمتد بني مدينة مستغامن، وغليزان، وعني 
ومنها: 23وسيدي علي، تكثر الزوا

.السنوسية يف بوقريات
.والد اخلري القادرية 
.العليوية يف مدينة مستغامن
.الدرقاوية بسيدي عبد الباقي بسيدي علي

عائالت ذات جاه ووقار مثل عائلة لطروش، عبد الصادوق، وكان على رأس هذه الزوا
مهية التصوف كظاهرة شعبية ازدادت أمهيتها  بلحمييت، بوخلوة، وغريها، مما جيعلنا نقر 
املنتشرة يف مستغامن، األمر الذي أدى إىل  خصوصا عند املصاهرة، وهذا ما ملسناه يف الزوا

24وجود نوع من املنافسة اهلادئة نظرا الحرتام كل طرف للطرف اآلخر.

ا كبريا يف وسائل تعبئة اجلماهري، فقد سبق وأن استخدموا قبل جميء العلماء نالحظ تمما سبق شا
املساجد واملدارس القرآنية لنشر تعاليم الدين اإلسالمي، مستغلني املناسبات العائلية إللقاء الدروس، 

األتباع.ومن مث احلصول على املزيد من املريدين أو

على املدارس وامل ساجد والكتاتيب القرآنية بغية نشر تعاليمها واستقطاب املزيد واعتمدت الزوا
جلزائر يف الفرتة مابني: ،من املريدين و األتباع املنعقد  ال الرتبوي اختذ مؤمتر قادة الزوا 15يف ا

"التلميذ" بتلمسان اليت أغلقتها اإلدارة االستعمارية سنة قرارا بفتح مدرسة1938أفريل 16و
)، وكان رجال الطرق يهدفون من وراء ذلك، جعل هذه املدرسة منافسة ملدرسة 1911-1912(

ومن الشخصيات التلمسانية اليت شاركت يف املؤمتر خصومهم العلماء واملتمثلة يف دار احلديث.
)، والتاجران بن هالل حممد، وهدام حممد، ومدرسني يف Négociant(العشعاشي احلاج حممد

25ا سي امليسوم، وبن ميدون سي احلسني.املسجد القرآين ومه

وعن هذا االهتمام البالغ بتشييد املدارس القرآنية نشري إىل أنه يف زاوية جبل السخون بتيارت اليت 
لتعليم القرآن، 1844أسسها سيدي بن عدة سنة  بعة للزاوية الدرقاوية) وبين فيها مسجدا، وبيو  )

بعتني للزاوية، األوىل لتعليم وواصل ابنه حممد بن حممد الكبري عم لية بناء املدارس، فأسس مدرستني 
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ئبا ماليا عنها يف جملس النيابة العامة سنة  القرآن، والثانية لتدريس الفقه، وقد اختاره أهايل تيارت 
1942.26

ر من فالبيئة العامة، واحلالة العلمية للمجتمع تشري إىل أن فئة الفقراء مل يسعفها احلظ لتحقيق قد
دورا أساسيا يف نشر  ملون وحيلمون بتحقيق هذه األمنية ألبنائهم، وهلذا لعبت الزوا العلم، وقد كانوا 

العلم يف املناطق الريفية.

: الدور السياسي للزوا

تمع اجلزائري بصفته القاعدة  ومسهما قي تنظيم ا منظما بنيو لنسبة للزوا إذا كان الدين 
الدين لتصعيد الوعي الديين والسياسي ومن مث األعمق للتفك ري وحتديد السلوك، فقد استغلت الزوا

الضغط على اإلدارة االستعمارية وذلك ما يؤكد لنا ثنائية وترابطية الدين والسياسة .

تمع، الزواشيوخكان ، ويف أحسن األحوال من فأكثر قوة يف توجيه ا هم نتاج املسجد أو الزوا
ثري كبري على الفئات خرجيي اجلامعات، مثل فاس، تونس، األزهر، ودمشق، واملدينة، وكان هلم 

ضلوا ضد القهر السياسي واضطلعوا بعملية التحريك االجتماعي و اعربوا 27،الشعبية يف الريف فلقد 
عن أفكارهم السياسية من خالل مطالبهم ونشاطهم الذي كان على النحو التايل:

للعرائض واملذكرات للسلطات الفرنسية، ففي تقدمي قادة-  قدموا 1938أفريل 22الزوا
جلزائر، جاء يف املذكرة األوىل: سم املسلمني مذكرتني للحاكم العام  يتحدثون  "إن قادة الزوا

سم ثالثة ماليني من مريديهم، مطالبني بفتح  سم الدين، و ويعتربون أنفسهم الناطقني الرمسيني 
28."ارس ألبنائهم، وحرية تعليم اللغة العربيةاملد

ا، ومنها على سبيل املثال املؤمتر الذي عقدته الزواعقد-  مؤمترات سنوية لتقييم أعماهلا ونشاطا
سة الشيخ مصطفى قامسي، وحضر املؤمتر 1939أفريل 17إىل 14يف الفرتة مابني  مبدينة اجلزائر بر

اب اجلزائري، ومن أهم الشخصيات اليت حضرته من عمالة وهران نذكر شيخ زاوية موزعني عرب الرت 31
حممد غالم هللا ممثل زاوية تيارت، وحاج حممد بن إبراهيم ممثل زاوية فرندة، وعدة شنتوف من معسكر، 

:29املتمثلة يفاليت حتققت منذ املؤمتر السابق و وقد تناولوا املشاريع 
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.صدور جريدة الرشاد
هلذه اجلريدة.إنشاء مطبعة خاصة
.مقرها اجلزائر بعة جلمعية الزوا إنشاء مكتبة 
. لعربية والفرنسية، مبقر مجعية الزوا تقدمي دروس 

مل حيضره مقدمو الزاوية 1939جوان 23-20مث انعقد مؤمتر آخر مماثل بقسنطينة يف الفرتة 
عمالة وهران سوى الشيخ غالم هللا من الطيبية املتحالفني مع مجعية العلماء املسلمني، ومل حيضره من

30تيارت، واختذ املؤمتر عدة قرارات منها:

.جلزائر إنشاء مدرسة للتعليم العايل 
 1936مارس 8إلغاء مرسوم.
 ائيا مع مجعية العلماء، ويف حالة رفضها يتم دعوة فيدرالية نواب قسنطينة إىل قطع عالقتها 

مهامجتها.  
مشروع إنشاء مجعية ت. سة األمري سعيد من سور مشال إفريقيا بر 31ضم مجيع زوا

اليت كان هلا دور كبري يف عمالة وهران نسوق مثال الزاوية العليوية مبستغامن، فقد متكن  من الزوا
، سيس عدة زوا منها زاوية مبدينة تلمسان، بدرب احلدادين، 32الشيخ بن مصطفى العالوي من 

وهي زاوية ذات أربعة بيوت، ومسجد، وجبانبه مدرسة قرآنية، وزاوية مبدينة قرب مسجد سيدي مرزوق،
ملدينة اجلديدة، هذا فضال عن الزاوية الكائنة مبدينة غليزان، وهي الزاوية املعدة إلقامة الصلوات  وهران 

اخلمس، ومبعيتها بيت لتعليم كتاب هللا لألطفال من أبناء الفقراء.

مطبعة لطبع نشرات دينية وكتب، وأصدر جريدة أسبوعية مساها" لسان وقد أنشأ الشيخ العالوي
33الدين" تدافع عن الطرق الصوفية و مشاخيها.

لقطاع الغريب، هي الفرقة اليت أسسها الشيخ  كما أن أول فرقة مسرحية عربية مثلت على اخلشبة 
ا "الليلة املغضبة"، 1926العالوي سنة  وكان أغلب املمثلني فيها من ، واليت قامت بتمثيلية عنوا

تالميذه، وعرضت يف كل من مستغامن، وهران، غليزان، وحققت جناحا كبريا، مما جعل السلطة 
ئب العامل. 34االستعمارية متنع تقدميها، واستدعي الشيخ من طرف 
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در 1928كما أسس أمحد بن مصطفى العالوي العديد من النوادي قصد نشر التعليم، ففي 
هادفة يقصد من خالهلا تعليم الكبار أصول الدين وبعض املعلومات يف اللغة عن طريق النوادي بفكرة 

ألحياء، واليت كان يلتقي فيها خمتلف الفئات االجتماعية، من حرفيني  املسماة آنذاك اجلمعية املوجودة 
ت الطريفة، "كأ لف ليلة و ليلة" وجتار وعمال، للتسلية بعد عملهم اليومي الشاق، فيسمعون احلكا

و"سرية عنرتة بـن شـداد"، و" قصة سيف بن ذي يزن"، وكانت مساحة هذه النوادي ال تزيد عن 
عشرين مرتا مربعا أرسل إليها الشيخ فقراء تتوفر فيهم األخالق احلسنة، ولديهم بعض املعلومات يف 

35الفقه واللغة، قصد تدريس احلاضرين بعد صالة املغرب.

والذي كان شديد احلماس لنشر العلم، وهذا ما 36بعده سيدي عدة بن تونس،وتوىل املشيخة 
يتجلى لنا من خالل حثه على طلبه قائال:

قوموا بنا حنيي الدروس             فبالعلم حتيا النفوس

فتجتين مثر الغــروس            و حنتفظ بعــز

"حسن الطولقي"، دة شيـوخ أمثـال:فـي الزاويـة الكبـرى مبساعـ1937وشرع يف الدروس منذ 
- و"علي البودليمي"، كما أن نشاطه تعدى إىل بعض النوادي يف حي "تيجديت"، حيث كان يرسل

بعض الفقراء ممن تتوفر فيهم املعرفة الفقهية والسلوك احلسن، عقب صالة املغرب، - شأنه شأن شيخه
37املشروع إىل قيام احلرب العاملية الثانية.فيعلمون مبادئ العربية وبعض األحكام الشرعية، واستمر 

حتت إشراف ثالثة مدرسني، وهم:" 1945وأنشأ سيدي عدة بن تونس املدرسة العالوية سنة 
38بلقاسم بن عامر، أمحد بن مكي، و بن عبد هللا بن قطاط".

يف  ، إذ أسفرت جمهوداته عن إنشاء عدة زوا املدن وكان الشيخ حريصا كذلك على إنشاء الزوا
39السانيا، وتنس.التالية: معسكر، فرندة، تغنيف، زمورة، غليزان،

وأنشأ سيدي عدة مجعية حميب اإلسالم لبث الدعاية اإلسالمية بني األوساط األوروبية، وتقوم 
اجلمعية بنشر تعاليم اإلسالم بني األمم على اختالف أجناسها، ونتيجة هلذا العمل اجلليل، اعتنق الكثري 

40روبيني اإلسالم على يد الطائفة العالوية.من األو 
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كما أنشأ الشيخ" سيدي عدة بن تونس" اجلمعية العالوية لإلرشاد يف الفاتح من ديسمرب 
دف إىل 1939، وحصلت على االعتماد رمسيا يف مارس 1930 ، وهي فرع من الزاوية العلوية، و

نة اإلسالمية حسب حث وإرشاد األهايل اجلزائريني بدون أي متييز طائفي على  املمارسة الصحيحة للد
ما جاء يف القرآن الكرمي، ولتحقيق هذا اهلدف، قررت اللجنة اإلدارية التابعة هلا، تنظيم جوالت للوعظ 

ميارس الشيخ سياسة روحية تتمثل 41.واإلرشاد من طرف أعضائها، وذلك من خالل إلقاء حماضرات
عليه، أن حيصل على اعرتاف املريدين له، وهلذا تتضاعف يف املشيخة، و لتحقيق هذه الشرعية كان 

42عالقته مع بقية الشيوخ.

للغة  طقة  استطاعت الزاوية العلوية نشر نفوذها خارج الوطن من خالل إنشاء جريدة شهرية 
لة أوجدت مناخا معرفيا 43مبدينة كارديف اإلجنليزية1948العربية "السالم" سنة  وهذا يعين أن ا

ت مست  لطريقة من احمللي إىل العاملي من خالل التأثري واالنفتاح والتحاور بني احلضارات والد
ا على التواصل واالتصال. األخرى، وهذا ينم على قدر

بعد فرض فرنسا قانون التجنيد اإلجباري، لعبت طريقة بن يلس بتلمسان دورا هاما يف هجرة 
يخ بن يلس الشام ولكن احلكومة الفرنسية مل تسمح له، وقد اختار الش1911،44التلمسانيني سنة 

خرة أوصلته إىل الشام رفقة زوجته، وابنه أمحد  فسافر سرا عن طريق السعيدية، مث طنجة، ومنها ركب 
الذي كان يف سن اخلدمة العسكرية، إال أن السلطات الفرنسية ألقت القبض عليه أثناء الثورة السـورية 

ملشاركة يف الثورة، وعدم التقيد بقرارات الدولة ، وعذبـت ابنه ع1925 ه  ذابـا شديدا، متهمـة إ
، واخلروج من اجلزائر دون جواز سفر. 45الفرنسية، خبصوص التعليم يف الزوا

ثريهم على املريدين بعملية الدعاية من خالل الطلبة واملصلني، هذه  يقوم القادة الدينيون، خارج 
(صلى هللا عليه وسلم) وهلذا كانوا جيوبون القبائل مهامها الثناء على هللا والرسولالفئة األخرية كانت 

46لنشر شعلة اإلميان، فكلهم كانوا خيضعون لإلرادة املطلقة للشيخ.

السBarberousseيستطرد بربروس" املنتخبني يف خمتلف ا - قائال:" إن بعض قادة الزوا
لعمل - تشارين عامنيسواء كانوا مفوضني ماليني أو مس ال يتوانون عن الربط بني نشاطهم السياسي 

47الديين".
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يُؤثٍرونوقد كان السياسة عن الزعامة الروحية، وهذا ما يتجلى لنا من خالل شيوخ الزوا
ئبا يف االجتماع الذي دعا إليه شيخ الزاوية الدرقاوية بسيدي عدة  السيد "غالم هللا منور" الذي كان 

ل ، 1951أفريل 19س اجلزائري، حـيث تنـازل عـن السلطـة الروحيـة حلفيـده "غالم هللا حممد" بتاريخ ا
48وذلك بدوار" أوالد لكرد" ببلدية تيارت املختلطة، وحبضور السلطات احمللية، وعدد من األتباع.

قصد ضمان وخالل احلرب العاملية الثانية، جلأت اإلدارة االستعمارية إىل استمالة رجال الز  وا
عملية التجنيد، وحىت تضمن عدم ثورة هذه املؤسسة الروحية خاصة بعد القحط الذي ساد البالد، 
رشيف والية وهران موجه إىل املقتصد اخلاص  حيث جاء يف تقرير مصلحة االستعالمات والدراسات 

إىل شيوخ الزوا بعمالة وهران كانت على بعملية التموين، حيدد كمية اهلبات القصوى املوجهة شهر
: 49النحو التايل

خالل احلرب العاملية الثانية( لرجال الزوا )1941املؤن املوجهة شهر

املواد
الشيوخ

مكان اإلقامة
السكر
(كلغ)

النب
(كلغ)

الشاي
(كلغ)

الزيت
(لرت)

15050510أوالد اخلريالقادرية)الشيخ بلحول ( 

15050510معسكرالشيخ شنتوف عدة ( الدرقاوية)

10050510قدامرتالشيخ سي ابراهيم (الرمحانية)

الشيخ بن تكوك عبد القادر
15050510بوقرياطالسنوسية)(

15020510وهرانشريف الوزاين(الطيبية)

15050510تيارتالشيخ غالم هللا

10050510مازونةسي هين حممد
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الس فقد كان السيد  لقد أسعف النفوذ اإلداري والديين واملادي هذه النخب من الرتشح يف ا
لس اجلزائري. دلس ومنتخبا يف ا 50"خوسة عدة" مقدما للشيخ "بن تكوك" بعني 

"الرويسة" بسعيدة املدعو "حممد ولد كما كان أحد أبناء الشيخ موالي البودايل مؤسس زاوية 
22وسنه مل يتجاوز 1917البودايل" قايد بدوار برانيس والعيون فضال عن كونه شيخ الزاوية منذ 

51سنة.

ومن القبائل اليت متتعت بنفوذ نشري إىل قبيلة أوالد سيدي الشيخ نسبة إىل "عبد القادر" الذي 
"الشاذلية" اليت امتد نفوذها يف جزء كبري من اجلنوب طريقةأسس الزاوية الشيخية يف البيوض التابعة لل

ألف شخص يف نواحي البيض، فضال عن 50حوايل 1949وقد بلغ عدد أتباعها سنة 52الوهراين،
انتشارهم يف كل من املشرية، والعني الصفراء، بين ونيف، عني صاحل، ورقلة، ويف القطاع الوهراين تتواجد 

العامرية، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت ويشكلون ما يسمى أوالد يف كل من عني متوشنت، 
53سيدي الشيخ الشراقة.

أصبح الشيخ سي العريب الزعيم الروحي للزاوية وعينته فرنسا "قايد" قبيلة 1932ويف سنة 
ا  54ألف نسمة.70"ويكل" اليت اليتجاوز عدد سكا

مع العلما ثري واضح منذ ء خالل الثالثنيات، فقدمل يتزامن النشاط السياسي للزوا كان هلم 
ت  ، وعلى سبيل املثال أيدت زاوية 1919انتخا يف القطاع الوهراين، فُوجهت من طرف قادة الزوا

"طولقا" ترشح "بن قانة"، يف حني وقف الشيخ "بن تكوك" من الزاوية السنوسية ضد ترشح" بن  
لية يف" وادي رهيو"، التابعة لزاوية ذية، كما سامهت الطريقة الشاكريتلي" املؤيد من طرف الزاوية الدرقاو 

55ولد خلضر يف فوز "غالم هللا" أمام منافسه" شريف سيد أمحد احلسين" ممثل الزاوية الطيبية".

ت املفوضيات املالية بتاريخ  ، يف عمالة وهران، اليت تضم ثالثة 1920أفريل18خالل انتخا
4224التوايل: معسكر، مستغامن، ووهران، فاز القائد "لطرش أمحد" فوزا ساحقا بـ دوائر انتخابية على 

مقابل  ملنافسه "اسكندر مزاري"، يف املقاطعة االنتخابية الثانية، ومع فوز لطرش 269صو صو
56انتصر التيار الطرقي، يف مستغامن من خالل دعم "بن تكوك"  شيخ زاوية "أوالد الشفة.
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Khoussaن تكـوك واسعـا حبيث استطـاع أحـد مقدميه وهو" خوسة عدة" "وكان نفوذ ب
Adda.دلس لس اجلزائري بعني  كما أن الشاب الصيديل بوخلوة من 57"أن يصبح عضوا يف ا

لس العام نتيجة الدعم والتأييد الكبري الذي قدمه له الشيخ ت ا غليزان والذي ما لبث يفوز يف انتخا
اية األربعينيات حاول التخلص من وصاية الشيخ، من خالل "بن تكوك عبد ا لقادر"، إال أنه مع 

لس اجلزائري، وهو  ت ا ييده ملرشح حزب اإلحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري، الذي فاز يف انتخا
58السيد "طهرات غامن".

يف مستغامن، أن حظوظ بوخلوة يف ا ت وجاء يف التقرير الفرنسي حول الزوا لفـوز خالل االنتخا
59املقبلة جد ضئيل، خاصة إذا ما بقي الشيخ" بن تكوك" يعارض ترشيحه.

وخالل احلرب العاملية الثانية، وقف بعض رجال الطرق ضد فكرة جتنيد اجلزائريني، بل وحتريضهم 
لنسبة ألحد رجال الطرق بعني متوشنت، املد عو" على التوقف عن دفع الضرائب، مثلما هو احلال 

ن سي أمحد ولد بلخري" ، ومن أقواله:"...ال ختشون، إن األملان سيصلون قريبا إىل اجلزائر عرب  بوز
تونس، مل يعد هناك دافع لتسديد الضرائب، فإن األراضي سرتجع إليكم، وستعيشون يف ظل األملان 

60د".حياة أحسن مما كنتم عليه أثناء الوجود الفرنسي، ألن األملان هم أعداء لليهو 

مواقف جريئة ومناهضة لفرنسا يف عمالة وهران وهذا ما نلمسه من خالل مواقف  لقد كان للزوا
بعض الشخصيات الدينية، فقد رفض عل سبيل املثال مقدم الزاوية الدرقاوية بندرومة فكرة جتنيد 

املوقف وقفه مقدم اجلزائريني داعيا األسر اجلزائرية إىل منع إرسال أبنائها إىل مكاتب التجنيد، نفس 
61الزاوية الطيبية.

فهذا املوقف املعادي لفرنسا جعل هذه النخبة الدينية حمط مراقبة من طرف اهلياكل االستعمارية، 
منها شخصية شريفي واضح ولد :62وهذا ما نلمسه من خالل التقرير التايل حول بعض الشخصيات

سنة، وهو مقدم زاوية سيدي واضح، والذي تعتربه 65حممد من دوار أوالد إمساعيل البالغ من العمر 
السلطات الفرنسية من الشخصيات املشكوك يف والئها بل تشكل خطورة على اإلدارة االستعمارية هلذا 

ها عن دوائر نفوذها أمثال روابح احلاج أوجب تكثيف حراستها، وشخصيات أخرى قررت فرنسا إبعاد
ثريا عدوانيا ضد فرنسا. حبيب، وواضح حاج سعيد، وحممد بن طيب بسبب ممارستها 
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ال ميكن اجلزم بوجود خصومة بني الطرقية واحلركة الوطنية واعتبارها عامال من عوامل التأخر، فلقد 
طريية محل شيوخها وأتباعها طموحات  سياسية جعلتهم ينتقلون إىل الواجهة شكلت مؤسسة دينية 

ت. السياسية ويسهمون يف صنع القرار السياسي من خالل دخوهلم معرتك االنتخا

اهلوامش:

1 - Talcot Parsons, sociétés, Essais sur leur évolution comparée, Dunot, Paris,
1973,p110.

.218، ص 1998حممد العريب ولد خليفة، اجلزائر املفكرة والتارخيية، شركة دار األمة للطباعة والنشر، - 2
3 - Fermaux (Jacques), Les bureaux Arabes, Editions Denoël, Paris, 1993, p 129.
4 - Servier (A), L’islam Et la psychologie musulmane, challamal, Paris, 1923, pp
362-363.
5 - Merad Ali, Op.Cit, pp 230-231.
6 - De Neveu(E), Les Khouans, place du Gouvernement, Alger, 1913,p1.
7 - Petit(R.P Louis), Les Confréries Musulmans, Librairie B Blond, Paris, 1902,
pp61-62, I 94.
8 - Archives des sciences sociales des Religions, Octobre – Décembre 2007, 52
année, p76.
9 - Rinn Louis, Marabout et Khouans, p 412.
10 - Depont – Xavier, Les Conférences religieux Musulmans, p 498.
11 - Depont(Octave)- Xavier, Op.Cit, p 282.

12-Neveu (E) Les Khouans, Op.Cit, p 17.
.11السلسلة الذهبية يف التعريف برجال الطريقة الدرقاوية جلامعة احلاج مصطفى العشعاشي، مطبعة سقال، تلمسان، ص - 13
ن، ص - 14 .102د/ أمحد مز

15 - Depont(G) et Coppolani(H), Les Confréries Religieuses Musulmanes, Alger,
1897,p67.
16- D . A.W.O, I 2260, Nomination Du Muphti a Oran, 1941.
17 - Merad Ali, Op.Cit, pp 230, 231.

، 1990حتليلية، ترمجة مصطفى خشم وحممد املغريب، منشورات جامعة قابوس، ريتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياسية، درسة - 18
.58ص 

19 - Daniel learner , the passing of traditionnal society, modernizing the meddle east,
new york, ny, us, free press, 1958, p48.
20- D.A.W.O, I 2260, 27 Mars 1942.

كلمة عامية تعين حفظة القرآن.كلمة "طالب" هي  - 21
22- D.A.W.O, I 2260, 27 Mars 1942.
23 - D.A.W.O, I 2260, Oran, 26 Février 1949.
24 - D.A.W.O, I 2260,note sur l’activite des sofs dans les milieux traditionalistes
mostaganemois,   02 Février 1949.
25 - D.A.W.O, I 2260, Alger, 1938.



233

.113- 112السلسلة الذهبية يف التعريف برجال الطريقة الدرقاوية، صص -26
27 - Mazouni(Abdellah ), culture et société: Le cas de L’Algérie 1962 à 1973, In
RASJEP, Vol XII, n° 1, 1975, p24.
28 - D.A.W.O, I 2260, Alger, 1938.
29 - D.A.W.O, I 2260, Alger, 1939.
30 - Bulletin Mensuel Du département D’ Oran juin 1939.

جلزائر، يف الفرتة مابني -31 املنعقد  .1939أفريل 17و 14األمري سعيد، حفيد األمري عبد القادر، مت استدعاؤه خالل مؤمتر الزوا
.107، 106السابق، صص رشيد حممد اهلادي بن تونس، املرجع - 32
السلسلة الذهبية يف التعريف  برجال الطريقة الدرقاوية، جلامعه احلاج مصطفى العشعاشي، حتقيق و حترير مصطفى يلس شاوش، - 33

ريخ النشر، ض  .101مطبعة سقال، تلمسان، دون 
.191رشيد حممد اهلادي بن تونس، املرجع السابق، ص - 34
.142املرجع نفسه، ض - 35
لدعوة إىل هللا و اإلشراف على 1934رافق أستاذه الشيخ العالوي يف خمتلف مراحل حياته إىل أن توفاه هللا عام - 36 ، فقام من بعده، 

إدارة شؤون الزاوية الكربى مبستغامن، و كتب كتاب " الروضة السنية يف املآثر العلوية" يعاجل فيه جوانب من حياة أستاذه.
، املطبعة العالوية، مستغامن، 1سن مصطفى البحيصي، من أعالم اإلصالح الديين " الشيخ عدة بن تونس" طعوض هللا بن ح- 37

.60، ص 1995
.61املرجع نفسه، ص - 38
.87عوض هللا بن حسن مصطفى البحيصي، املرجع السابق، ص - 39
.119-118رشيد حممد اهلادي بن تونس، املرجع السابق، صص - 40

41 - D.A.W.O, I 4063, 17 Mai 1939.
42 -Archives de sciences sociales des Religions, Octobre- Décembre 2007, p 78.
43 - Les amis de l’islam, 1948.
44 - Carlier (Omar) Intellectuels et militants en Algérie, 1850- 1950, p 131.

الطریقة الدرقاویة ، لجامعھ الحاج مصطفى العشعاشي، مطبعة سقال، السلسلة الذھبیة في التعریف برجال -45
.45- 43تلمسان،صص 

46 - D.A.W.O, BMQI, Rapport Barberousse Léon,( Administrateur Adjoint a
Tlemcen), 03 Juin 1936, p 3.

47 - Barberousse Léon,Op.cit, P4.
48 - B.M.Q.I, Avril 1951.
49 - D.A.W.O, I 2260, Centre D’information et D’études, Ravitaillement des Zaouïa,
21Mai 1941.
50 - D.A.W.O, I 2260, Oran, 2 Février 1949, P 14.
51 - Marthe et Edmond Gouvion, Kitab Ayane El Maariba.
52- Bulletin des questions Islamiques, Mai 1949, p36.
53 - Ibid, p 36.
54 - Ibid, p 37.
55- Ageron( CH.R), Genèse de L’Algérie Algérienne,pp 184-185.



234

56 - Centre des Archives Nationales, Elections Aux délégations Financières, 19 Avril
1920, Boite 1502.
57 - D.A.W.O, I 2260, Oran Le 27 Février 1949.
58 - Ibid.
59 - D.A.W.O, I 2260, Oran Le 27 Février 1949.
60 - محفوظ قداش، I 4480, Le Commissaire de Police d’Ain Temouchent, 14 ,محمد قنانش-
Juillet 1940.
61 - D .A.W.O, I 4471, Notice Signalétique des Caïds D’Oran 1919-1925.
62 - D .A.W.O, I 4471, Notice Signalétique des Caïds D’Oran 1919-1925.



235

_1816 
 


عشر منذ بداية القرن التاسع ، طـاألبيض املتوسالبحرازدادت التدخالت األوربية يف حوض

بني األهداف األساسية للدول اجلزائر منوضعت العثمانية، ولقدتزامن مع بداية ضعف الدولة الذي
ارية ـسالمة السفن التجاجلزائري يضمنألن تدمري األسطول ، 1815سنة األوربية منذ مؤمتر فينا

ية إجياد حل ـلذلك كـان على الدول األورب، اجلزائرينياملتوسط مناليت جتتاز البحر األبيض ، بيةو األور 
يام حبملة على ـلفت بريطانيا للقفكُ ، ذه املهمةالكربىول للقيامهلذه املشكلة وتكليف أحد الد

ما هي األهداف احلقيقية للحملة اإلجنليزية على مدينة :دواإلشكالية املطروحة يف هذا الصد.اجلزائر
وكيف كان رد فعل اجلزائريني؟ جناح اجنلرتا يف حتقيق أهدافها؟ وما مدىاجلزائر؟

هم عبد اجلليل بينالبحث ليس جديدا، فقد سبق معاجلته، من قبـل مؤرخني، منإن موضوع هذا
ومذكرات ، الزهارف ـكما أشارت إليه عدة مصادر ومذكرات منها مذكرات احلاج أمحد الشري،  التميمي
اجلزائر خالل فرتة احلملة.يف أمريكا قنصل ل وليام شا

العتماد انلكن ما حاول ئق والعلىالقيام به هو اإلجابة على اإلشكاليات املطروحة،  يت متكن ـالو
م تناقضها يف ـذا املوضوع، رغات هامة حول ـلذي حيتوي على معلوم، ا)1(أساسا يف اخلط اهلمايوين

. تثـري املوضوعديدة ـجاتـمعلومإضافةبعض األحيان، لكن بعد حتليلها ومقارنتها، ميكن
:العثمانيةوموقف الدولةالتدخالت اإلجنليزية يف اجلزائر قبل احلملة 

اية سنة  ميناء اجلزائر، على اإلجنليزيةتعاقبت السفن احلربية 1816وبداية 1815خالل 
رات املتوالية تنذر حبركة غري معتادة.تلكوكان يبدو أن  الز

بويل.وصول أكسموث إىل اجلزائر للتفاوض نيابة 1 : عن سردينيا و
سطول يتكون من 31إىل اجلزائر، يف أكسموثوصل اللورد  ية، إلجراء ـسفينة شراع17مارس 

بويل وسردينيا، فأعلنت اجلزائر استعدادها لذلك ، مفاوضات الصلح وبعد ذلك قدم ،)2(نيابة عن 
د مناقشة خفيفة، ـاألمريال الربيطاين شروطا للسلم بني اجلزائر واململكتني، قبلتها السلطات اجلزائرية بع

كل واحد من رعايـاه ـدوالر فدية ل500لغ ـومبوجب هذه الشروط يلتزم ملك سردينيا بدفع مب
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ملقابل يعيد مجيع اجلزائريني احملتجز  ين يف مملكته، دون فدية وأن يقدم هدية احملتجزين يف اجلزائر، و
بويل، فقد التزم مبقتضى الشروط اليت عرضتها بري،قنصلية ن يقدم مبلغ ـأما مالك  1000طانيا، 

جلزائر، وأن يقدم اهل ه املوجودين  دية القنصلية التقليدية مرة كل ـدوالر فدية لكل واحد من رعا
.)3(رفني للمعاهدةولقد ضمنت بريطانيا تطبيق الط،سنتني

: .عودة أكسموث إىل اجلزائر حلل مشكلة األسرى املسيحيني2
لذكر أن القائد اإلجنليزي، الذي كان يقود أسطويل اإلجنليز والفلمنك" كان (اهلولنديني)اجلدير 

جلـق ألسرى األجانب املوجودين  مدفوعا من زائر، ـد حضر إىل اجلزائر ليطالب حبل املشكل املتعلق 
ييده يف طلبه هذا، ومنطلقات مواقف حكومته الذي يتمثل يف منع  طرف الدول النصرانية املتفقة يف 

.)4(بيع وشراء األسرى يف العامل "
د ـماي، وطالب من اجلزائربني إطالق سراح العبي13وصل القائد اإلجنليزي إىل اجلزائر يف 

يب يف املستقبل، بل ينبغي أن تعتربه أسري حرب، وهدد و عبد أي أور املسيحيني مجيعا دون فدية، وأال تست
هو ، جلزائرإىل اوره ـمن وراء حض، هدف أكسموث، لقد كان )5(مبهامجة اجلزائر يف حالة رفض مطالبه 

والشراء عن طريق البيع م واالسرتقاق والتعـاملمينع مبوجبها األسر ، صلحوإبرام معاهدةأخذ األسرى 
.)6(العامليف
:.موقف اجلزائريني بني من اقرتاح أكسموث3

ن الداي عمر  قد أبدى كثريا من احلزم واحلكمة والتبصر يف هذه )7(ال بد من االعرتاف 
ل وأيضا ـاملناسبة، فهو مل يكتف بعرض املطالب الربيطانية على الديوان الذي دعي لالنعقاد آنذاك، ب

م،  .)8(ذي سيتخذه ـأييد واملساندة يف املوقف الـمنحه التعلىواتفق اجلميععلى اجلنود يف ثكنا
ييد من طرف مجيع أهايل األوجاق ومشايخ ىومل حيض، طلب أكسموثفضرُ  ي 

لنسبة لألوجاق تكاد تعترب مبثابة قضية حيالديـوان، نظرا عتبارها ، أو مـوتاةـألن ظاهرة األسرى 
ا احلياة املعيشية يف أوجاق اجلزائر، حيث لو منعت ملا أمكن هلالوسيلة  ا ــالوحيدة واهلامة اليت تتحقق 

ت تعترب ـفضال عن ذلك فإن هذه الظاهرة كان،القوى املتصارعة يف العاملضد، االستمرار يف الكفاح
ا، وبذلك ال ميكن ومغاضارق األر ــه يف مشـهاد يف سبيل هللا وإعالء كلمتـالركيزة األساسية للج ر

.)9(فصلها عن احلياة اجلهادية ألوجاق اجلزائر 
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لة اجلزائر، وعقب ذلك رد الداي على مطالب األمريال أكسموث لنظر إلـى أن إ ، قائال أنه 
ت اإلمرباطورية العثمانية فهو ال يستطيع املوافقة علـى اقرتاحه قبل أن جيري مشاورات ، والية من وال

قصد حتقيق النظر ـاين،املقام الشهالستشارة ، مهلة ستة أشهرومنه طلب.)10(مع الباب العايل 
اليت سوف ، مث بعد ذلك يكون العمل مبقتضى اإلرادة السنية، واإلطالع اهلمايوين يف املوضوع املطروح

.)11(واستحساتتجلى فيه قبوال 
صمم الداي على هـذا املوقف يف رفض إذاوعندئذ هدد اللورد أكسموث بتدمري مدينة اجلزائر، 

ا إىل األمريال مرد النهائي، وحينئذ وجه الداي لو عطاه مدة ثالثة ساعات للمشاورة والأو ، شروطه
ائية وطلب منه أن يسحب أسطوله من مرمى  الربيطاين على سلوكه الغريب، فرفض مطالبه بصفة 

دينة.ــوبذلك عاد أكسموث إىل سفينته وهو يهدد بضرب امل،)21(املدافع اجلزائرية 
:واجلزائراجنلرتا .الصلح بني4

ديدات من طرف هذا ، مر يومان على مغادرة أكسموث الثالث وم ـالياألخري، ويفختللتها 
إيل الداي أرسل نهمبعو رك أمر إلغاء الرق للقرار الذي ـاملتعلق بت، اقرتاح الديوانموافق علىوأخربه 

ا ، يتخذه الباب العايل .)31(وبذلك عادت األمور إىل نصا
ية ـديد يف قضـلة ستة أشهر للنظر من جـتوصل اجلزائريون إىل هدفهم وحصلوا على مه

لتايل الوقوف على رأي الب،)41(األسرى مني الذخاالستعداداتالعايل، وإمتاماب ـو ائر وجلب ـمن 
.)51(اجلنود وحتكيم املواقع وغريها من األعمال 

: .موقف الدولة العثمانية من الوضع5
خلطر، ألن الدول األور رغم الصلح بني بريطانيا واجلزائر، إال  بية و أن الوضع بقي ينـذر 

وع جيب ـاإلحاطة بكل جوانب املوضوقصد، فيناوضعت اجلزائر ضمن أهدافها األساسية منذ مؤمتر 
التدخالت اإلجنليزية يف اجلزائر.منموقف الدولة العثمانية، إبراز

حيث العثمانية، فيما خيص قضية تسليم األسرى لإلجنليز إىل الدولة أخبار متناقضة وصلت 
كد العكس  كد التسليم وأخرى  بية و للدول األور احلقيقيةواــأما فيما خيص الن، )61(وصلت تقارير 

انية كانت متناقضة، ـدولة العثمـلت إىل الـفقد أكدت التقارير اليت حصلنا عليها أن األخبار اليت وص
ي إجراء يف رودسرف ـأزمري كان مناقضا للتقريـر الذي ورد من طرف متصفتقرير وايل  ، لذلك فلم تقم 

أت يف بداية األمر إىل االستفسار من سفري ـوأرادت القيام بتحقيق يف املوضوع فلج،ة األمـريبدا
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حر املتوسطـالباه املصاحل الغربية يف ـياد جتـاتبعت سياسة احليف تلك الفرتة كانت قدالسويد، ألن بالده
لـكما أن هذا السفري سبق وأن أعطى بعض املع، .املتفقةدول ـلومات السرية املتعلقة 
ريق ترمجانـه ـبطريقة ودية، عن طالسفريهذاأن هناك إمكانية االستفسار منرأى الباب العايلذلكلو 

أخر ـعندما ت، لكن دولـهذه الاخلاص ملعرفة ما إذا كان قد شعر أو شك بشيء أثناء اجتماعاته بسفراء 
أحيلت القضية إىل جملس الشورى قصد ، املوضوعالسفري السويدي يف اإلجابة وإعطاء تفسري عــن 

سرية ـمع مواصلة التحقيقات ال، جواب السفري للعمل مبقتضاهذلك انتظاربعد قرر توقد، املداولة
.)71(للتوصل إىل احلقيقة 

ــا ترددت يف اختاذ قرار حمددموقف الدولة العثمانية كان  ، لذلك كان على وواضحغامضا، كمـا أ
صد أي هجوم مرتقب.وحتضري أسطوله قصدالداي عمر ضبط األمور

احلملة ونتائجها
رت موجف، و وصلت أخبار املفاوضات اإلجنليزية اجلزائرية إىل أور  ُ ـأ مت ة مـن االحتجاج وا

ا ألضرار اليت تلحقـال تعمل إال من أجاحلكومة اإلجنليزية  تم  آلخرين يف ـل مصاحلها وال  ها 
ن الضروري اإلعداد ـان مـات لذلك كـا يف املفاوضـأن إجنلرتا مل حتقق أهدافهاجلزائر، كماسياستها مع 

حلملة أكثر فعالية.
:إقالع األسطول اإلجنليزي حنو اجلزائر والتحضري للهجوم.1

حلكومة اإلجنليزية بتجهيز أسطول أقلع من ميناء "بورت مسوث" وأحبر فـي اجتاه البحر أمرت ا
. وعندما خرج من مالطة التقى مـع عشرة من فراقط )81(1816املتوسط يف شهر يوليو 

رون واندرقلني )91(الفالمنك .)20(، وكان قائد األسطول الفلمنكي يدعى 
ـر، أرسلـت ـل أن تتجه هي بنفسها إىل اجلزائـاألساطيل املذكورة قبحسب تقرير وايل أزمري فإن 

م، وحماولـة إنقاذ القنصل اإلجنليزياالستغفالسفينة فرنسية من أجل  أتوا لتسوية مشكلة وادعوا أ
يت القنصل اإلجنليزي رفقة شخصية جزائرية إلجراء عق، األسرى هلم وبذلك ُمسح،صلحالد ـفطالبو أن 
. اجلزائر بواسطة السفينة الفرنسيةميناء مبغادرة 

رغم ذاه،)12(األساطيل املذكورة حنو اجلزائر الطريقة، توجهتذه اإلجنليزيقنصلالإنقاذبعد 
األسرى،فيما يتعلق بقضية جديدللبحث من لالنتظار مدة ستة أشهرالطرفني،املصاحلة اليت متت بني 

لتايل  سطول يتكون من ثالثني قطعـظهروا يف امليو  لقد و ، )22(فن األسطولية ـة من السـاه اجلزائرية 
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حيث  ،)32(1816أوت 27ظهرت هذه القوة البحرية عند مدخل ميناء اجلزائـر يف صبيحة يوم 
األفق كان من املمكن رؤية ل و ـان اجلو لطيفا و اهلواء ساكنا ال يكاد يعكر هدوءه إال نسيم عليـك

لسفن احلربية ذات األشكال املختلفة  من البارجة العظيمة ذات الثالث ، البحري كله وهو مغطى 
علم أبيض يرمز اهلولندي -اإلجنليزي، وكان يف وسـط األسطول )42(ب املدفعية الصغريـمركإىلقات ـطب

.إىل الصلح والسالم
رسال مبعوث على منت زورق ص عه رسالة إىل ـمو ، غريـقام قائد األسطول اللورد أكسموث 

. وقد بقي )52(الرسالة يف مدة ساعة والرد علىتسليم األسرى اإلجنليز بطالب فيها ي، قائد امليناء
ب الاالرسول ينتظر اجلو  وحىت، ئماهارة فوجدـمرسى وذهب رئيس امليناء إىل الداي بدار اإلمـب عند 

طول كونه حيمل الراية البيضاء، وهدد بقتل  ـوكيل اخلرج عندما أخرب بذلك، منع القبطان من قصف األس
.)62(كل من يضربه

:بداية القصف.2
بعد أن استكمل اإلجنليز حتضريهم وعودة رسوهلم إىل األسطول، تقدمت سفن األسطول 

أربعة سفن من نوع الفرقتني وثالثة سفن مــن ذوات املخازن الثالثة املزدوج حنو امليناء، حيث اقرتبت 
دأت السفن املتقدمة ـارج متناول املدفعية اجلزائرية، مث بـرافعة علم السالم، ودخلت حتت األبراج، وخ

قضـمر من القو، )72(تطلق النريان يف غفلة من اجلزائريني  ا بذلك املعاهدة اليت تقضي ـائد أكسموث 
نتظار مدة ستة أشهر.

ن واشتبك اجليشان يونتصدى اجلزائري هلذا اهلجوم بكل ما عندهم من قوة، فالتحمت القو
اطلت الطلقات كاألمطار يف ملحمة قاسية وفاصلة مل يقع ومل يشهد مثلها يف اجلزائر  وتعالت النريان و

.)82(وال يف غريها
نه رأى طيور بيضاء حتوم حول أقاله الزهار يف مذكراته حيث قال ومما يدل على هول املعركة ما

وكان ذلك من ضوء النار، ، البلد واألبراج وهو بعيد عن البلد (مكان املعركة) قدر ساعة من الزمـن
لد، ألن الطرقات قد قطعت ـد من أهل البساتني الذهاب للبـوأضاف أنه عند بداية القتال مل يستطع أح

.)92(من ضرب الكور، الذي كـان كاملطر الغزير، حيث ال يرى إال الغبار 
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ارا إىل شتعلة استمرت من الساعة الثامنة ذكر القبطان علي يف تقريره إىل الباب العايل أن احلرب امل
د ركود اجلو ـ، ولقد ساعلفظاعتهامنتصف الليل، وكان من الصعب التعبري عن حقيقة املعركة ووصفها 

.)30(على استمرار املعركة يف الليل 
األمريال اإلجنليزي، ملبعوثاللداي عمر، الذي مل يقدم جو السيئتصرف الوجيب اإلشارة هنا إىل 

جتياز املواقع املالئمة لقص له خيف املدينة، دون أي ـإضافة إىل ذلك مساحه لألسطول املشرتك  طر يف 
مسحوا لألساطيل املذكورة أنبعداجلزائريني كانوا قد خسروا املعركة منذ بدايتها، ومنه فإن، )13(مقاومته 
مرمى مدافعهم حبيث تسىن هلم قصف املدينة بسهولة.جتياز

:.نتائج املعركة3
والقتـلى، لذلكخيالية للجرحى اآلراء فيما خيص نتائج املعركة إىل درجة إعطاء أرقامتتضارب

ئق اليت حبوزتنا سنح اول إبراز أهم ـفمن الصعب علينا التدقيق يف هذا اجلانب، لكن من خالل الو
النتائج اليت اجنرت عن هذا القصف.

ر ظهرت بعد الغروب عندما توقفت املدافع عن القصف لبعض الوقت، حيث  إن أول اآل
اجلسيمة اليت حلقت اخلسائرهدأت احلالة وانقشع الظالم املخيم على األفق اجلزائري، فانكشفت 

مليناء احرتقت وكم مـن احملالت والدكاكني واجلوام، جلزائر واجلزائريني ع ـفكم من السفن املوجودة 
حرتاق الرتسانة وكم من اجلزائريني أصيب جبروح واستشهد، هذا فضال عن ا، والبيوت خربت واحرتقت

ى املواقع اجلزائرية ـكل هذا كـان بسبب نريان املدفعية اليت كانت تتهاطل عل،  ونفاذ الذخرية احلربية
اطل األمطار .)23(ومدينتها 

رغم ذلك فإن القبطان علي يف تقريره املفصل عن أحداث املعركة ونتائجها املوجه إىل
) نفر، كما أحرقت أربعة سفن من 300(الباب العايل، قدر عدد القتلى واجلرحى من اجلزائريني ب

–انب اإلجنليزي ـأما من اجل، النريان يف امليناء،اشتعالبسبب ، الفرقتني وأربعة أخرى من نوع فوروت
من بينهم مثانية ه) (رقم مبالغ في) نفر 3000(اهلولندي فقدر القبطان علي عدد القتلى واجلرحى ب

طع أخرى ـت قطعتني من النوع ذات املخازن الثالثة وقبكما احرتقت سفينتني هلم وخر ،أو عشرة قباطنة
كما أشار وايل أزمري يف تقريره إىل إصابة قائد األسطول اإلجنليزي جبروح ، )33(من نوع القليون الكبار

.)43(لغة اخلطورة
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حلقت يف تقرير مفصل عن اخلسائر التـي أما قائد األسطول اإلجنليزي فقد أشار من جهته 
ري أربعة ـجلزائريني حتت عنوان: "تفاصيل عن تدمري قطع األسطول الراسي يف ميناء اجلزائر "إىل: تدم

يع الزوارق ومج، مدفعا للواحدة30كبرية ذاتومخسة حراقاتبوارج كبرية ذات أربعني مدفعا للواحدة 
ما فيما عدا سبع منها، كما دمرت هذه، زورقااحلربية اليت يبلغ عددها ثالثني  السفن دمرت تدمريا 

دمرت مجيع ماجام واألشكال، كـالسفن الصغرية من خمتلف األحوبعض عدد من السفن التجارية 
. )53("جزئيا اجلسور 

ن القبطان علي يف تقريره إىلكخلسائر املادية، لميكننا إثبات صحة هذه املعلومات حول الكن ال
دم عن آخرها ا مل  ، الباب العايل قال إن القذائف تركت ثغورا يف بعض املناطق من أبراج القلعة، إال أ

أما املخازن واحملالت الواقعة خارج الرتسانة فلم تصاب بشيء كما مل تصاب املساكن الواقعة داخل 
ا من الك .)63(اركري وليست من اخلشب القلعة كو

ر هذا  مرابطة قصد صيد املرجان عنابة، حيث كانت سفن دول خمتلفةالقصف إىلامتدت آ
) نفر واستولوا 300) نفر من املدينة وهجموا عليهم وقتلوا منهم حوايل (500فخرج إليهم حوايل (

فر القنصل اإلجنليزي بصعوبة، بعدما أصيب جبروح بينما، طواقمها) قطعة من السفن مع 100على(
، ولقد أكدت )73(لغة اخلطورة كل هذه األحداث كانت بسبب القصف اإلجنليزي ملدينة اجلزائر 

.)38(تقارير القنصل الفرنسي املوجهة إىل غرفة التجارة مبرسيليا صحة هذه املعلومات 
دمرت األسطولإن الشيء املؤكد هو أن احلملة اإلجنليزية كانت ذو فعالية كبيـرة، حيث 

ة أشهر ـاجلزائري والدليل على ذلك قبوهلا للصلح للشروط اإلجنليزية اليت كانت قد رفضتها قبل ثالث
ر الوخيمة اليت تركها،تقريبا القصف.كما أن طلب املساعدة من الباب العايل، دليل على اآل

:عقد الصلح وإعادة بناء ما خرب أثناء القصف
ر الوخيمة اليت تركها القصف اإلجنليزي  قد أجرب ملدينة اجلزائراهلولندي –ال شك يف أن اآل

املنهارة.البحرية اجلزائريني على قبول الصلح، قصد إعادة بناء القوة 
:.الصلح بني اجلزائر وإجنلرتا1

حامال ) بعث األمريال زورقا على متنه رسوله1816أوت 28صباح اليوم التايل (يف 
ا شروط الصلح بني الطرفني، واليت تتمثل أساسا يف إرجاع اجلزائريني مجيع األسرى رسالة  مضمو

ف دوالر كان ـ) أل350أكسموث إعادة مبلغ (بكما طل،)93(د الصلح مع الفلمنك ـاري، وعقـالنص
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بويل الذين أطلق سراحهم يف شهر أفريل لفدية هاوملك سردينيا قد دفعملك  أي قبيل احلملة لرعا
.)40(حبوايل شهر. 

إننا مل نرد ما حصل بيننا لقد وقعت خسائر جسيمة «ملا وصل الرتمجان (الرسول) إىل اجلزائر قــال: 
املسؤولية، ألننا كلف ذه املهمة جتاهكم من قبل مجيع لكال الطرفني، غري أننا ال نتحمل وحد نا للقيام 

، إزاءكمالدول املسيحية املثقفة على ذلك، وهي اليت دفعتنا إىل القيام مبا قمنا به من األعمال احلربية 
.)41(فإذا مل ترغبوا يف الصلح واملصاحلة معنا فإننا سوف جنرب على العودة إىل احلرب معكم من جديد"

مواصلة قررـوضع اجتمع الديوان للنظر يف هذه القضية، وبعد مداولة األفكار تأمام هذا ال
"...ال هلم:ـل من أحقر العسكر وأصغرهم فقـ، فقام رج)24(احلرب مع إجنلرتا دفاعا عن الدين والوطن 

ولقد كثر الكالم بني مؤيد ومعارض ملواصلة القتال، ..."ي شيء نقاتله؟ إن كل املدافع حتت الردم
. )34(اكتبوا له وأعطوه ما يريد "«ويف األخري تدخل الداي عمر وقــال: 

فسر القبطان علي هذا امليل إىل املصاحلة واالستجابة ملطالبهم كون الدول األوربية كلها
، أما الداي عمر يف تقريره )44(تنوي الشر للجزائر واالنتقام منها، لذلك فال ميكن إيقافهم عند حدهم 

سبب الوضعية ن اجلزائريني أجربوا على قبول الشروط، وعقد الصلح اعرتفإىل الباب العايل، فقد 
ى اتفاقية أبرمت بني ـروط السابقة مبقتضشوبذلك وقع الصلح وفق ال،عبة اليت أصبحت فيها اجلزائرـالص

بعد أن أصبحت اجلزائر خاصةذه من ويالت احلرب الطرفني حىت تتاح الفرصة إلنقاذ ما ميكن إنقا
.)54(ضعيفة من حيث الذخائر واملهمات 

وا ـ)، والذين كان1500إىل (مبعد أن متت عملية تسليم األسرى، الذين وصل عدده
مألوفة من أجل ـيشكلون احملور األساسي يف احلروب اليت وقعت بني الطرفني، أجريت املراسيم الالزمة وال

.)64(جتديد العهد وامليثاق، ضمن شروط معينة بني الطرفني 
نصت املعاهدة اليت وقعت بني أكسموث والداي عمر، على عدم أسرى النصارى (يف حالة 

بية ال يوضع األسري حتت العبودية، ولكنهم و السلم) وإذا ما وقعت حرب بني اجلزائر مع أية دولة أور 
اية احلري، سيبعثون إىل بالدهم من دون فدية، وبذلك سيكونون كمس جونني بسبب العداوة، وبعد 

ستبطل العادة اليت تعترب أسرى احلرب عبيدا. هذا أهم ما نصت عليه املعاهدة اليت وقعت يوم اإلثنني 
.)74(1816أوت 82املوافق لـ ـ1231الرابع من شوال سنة 
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م مل يدفعوا شيئاحيث ، كما وقع الصلح مع الفلمنك وهو غرامةمما كانوا مطالبني به ، أ
.)84(أجل حمدد مقابل الصلح يف، ولقد اعتزم الفلمنك على دفع غرامة سبعة سنني، سبعة سنني

وقع الصلح بني الطرفني وفق الشروط اليت فرضها اإلجنليز ومل يكن يف وسع اجلزائريني
م مل يكونوا يف موقعمناقضة هذه ن فهم ـرضت على اجلزائرييقوة ومبا أن شروط املعاهدة قـد فُ الشروط أل

ا ختص  املعاهدة،أننا نالحظ من خالل احلرب، كماالطرف اخلاسر يف  الدول األوربية لذلك كلأ
ذه املهمة. ميكن القول أ إجنلرتا كلفت من قبل الدول املسيحية للقيام 

على وثيقة هامة تتمثل يف مقال لكن أحدمن خالل العودة إىل مراسالت "دو تستا" عثر
وانتقدت واليت أكدت أن هدف احلملة هو احتالل اجلزائر، ، اجلرائد االجنليزية الصادرة يف تلك الفرتة

. )94(مشروع غزو اجلزائروعدم استكمالبشدة بسبب أقدامه على عقد الصلح اكسموث
:السفن واحلصون.جتديد 2

األسطـول اإلجنليزيمتثلت الضرورة امللحة بعد عقد الصلح يف إعادة بناء البحرية، فمــا كاد 
لسف نخيتفي عن األنظار حىت بدأت األعمال بكل جد ونشاط إلصالح األضرار التـــي حلقت 

ا أن يبعثوا واملنشآت، فجُ  ند آالف العمال، حيث بعث الداي إىل خمتلف العماالت وطلب من 
صالح األبراج، رفقة بنائي عمالة  وقف الداي معهم وهم اجلزائر، وقـدالبنائني الذين عندهم وأمرهم 

ارا، ومل ينتهي شهر حىت أصلح ما فسد من األبراج وبين اجلامع األعظم وعاد كل شيء يعملون ليال و
.)50(إىل أصله 

نالحظ أن عدد البنائني املوجودين يف عمالة اجلزائر مل يكونوا كافني إلصالح مـــا خربته احلرب، 
ائر، ولقد حاول الداي ـاالت األخرى مما يدل علـى ارتفاع حجم اخلسـلذلك طلب الداي مساعدة العم

ر قصد مواجهة أخطار أخرى مرتقبة.إصالح األوضاع وحمو تلك اآل
:طلب املساعدة من الباب العايل.3

نظرا كان من الطبيعي أن تتجه اجلزائر إىل الباب العايل ألجل طلب املساعدة حيث أنه
اسيئلألوضاع ال طالب الداي عمر يف تقريره إىل الباب حيثة اليت آلت إليها بسبب فقدان إمكانيا

العايل أن ميده ببعض القطع من السفن القرصنية قصد سد احلاجة امللحة اليت نشأت بـعد احلرب 
الضروس مـع اإلجنليز وإىل بسبها مل تتمكن اجلزائر مــن بناء سفن ملدة سنة أو سنتني، حسب الداي 

ما أن اجلزائريني سينشغلون يف بداية األمر ـك،افيةـعمر، الذي يرجع ذلك إىل عدم وجود الطاقات الك



244

. ولقد أكد ذلك القبطان علي يف تقريره )51(صالح وتعمري ما خربته احلرب من األبراج والرتسانة 
، قصد إحياء واجلبخانة واجلنوداملفصل إىل الباب العايل حيث طالب بدوره منه أن يبعث هلم املهمات 

ا  .)52(قو
وضاعهم املنهارة وما حصل مع اإلجنليز  لـهم السلطانمنح بعد أن أ طلعوا الباب العايل 

ع وآالت حربية.ـب من نوع فرقاطة واثنني مـن نوع كربيت ومدافـالثاين ثالثة مراكالعثماين مــحمود
احلاج حممد العنايب قاضي وبعثكما كتب الداي عمر إىل سلطان املغرب موالي سليمان، 

يوسف أما، أمواالقدم له كما السلطان وقدم له مركبتني من نوع كربيط  وصل استضافه، وملا اليهاحلنفية 
.)35(شا أمري طرابلس فقد بعث بدوره إعانة للجزائر 

خامتة:
وكانت تسعى إىل حل مشكلة 1816بدايـة سنةازداد تدخل إجنلرتا يف اجلزائر خالل 

ها احلقيقية لن تتوقف عند هذا يدل علىمما األسرى املسيحيني بصفة عامة يف بداية األمر  أن نوا
احلد، بل ستطور إىل أمور أخرى مــع مرور الوقت وهذا ما حصل فعال.

من الدولالعديــدكما أن إجنلرتا مل ختطط لوحدها للقيام حبملة ضد اجلزائر بل حظيت بتأييد
اية القصف حتطيم الن األوربية وهو ما أكده املبعوث الذي أرسله الورد أكسموث للصلح بعد 

اهلدف األساسي لتلك احلملة كان يتمثل ولو أن، األسطول اجلزائري خيدم املصاحل األوربية بصفة عامة
. أساسا يف غزو اجلزائر

ا تتكون من أسطولني إجنليزي هولندي، هذا دليل على أن -أما فيما خيص احلملة الحظنا أ
لذلك رأت إجنلرتا ضرورة التحالف مع أسطول آخر ،األسطول اجلزائري يف تلك املرحلة ال يزال قو

مليناء.قصد حتطيم األسطول اجلزائري الراسي 
حيثاحلملة، اجلزائر قبلعلى موقف الدولة العثمانية من التدخالت اإلجنليزية يف كدوجيب أن 

ئق اليت حصلن كد أن ، واضحعليها ترددها يف اختاذ قرار االحظنا من خالل الو وكانت يف كل مرة 
احلقيقية للدول األور  إرجاعه إىل هذا الرتدد ميكن ، بيةو التقارير اليت تصلها متناقضة فيما خيص النوا

لك الفرتة حيث كانت األخطار حتدق ـعدة أسباب أوهلا أن الدولة العثمانية مل تكن فـي موقع قوة يف ت
ا خاصةإضافة إىل التمردات الداخليةا من كل جهة ا فقدت العديد من ممتلكا ،يف أور. كما أ

ن قبل إجنلرتا وحلفائها وذلك الفرتة حتضري نفسه لصد أي هجوم مرتقب ملذلك كان على الداي عمر 
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ئق ما يثبت أن الدولستعمال اإلمكانيات اليت تتوفر عنده حيث أننا مل جند يف خمتلف ال ة تقارير والو
العثمانية قدمت مساعدات للجزائر قبل احلملة. 

االجنليزياألسطولالعوامل يف صاحل كانت كلكانت احلملة املزدوجة ذات فعالية كبرية حيث  
همعندما مسح لسفن،وأن الداي عمر ارتكب خطأ اسرتاتيجيا قبل بداية القصفاهلولندي خاصة–

األسطول املشرتك يت ساعدت ـوتعترب هذه النقطة من العوامل األساسية ال، دافع اجلزائريةـجتياز مرمى امل
الئم لقصف املدينة وإشعال النريان ع مـأصبح يف مأمن من املدافع اجلزائرية، كما أنه أصبح يف موقحيث

يف السفن الراسية يف امليناء.
لقصف، ف در  اختلفت ـقدـوهنا جيب اإلشارة إىل نقطة مهمة تتمثل فــي األسطول الذي 

ئق واملصادر اليت حصلنا عليها حول هذا املوضوع، ل د هو أن األسطول املشرتك ـكن الشيء املؤكـالو
عندما وصل اجلزائر بذلك العدد الكبري من السفن كان ينوي القيــــام بقصف املدينة وأخذ األسرى من 

ا أتى بذلك العدد الكبري مــن السفن وكان على الداي عمر التفطن هلذا ملدون فدية ولو جاء للصلح 
لعلم األبيض الذي ك، منذ البدايةاألمر ان يف وسـط األسطول فأمر بعدم إطالق النار عليه لكنه خدع 

يف البداية.
ذيـأما فيما خيص نتائج املعركة فكان من الطبيعي أن تتضارب اآلراء حول الطرف ال

يف إىل درجة إعطاء أرقام خيالية، لكن املهم ليس يف عدد القتلى واجلرحى من اجلانبني بل،خسر أكثر
ض عئري وبـاملؤكد هو أن اإلجنليز حطموا األسطول اجلزايف املعركة، فالشيءنتصر االذي الطرف

يف التقارير أن األوضــاع كانت على ما يرام  يف نفسو التقارير اجلزائرية)، (األبراج، لكن رغم ذلك وجد
.من الباب العايلجند الداي عمر يطلب املساعدةالتقرير 

املعركة من جراءالقصف إىل خسائر وخيمة للطرفني، حىت األسطول املشرتك تضرر أدى 
ن وهو ـوالدليل على ذلك أنه انسحب بعدما تكسرت عدة قطع من أسطوله فالصلح كان خيدم الطرفي

عادة بناء ما خرب، كما وصلت بعض املساعدات إليهم لكنها كانت  ما وقع فعال، فقام اجلزائريني 
ها حبجم اخلسائر.قليلة إذا  ما قار

اهلوامش:
ألرشيف الوطين اجلزائري1( اسرتجعها امحد توفيق املدين عندما كان سفريا للجزائر برتكيا يف ، ) عددها أربعة أالف وثيقة حمفوظة 

.مث ترمجت من قبل فكرى طوىن، سبعينيات القرن املاضي



246

-65، ص 1989، ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر1855-1830اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان،) أبو العبد ودودو2(
66.

)، تعريف وتعليق وتقدمي العريب الشركة 1824- 1816(مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر() سلسلة الدراسات الكربى، 3(
151-150ص 1982الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،

.1231ريخ، )،173(22486) مركز األرشيف الوطين اجلزائري: خط مهايون عدد 4(
.66سابق ص الرجع امل) أبو العبد دودو، 5(
.املصدر السابق)، 173(22486) خط مهايون، عدد6(
التعليم، فلم يكن ، مل يتلق هذا الداي أي نوع من 1817سبتمرب08إىل 1815أفريل07) الداي عمر: هو داي اجلزائر من7(

ذلك فقد زودته الطبيعة بصفات احلاكم وكان يف حوايل األربعني من عمره قوي البنية موفور احليوية.رغميعرف القراءة والكتابة و 
.153.ص، املصدر السابق) مذكرات وليام شالر، 8(
املصدر السابق)، 173(22486) خط مهايون، عدد9(
.153.صبق،) مذكرات وليام شالر،مصدر سا10(
)، مصدر سابق.173(22486) خط مهايون، عدد11(
.153.ص، املصدر السابق) مذكرات وليام شالر،12(
.66سابق،ص الرجع امل) أبو العبد دودوا، 13(
ريخ 170(22486) األرشيف الوطين اجلزائري خط مهايون، عدد14(  ،(1231.
.املصدر السابق)، 173(22486) خط مهايون، عدد15(
ريخ178(22500) األرشيف الوطين اجلزائري، خط مهايون، عدد16( ، ،(1231.
ريخ167(17822) األرشيف اجلزائري الوطين،خط مهايون،عدد17(  ،(1231
.155.،صاملصدر السابق ) مذكرات وليام شالر، 18(
، الشركة الوطنية للنشر 2فيق املدين، ط، نشر وحتقيق وتعليق: أمحد تو 1830-1754احلاج أمحد): مذكرات () الشريف الزهار 19(

.121.، ص1980والتوزيع، اجلزاءر،
.1231ريخ ، 22486) األرشيف الوطين اجلزائري خط مهايون، عدد20(
.1231ريخ، )172(22486) األرشيف الوطين اجلزائري، خط مهايون، عدد21(
.املصدر السابق)، 170(22486) خط مهايون، عدد22(
.67سابق، ص الرجع املأبو العبد دودو، )32(
.289،ص.املصدر السابق) مذكرات وليام شالر، 24(
سابق.الصدر امل)، 170(22486) خط مهايون،عدد25(
.122.سابق، صالصدر امل) مذكرات أمحد الشريف الزهار 26(
دروا إىل ضرب األسطول 27( مر من الداي عمر.) ذكر الزهار يف مذكراته أن اجلزائريني هم الذين  الربيطاين اهلولندي 
سابق.الصدر امل)، 173(22486) خط مهايون، عدد28(
.124سابق، ص الصدر امل) مذكرات أمحد الشريف الزهار، 29(
سابق.الصدر امل)، 170(22486) خط مهايون، عدد30(
.156سابق، ص الصدر امل) مذكرات وليام شالر، 31(



247

سابق.الصدر امل)،173(22486عدد) خط مهايون، 32(
سابق.الصدر امل)، 170(22486) خط مهايون، عدد33(
سابق.الصدر امل)، 172(22486) خط مهايون، عدد34(
تفاصيل عن تدمري قطع األسطول الراسي يف ميناء اجلزائر، نقال عن وليام شالر يف مذكراته.:) أكسموث اللورد35(
سابق.الصدر امل)، 170(22486) خط مهايون، عدد36(
ريخ 22523) األرشيف الوطين اجلزائري، خط مهايون، عدد37( .1231، ا، 

C.C.M.Série MQ52 /03, Algérie France 1802- 1834.)38(
124سابق، ص الصدر امل) مذكرات أمحد الشريف الزهار، 39(
.156سابق، صالصدر امل) مذكرات وليام شالر، 40(
سابق.الصدر امل)، 170(22846) خط مهايون، عدد41(
)، املصدر السابق.170(22486) خط مهايون، عدد42(
.125-124سابق، ص الصدر امل) مذكرات أمحد الشريف الزهار، 43(
)، املصدر السابق.170(22486) خط مهايون، عدد44(
)، املصدر السابق.173(22486) خط مهايون، عدد45(
)، املصدر السابق.170(22486دد) خط مهايون، ع46(
يت قاسم: 74( ، يف جملة الثقافة، عدد خاص مبئوية وفاة األمري عبد استمرارية الدولة اجلزائرية يف عهد األمري عبد القادر) مولود قاسم 

.17، ص 1983القادر ،
.125سابق، ص الصدر امل) مذكرات أمحد الشريف الزهار، 48(

(49) L.B.I De Testa, Recueil des traités de la porte ottomane avec les
puissances étrangère, Tome 1, Amayot éditeur des archives, diplomatique, paris ,
1867,p.444.

.69) أبو العبد دودو، مرجع سابق 50(
)، املصدر السابق.173(22486) خط مهايون، عدد51(
)، املصدر السابق.170(22486مهايون، عدد) خط 52(
.127سابق، ص الصدر امل) مذكرات أمحد الشريف الزهار، 53(



248



249






250



251


 



: مـقـدمة
رخيية للمجتمع اجلزائري أن هناك عدة عوائق حالت دون حتقيق التنمية الثقافية -تبني مقاربة سوسيو

تمع ومعرفة حاجياته واحلضارية املأمولة له، وذلك ألن العلوم  اإلجتماعية اليت يعول عليها يف فهم ا
ا أو من حيث دراستها أو تطبيق  ومتغرياته املختلفة إمنا هي علوم حديثة العهد، من حيث االهتمام 
بعة من خصوصية  ألساس إىل كون هذه العلوم مل تكن  تمع اجلزائري، ولعل األمر يعود  ا على ا نظر

تمع اجل تمع يف الغرب، ومن ،زائريا وإمنا هي علوم فرضتها التطورات العلمية يف جمال علوم اإلنسان وا
لتايل شكل هذا األمر أهم عائق حال دون  ت غربية، و ت اليت قدمتها كانت كلها نظر ذلك أن النظر

تمع اجلزائري، ولكن على الرغم من ذلك هناك عدة عوائق وظيفية أخرى تكمن يف العوائق النهوض 
خلصوصية السوسيولوجية والسوسيو تمع اجلزائري و ثقافية للمجتمع. - الداخلية املتعلقة أساسا بطبيعة ا

تمع اجلزائري وإن كان حيمل يف ذاته اإلرادة اإلجتماعية اليت ميكنها أن تغري من أوضاعه احلضارية  إن ا
لشكل اليت يعيشها، إال أن هذه اإلرادة اإلجتماعية مل تتمكن بعد من أن تطال الواقع اإلجتماعي 

احلضاري املناسب، ولعل رأس األمر كله يرجع وال شك إىل وجود عوائق تعمل على برت الروابط اليت جتمع 
ت احلضارية. ولكن ما هي املعوقات الوظيفية اليت تواجه العلوم اإلجتماعية يف  عامل اإلرادة مع عامل اإلمكا

لت تمع اجلزائري؟ اجلزائر؟ و ايل كيف ميكن جتاوز هذه العوائق من أجل النهوض 

العلوم اإلجتماعية والواقع اإلجتماعي:-1
نيتني مها أ logosومعناها "اإلنسان" و anthroposصل كلمة أنثربولوجيا مشتق من كلمتني يو

) هو علُم اإلنسانanthropologyوعليه فإن االصطالح األنثروبولوجيا (،ومعناها "علم"
تمع تمعتعرف علوم اإلو ،وا ا دراسة ختص كل مانسان وا إلنسانعلى أ تمعله عالقة  بصفة وا

ثر وتواصل وتفاعلعامة من خربات وعلوم ومعارف ثري و فهمها إىلالسعيمن خالل وعالقات و
وتتميز العام والكلياإلجتماعيبوجودهاإلنسانذا هي معرفة واإلجتماعيةوالعلوم اإلنسانية،ومعرفتها
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رخيية ذات واإلجتماعيةالبشريةمعرفة الظواهر  جتمع بني املاضي واحلاضر واملستقبل ومن مث أبعادا 
تمعاإلنسانتسعى علوم  رخيي. ومعرفة تطورها التاواإلجتماعيةاإلنسانيةدراسة الظواهر إىليف منتهاها وا

تمع، من حيث كونه  مبعىن الدراسة ألنرتوبولوجيا، أياإلنسانوتعرف علوم  العلمية لإلنسان وا
تمع والتاريخ اإلنسانيةالظواهر أنمن حيث أو،رخيية واجتماعيةأبعادن ذو كائ ختضع ملتغريات ا

ما لتايل تفعل وتنفعل  حلياة أخرىمن جهة اإلنسانوعلوم ،و اإلنسانأنمن حيث اإلنسانية،تتعلق 
. إىل جانب أنه كائن اجتماعين بيولوجيئكا

دف إىل  تمعات احلديثة مل يصبح مقتصرا على الدراسات النظرية اليت  إن دور العلوم اإلجتماعية يف ا
ا التارخيية،  تمعات ومن مث القدرة على فهم تغريا عتباره املعيار يف احلكم على ا تثبيت التنظري الفكري 

ع اإلجتماعي ال من أجل فهمه ووصفه وحتليليه وإمنا أضحى دور العلوم اإلجتماعية موجه مباشرة إىل الواق
فقط، بل وحماولة تغيريه وفق متطلبات احلياة اإلنسانية املتجددة واملتغرية، كما مت توظيف العلوم اإلجتماعية 
تمعات من خالل حتديد كيفية  يف إجياد احللول للكثري من املشكالت واألزمات اإلجتماعية اليت تواجه ا

تمع. االستفادة من احل قائق النظرية يف حتقيق التنمية اإلجتماعية والنهوض حبال ا
ا العلوم اإلجتماعية تكمن كلها يف حماولة حتقيق التنمية والبناء  من هنا فإن األدوار اليت تتميز 
تمع ومدى  اإلجتماعي املتكامل الذي يكشف عن قيمة املبادئ والقيم الثقافية اليت متثل خصوصية ا

ت التارخيية اليت تدفع به ت تمع ال ميلك كل تلك الضما من - فاعله مع تلك املبادئ الثقافية، ولكن ا
ا ته وقيمه الثقافية واخلصوصية اليت يتميز  أن حيقق التنمية والبناء احلضاري املأمول، ألن -خالل إمكا

ال اإلجت خيضع بشكل مباشر أمر البناء والتنمية أو التجديد والنهضة يف ما خيص ا ماعي ليس أمرا إراد
ملثل نفسه، أي أنه خيضع  رخيي  إىل إرادة اإلنسان أو إىل اإلمكان اإلجتماعي، وإمنا هو أمر نفسي و
لشروط األنفس وملتغريات التاريخ. ويتبني من خالل املتغريات السوسيولوجية املعاصرة أن التاريخ ينفتح 

من املستجدات، حىت أن بعض املفكرين الكبار مثل فريديريك أكثر من أي وقت مضى على الكثري
ما (م) 1831-م1770(هيجل قد تنبؤ بنهاية التاريخ، مبعىن أفول الثقايف م)1952وفرنسس فوكو 

رخييا يف حركة خطية فهو ال يعود على ذاته أبدا، بل أنه  وحتلل اإلجتماعي زمنيا، ذلك أن الزمان ينساب 
حىت نظرية ابن خلدون حول الدورة التارخيية للمجتمع، وما قال به مالك بن نيب وغريهم كثر، ال تكاد 

لنسب ة للعامل العريب واإلسالمي املعاصر، ذلك أنه ومنذ عصر ما بعد املوحدين بقى تصدق هنا، خاصة 
العامل العريب واإلسالمي يراوح املكان ذاته من دون انطالقة حامسة يف التاريخ، إذ يف الوقت ذاته الذي 

تمع العريب واإلسالمي ينغلق على ذاته ويؤمن  خلوارق ينساب فيه التاريخ أماما جند أن الثقافية/ ا



253

يت أمهية التساؤل عن دور العلوم اإلجتماعية ودورها يف عملية التنمية يف  واملعجزات التارخيية. من هنا 
تمع اجلزائري بوجه خاص.  العامل العريب واإلسالمي ككل، وا

مباشرة إىل تفكري العالئق بني العلوم  االجتماعية إن مقاربة بسيطة للفضاء االجتماعي يف اجلزائر تقود
تمع اجلزائري"، وما نفرتضه مبدئيا يف فهم هذه العالقة هو وجود عدة عوائق وظيفية  وموضوع دراستها "ا

أن هذه العلوم مل تكن نتيجة النمو حالت دون أن تطال العلوم االجتماعية موضوع دراستها، أمهها
ا املعرفية  ا واهتماما لكن انعكاس مباشر للفكر الغريب األوريب، الطبيعي للمجتمع اجلزائري، ألن مضمو

ال ميكن أن نرجع مجيع العوائق الوظيفية اليت تعاين منها العلوم االجتماعية يف اجلزائر إىل عوائق خارجية 
تمع حيمل يف بعض األحيان بذور فنائه من الداخل وال أدل على ذلك من أن بعض  وفقط، ألن ا

تمعات التارخيية فقدت مكانتها تمعاحلضارية بسبب عجز فا إذ حينما كرها االجتماعي عن قيادة ا
تمع إىل فكر ثقايف/ اجتماعي خاص، فإنه حتما يسري خلف جمموعة أفكار مشتتة  ال يتمرجع ا
تمع يصبح ينزاح حنو نوع من الوهم الكاذب يف اجتاه تغريات تفرضها  ومتناقضة، ومىت مت ذلك فإن ا

تمع اجلزائري البحث عن الشروط التارخيية  احلاضرة دون وعي ثقايف مسبق، وهذا ما يفرض على ا
تمع اجلزائري  احلصانة الثقافية اليت متنعه من االحنالل يف معادالت اجتماعية دخيلة، إذ قد حلت يف ا
بدال من القيم الفعالة قيما ظرفية مؤقتة سيدة نفسها على العامل الثقايف وأضحت تتحكم يف زمام

تمع اجلزائري يعاين األمور،  تمع عن متثل مبادئ وقيم العامل الثقايف األصيل، فا وهذا منذ أن عجز ا
ا تغيري أوضاعه  اليوم أكثر من أي وقت مضى من عدم القدرة على متثل القيم الثقافية اليت من شأ

احلضارية.

ت و -2 املعوقات: العلوم اإلجتماعية يف اجلزائر بني اإلمكا
لعلوم االجتماعية حالت دون اليت أدت إىل وجود عوائق وظيفية يف ايعد من بني األسباب اجلوهرية 

ا علم ذا خصوصية معرفية  ا من حيث كو تمع اجلزائري هو طبيعة العلوم االجتماعية ذا النهوض 
لون الواقع ويصوغون نظريتهم يف إطار ومنهجية خاصة، ذلك أن علماء الطبيعة مثل علماء االجتماع يتناو 

وتعد هذه امليزة إمكان جوهري ،[1]مفرتضات أو حمكمات هي نفسها غري مثبوتة كموجبات أو يقينيات
ال حيط من قيمة العلوم االجتماعية وال ينقص من أمهيتها يف اآلن ذاته، ذلك أن قيام العلوم االجتماعية 
على االفرتاضات إمنا مينحها صفة االستمرارية والعلمية اليت ال تتوقف عند نتيجة بعينها تسقط من جماهلا  

ا على حسب طبيعة  كل النتائج املتوقعة يف جمال وموضع الدراسة، وإمنا هي افرتاضات مفتوحة على إمكا
ت الدراسات االجتماعية ا يف أجبد لنسبة للعلوم االجتماعية كل مقاربة نظرية يتم إتباعها أو األخذ  و
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ال النظري علوم اجت ماعية يف اجلزائر فإن هذا األمر يعد حافز وعائق يف اآلن ذاته، ذلك أنه ال توجد يف ا
لفكر اجلزائري ا يف مقاربة طبيعة ،خاصة  ت الغربية، يتم االستعانة  وإمنا هي علوم مستوحاة من النظر

تمع اجلزائري ت نظرية ذات تشكل غريب وبني جمتمع جزائري ميلك ا لتايل فإن البون شاسع بني مقار و
أمام الكثري من من اخلصوصية التارخيية ما جيعل أمر مقاربته من خالل النظ ت االجتماعية الغربية حتد ر

الباحثني يف ميدان العلوم االجتماعية، ألن أكرب عائق ابيستيمولوجي يبقى يفرض نفسه هو املواءمة بني 
تمع اجلزائري  تمعات الغربية وبني ا النظرية الغربية اليت تشكلت يف ظل ظروف ومناسبات خاصة 

ت والدراسات الذي ال خيضع لتلك املنا ا، ومن مث تعذر على الكثري من املقار سبات والظروف ذا
تمع اجلزائري، وللسبب ذاته  الوصول إىل نتائج حامسة يف معاجلة الكثري من املشكالت اليت تواجه طبيعة ا

تمع اجلزائري أمرا مؤجال على الدوام. بقي النهوض 
ن إمنا هي معوقات تتعلق خاصة ،ات الوظيفية للعلوم االجتماعيةاملعوقهذهمن هنا ميكن القول 

ا كما مت بيانه سابقا،بطبيعة العلوم اإلج ا تتعلق مبعوقات خارجية تفرضها طبيعة تماعية ذا كما أ
رخييا، ومن بينها أن االستعمار وما صاحبه من صور ودوائر للتعبئة يكاد  تمع اجلزائري  وخصوصية ا

ريخ العرب احلديث واملعاصر فقد أسلمتنا إمرباطورية الرجل املريض "تركيا" لالستعمار يكون قاعدة  يف 
كان أو فرنسيا أو حىت  قطاره....وسعى هذا االستعمار اجنليز تمع العريب  األورويب الذي سيطر على ا

تمع العريب إىل أقطار ومناطق نفوذ ودويالت تمع اجلزائري بدوره خضع إىل [2]ايطاليا إىل تقسيم ا وا
االستعمار الغريب الفرنسي يف فرتة زمنية طويلة أثرت يف الكثري من عاداته وطبائعه اإلجتماعية سواء من 
حيث اللغة أو الثقافة أو السياسة أو غريها، وهذا احلدث التارخيي إمنا يشكل عامال ال ميكن جتاهله يف 

تمع اجلزائري، تمع اجلزائري من خالل التوظيف الالئق للعلوم اإلجتماعية مقاربة طبيعة ا ألن النهوض 
تمع اجلزائري ويف ذلك تشكل اللحظة االستعمارية أحد أهم  إمنا يتطلب فهم البنية التارخيية لتكون ا

ال اإلجتماعي.  ثري هذه العلوم يف ا العوائق اليت أخرت ظهور فعالية و
جتماعي للمجتمع العريب وهو األساس يف كل فهم وتفسري يعايش أمناطا إنتاجية كما كان البناء اإل

[3]مشوهة وعند نقطة أولية جدا يف التحليل ميكن التمييز بني نشاطني إنتاجيني أساسيني زراعي ورعوي

تمع اجلزائري الذي مل خيضع إ ذلك ىل بناء اجتماعي ذا وظائف حضارية وهذا األمر ينطبق بدوره على ا
ت منوه التارخيي ملتطلبات الضرورية للحياة واليت تتمثل ،أن بدا إمنا كانت تعتمد نشاطات بسيطة تكتفي 

لتايل فإن املنجزات احلضارية اليت تتعلق  ت العيش، و إمنا هي صناعة والتكنولوجيا وغريها ليف ضرور
تمع اجلزائري، مل تكن ذات منو  نشاطات حديثة، ألن العلوم اإلجتماعية اليت نعتمد عليها يف مقاربة ا
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تمع بع من خصوصية ا ومن مث تطرح املفارقة اليت ينشطر ، وإمنا هي علوم حديثة دخيلة عليهطبيعي 
ملي.فيها البعد النظري عن البعد الع

تمع اجلزائري ذاته  ومن بني أهم املعوقات الوظيفية األخرى هو أن التغري االجتماعي الذي خيضع له ا
مل خيضع إىل دراسة اجتماعية قاصدة وهادفة من خالل االستناد على مناهج حداثية ميكنها أن تتبع كل 

خر على خط الزمن ا لتارخيي للمجتمع، ومن ذلك أن تفسري املتغريات اليت ميكنها أن تطرأ بشكل أو 
تمع اجلزائري قد خضع إىل دراسات سوسيولوجية وأنرتوبولوجية كثرية من  طبيعة التغيري الذي خيضع له ا
خالل االستناد على تفاسري وتعليالت معظمها أحادية اجلانب تركز على سبب بعينه تسند إليه مجيع 

تمع، يف حني أن علم االجتماع احلديث مييل من خالل صوره العلمية إىل التغريات اليت حتدث يف ا
أي أنه يعرتف بتعدد وكثرة أمناط ،اإلقالع عن الفكرة القائلة بوجود سبب مهيمن للتغري االجتماعي

إىل مقاربة البعد الديين فإننا جند أثره البالغ يف التأثري االجتماعي إىل احلد الذي نسبت [4]التغري ، وإذا عد
إليه الكثري من التصورات االجتماعية القدرة الفائقة على إحداث التغري االجتماعي بصفة فعلية ومباشرة، 

ا جتسد مبعدال هرة ميكن احنطاطها إذ يتمثل البعد الديين للحركات االجتماعية يف كو ت متفاوتة زعامة 
تعصب وعصبية دينية، إن التوليفة إىلإىل اجرتاح معجزات إىل سحر واىل مطلقية اعتقاديه قابلة للتحول 

الدينية حاضرة حضورا كامنا يف هذه الفرتة أو تلك من أزمنة احلركات االجتماعية حىت أوالئك الذين 
احل ضيقة جدا إمنا يعلنون بكل طيبة خاطر سعيهم وراء قيم يتصرفون كحركات ضاغطة سعيا وراء مص

تمع اجلزائري فإن الدين يشكل حافزا ومؤثرا اجتماعيا فعاال [5]مقدسة" ، وإذا أسقطنا هذا الفهم على ا
من السلوكات والتفاعالت االجتماعية، ولكن يعد يف الوقت ذاته حاجزا وعائقا، وذلك يفسر لنا الكثري

إىل الدين اإلسالمي مبنظار الواقع االجتماعي الراهن، ألن االعتقاد الديين اإلسالمي حتول عند  إذا نظر
ة يوظف معها الدين يف الكثري من الفئات االجتماعية اجلزائرية إىل قدرة مهيمنة ومطلقة أو إىل عصبية قاهر 

ا،   لقداسة والقيم واملبادئ الدينية ذا حتقيق أغراض إيديولوجية خاصة ومصاحل فردية حتت غطاء اإليهام 
إىل اقرتح هاربرت ميد، فإن  تمع اجلزائري ذاته يفتقد إىل آليات التفاعل االجتماعي، وإذا عد كما أن ا

إلمياءات، ول كن األهم أن هذه التفاعالت تشمل الذات أيضا، مبعىن أن التفاعل يتكشف عن حتاور 
إسقاط دور األخر على ذايت ميكنين من التأمل يف ذايت بينما أفكر يف صوريت أمام األخر وهكذا أوفق 

تمع اجلزائري يبقى حباجة ملحة إىل حتقيق دور تفاعلي بني األفراد، [6]سلوكيايت تبعا لتلك الصورة ، إن ا
ن جمموعة العالقات العفوية والبسيطة ميكنها أن تفيد يف حتقيق التواصل االجتماعي  إذا ال ميكن القول 

لقدر نفسه إىل عالقات هادفة ومقصود ة، ألن التواصل مبفهومه اإلجيايب الفعال، وإمنا حيتاج األفراد 
ا االجتماعي من خالل الصورة الكلية اليت  التفاعلي هو الذي حتقق من خالله الذوات االجتماعية كيا
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ا ال  جتعل الذات يف حالة مستمرة من التكون والتفاعل االجتماعي، ألن الذات اليت تبقى حبيسة ذا
ا الذايت إال من خالل االندماج االجتما عي، ولكن مادام أن الفرد اجلزائري ال يزال ميكنها أن حتقق كيا

واىل غاية الراهن التارخيي خيضع إىل الكثري من التصورات الذاتية اليت تبقيه حبيس أرائه وأفكاره اخلاصة فإن 
العلوم االجتماعية حتتاج إىل قطع أشواط كثرية من أجل املسامهة يف تفعيل العالقات االجتماعية، وذلك 

ف على وصف وحتليل الظواهر االجتماعية، ولكن من خالل العمل الدءوب يف ليس من خالل الوقو 
حماولة حتقيق التفاعل والتواصل بني األفراد يف جمال السلوك والعمل.

تمع،  إن اجلانب الثقايف يعد بدوره جانبا مهما يف فهم طبيعة العوائق اليت تقف حاجزا أمام النهوض 
تمع اجلزائري مبعزل عن اإلطارذلك أنه ال ميكن النظ تمع ر إىل ا وكما يرى الثقايف الذي يتشكل فيه ا

ضمن خمتلف العالقات االجتماعية اليت ميكن أن تيسر جتب دراسة العالقات الثقافيةدنيس كوش فإنه 
عالقات االندماج أو التنافس أو النزاع ...ومن الواجب إعادة موضعة ظواهر التآلف الثقايف والتمازج 

إذ الثقافة هي اليت تبقى تغذي ،[7]الثقايف، بل االستيعاب أيضا يف أطر بنيتها أو إعادة بنيتها االجتماعية
تمع وتدفع به إىل االستمرار يف عجلة التاريخ من خالل االنفتاح على العوامل احلضارية املختلفة، ولكن  ا

لرتاث مادام أن الفضاء الثقايف يف اجلزائر ال يزال حبيسا ملقارعة الزمن والتاريخ من خال ل حصره يف الصلة 
ملثل يبقى حمصورا يف  تمع اجلزائري  ملاضي احلضاري من دون العمل على جتديد العامل الثقايف، فإن ا و

لرتاث امل ال ذاته الذي يتعلق  لتايل يبقى من دون جتديد اضي يف ما خيص األعراف والتقاليد ا و
ت الثقافة اجلزائرية قد حضاري،  هذا ألن هناك خطاء يف توجيه احنلت يف مطالب ظرفية زمنية إن أولو

الثقافة ويف حتديد أهدافها وأدوارها احلضارية، وقد كان هذا األمر نتيجة عجز املثقف عن متثل العوامل 
احلقيقية اليت ميكن أن تطاهلا فعالية الثقافة، ويف ظل جتاذب هذه األوضاع عجز املثقف اجلزائري عن متثل 

ال االجتماعي والسياسي، بل حىت يف جمال الكتابة واإلبداع الفكري، األدوار املناطة مبهمته الثقافية يف ا
ا ال حمالة تنحل يف الكالم الزائد والثرثرة ويتم اختاذها أداة للتسلية  وحني تفقد الثقافة أمسى مهامها فإ

أن والرتفيه، إذ قد أسست وزارات من أجل هذا الشأن وجعلت هدفها الفن والرقص واملوسيقى، يف حني
.[8]الفن والرقص واملوسيقى أسلوب حياة وذوق وليست هدفا البتة

" أنه ال الذات املثقفة وال الفضاء الثقايف الذي أنتجته يف اجلزائر قد استطاعا أن حيققا كينونتــــذلك  ـ"
التارخيية مبا هي املؤجل الذي نستشرفه يف أفق الثقايف، وذاك ألن الذات املثقفة/ اجلزائرية قد أعفت نفسها 
رخيية تكاد أو تقرتب من إعدام هويتها  ا أحالت نفسها إىل حلظة  من مهمة صناعة التاريخ، أل

لضبط اللحظة التارخيية املاضوية اليت أضحت تتح كم يف زمام املستقبل الثقايف الذي مل وكينونتها، وهي 
لضبط احلدث الثوري/ االستقالل السياسي، وذاك ألن ما ندعوه مثقف جزائري  حين زمنيا بعد، ونقصد 
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مل يفكر البتة يف ما يعنيه التفكري خارج التاريخ الفعلي الزمين املنتهي، إن ثقافة املستقبل مبا هو املستشرف 
تينا من الذي نكونه ال ميكن تفكريه ا إال من خالل فتح أفق/ فضاء ال زماين للثقافة، إن فضاء الثقافة 

بعامة إذا مل  املستقبل، ألن موضوع/ فضاء الثقافة اجلزائرية مهدد نفسيا واجتماعيا وسياسيا وحضار
أي الذي مل حيدث واملختلف يف آن عنيؤسس كيانه الثقايف مبا هو صناعة للحدث الثقايف/ املستقبل 

.[9]احلادث/ ماضي، وكذا الذي حيدث/ احلاضر
إلضافة إىل كل ما سبق فإن هناك معوقات سياسية حالت دون أن تؤدي العلوم اإلجتماعية وظيفتها 

ا يف ما خيص النه تمع، ومن ذلك أن نظام احلكم يف اجلزائر ال خيتلف عن غريه من املنوطة  وض 
العريب من حيث نزعته التسلطية ورغبته يف اإلستمرار وخوفه من التفاعل احلر األنظمة احلاكمة يف العامل

للمجتمع واألداء الدميقراطي للشأن السياسي مع ما مييز هذه األنظمة كذلك من ضعف وتدهور يف 
، إن السلطة السياسية يف اجلزائر مل تستطع أن [10]التنمية املختلفة رغم اإلمكانيات الكبرية املتاحةجماالت

تمع وال أن تدفع به حنو التفاعل والديناميكية احلقيقية، ولكنه ا دفعت به يف الكثري من املناسبات حترر ا
تمع حتت رمحة االختيارات السياسية اخلاطئة أو الغري مدروسة  إىل التخبط يف أزمات سياسية جعلت ا

م لشكل السياسي واإلجتماعي اهلادف، ذلك أن  أصحاب القرار السياسي يف اجلزائر يصدرون قرارا
نزاهة وقدرة الغري على حتمل أعباء مسؤولية البلد وال شك أساسا على روح أبوية تدفع إىل عدم الثقة يف

ومع طول سس عليها نظام احلكم يف األولأن تشكيل هذه النزعة يعود ابتداء للشرعية التارخيية اليت
البقاء يف السلطة وذبول وهج املرجعية الثورية برز مصطلح املصلحة الوطنية الذي ال يفسر إال وفق ما يريده 

ن النهج الدمي[11]من بيديهم أمور الدولة قراطي يف اجلزائري أصبح خيول لفئة معينة دون ، ويفهم من هذا 
ا  غريها مسؤولية السلطة واحلكم، أما عادا ذلك من الفئات االجتماعية األخرى فإنه ال يسمح هلا ال بكو
من الفئات املثقفة أو العلمية أو غريها اليت متلك الكفاءات العلمية والسياسية أن تشارك يف احلكم 

األمر توظيفا خاطئا للدميقراطية، وهذا ما فرض وجود عوائق حالت دون والسلطة، ومن مث شكل هذا
جلزائر منذ سنوات حتقيق التواصل العالئقي بني السياسي واإلجتماعي،  والالفت أن األزمة اليت عصفت 

ول هي اجلزء الظاهر من البناء الفاسد لإلمسنت الذي يغذي ثقافة الدميقراطية والقناعة احلضارية لنظرية تدا
السلطة، ونتيجة هلذا الغياب فقد عربت األزمة بعنف عن وجود عالقة توتر بني املشروع الدميقراطي وبنية 

تمع رخييا أن جتربة الدميقراطية يف اجلزائر مل تستطع أن حتقق أهدافها وأغراضها [12]ا ، ألن الظاهر 
تمع تبني وال شك اإلستخدام السيئ لقيم  ا ا السياسية واإلجتماعية، واألزمات اإلجتماعية اليت مر 

الدميقراطية السياسية يف الواقع اإلجتماعي.
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قلق للسلطة السياسية يف اجلزائر، هل حنن أمام جمتمع مدين؟ أم جمتمع سلطة؟ إن إن التساؤل احملرج وامل
وهذا ت موازية للمجتمع املدين احلقيقيالسلطة خلقت جمتمعا مدنيا مبؤسسات وهيئات وأحزاب ونقا

تمع أضحي غري قادر على تنفيذ ما تسعى إليه السلطة تمع املدين من هذا املنظور ،[13]ا واملقصود 
تمع املدين يعتمد على  املنظمات غري احلكومية اخلارجة عن التنظيمات احلكومية مثل األحزاب وغريه، فا

على قيم ومبادئ اجتماعية خاصة حتقق نشاط اجلمعيات واملنظمات اإلجتماعية غري احلكومية اليت تقوم 
من خالهلا أهدافها وأغراضها اإلجتماعية من خالل حتقيق تلك القيم واملبادئ يف الواقع اإلجتماعي من 
تفاعل وتواصل وغريها، إذ قد اهتم املواطن اجلزائري بتشكيل اجلمعيات واملنظمات والروابط والنوادي اليت 

اإلجتماعية، ولكن ع سيس اجلمعيات ختص القضا لى الرغم من سبق اجلزائر من حيث العدد يف جمال 
تمع أمام فاعلية احلركة اجلمعوية يف لبنان ومصر  ا تفقد هذا املوقع يف جمال حيوية ونشاط وتطور ا فإ

. [14]واليمن واملغرب واألردن وفق التصنيفات اليت ذهبت إليها بعض املنظمات الغري احلكومية

تمعية يف اجلزائر هو افتقادها آلليات التفعيل  ولعل سبب قلة فعالية املنظمات اإلجتماعية واجلمعيات ا
ا لإلمكانيات الثقافية واحلضارية الالزمة كما أن سبب قلة فا علية احلركة اجلمعوية يف اإلجتماعي وفقدا

ألن كثريا من أن هذه الكثرة املعلنة غري صحيحة اجلزائر على كثرة عددها يعود أوال وقبل كل شيء إىل 
ا انقطعت عن النشاط أو مل تنشط أصال منذ  اجلمعيات املسجلة ال وجود هلا على أرض الواقع أل

لتايل فإن اجلانب الكمي الظاهر يف ما خيص [15]سيسها ومل يتخذ قرار إداري أو قضائي حبلها ، و
تمع من أزماته احلضارية، إذ ما الفائدة من تواجد الكثري من اجلمعيات  اجلمعيات ال ينفع يف إخراج ا

ث ردة من الفعالية والنشاط واملنضمات دون فعالية أو  ري اجتماعي واضح، إن كثرة املنظمات واجلمعيات ا
الثقايف واحلضاري الفعال إمنا يدل على وهن العامل الثقايف والسياسي الذي ينعكس ال حمالة على الوضع 

اإلجتماعي.

خاتـمة:-
من خالل التحليالت السابقة ميكن أن خنلص إىل القول أن هناك عدة معوقات وظيفية حالت دون 
تمع اجلزائري، وهلذا فإن العلوم االجتماعية يف اجلزائر  ا اجتاه ا قيام العلوم االجتماعية بوظيفتها املنوطة 

المولة حتتاج إىل فكر اجتماعي جديد ميكنه أن حيقق النهضة احلضارية املأ (النفسي والثقايف والديين يف ا
ت الراهنة اليت يفرضها الوضع العاملي املعاصر تفرض [16]واألخالقي واالقتصادي والسياسي) ، ألن التحد

تمع املعاصر، ولكن جيب أبعاد تنمويةعلى الدوام وجود  شاملة تراعي املقتضيات احلضارية اليت حيتاجها ا
تمع.  أن تكون عملية التنمية اإلجتماعية مسبوقة بنهضة ثقافية تتوافق مع طبيعة وخصوصية ا



259

ش: ــوامــاهل-

لبنان - خليل أمحد خليل، "املفاهيم األساسية يف علم اإلجتماع"، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت- [1]
218ص، 1،1984ط

169، ص1988عبد الباسط عبد املعطي، "اجتهات نظرية يف علم اإلجتماع"، عامل املعرفة، - [2]
170املرجع نفسه، ص- [3]
74خليل أمحد خليل، "املفاهيم األساسية يف علم اإلجتماع"، مرجع سابق، ص- [4]
97املرجع نفسه، ص- [5]
بريوت لبنان، 1شبكة العربية لألحباث والنشر، طالجون سكوت، "علم اإلجتماع املفاهيم األساسية"،ترمجة حممد عثمان،- [6]

2009.
دنيس كوش، "مفهوم الثقافة يف العلوم اإلجتماعية"، ترمجة منري السعيداين، مراجعة الطاهر لبيب، املركز العريب للرتمجة، مركز - [7]

100، ص2007، 1دراسات الوحدة العربية، ط
ولوية الفكر احلر واحلس النقدي السليم يف جمال العالئق بني االجتماعي والثقايف، ألن حرية الفكر املأمولة يف - [8] البد األخذ 

ا ميكن أن تصنع فضاء ثقافيا جزائر لوهن النفسي واالجتماعي املصطنع اجلزائر هي ذا لدونية وال  ال يتحرج من ذاته وال يشعر 
ا سليل املاضي وسجن حلرية الفكر /أو/ املفروض قصرا وتعسفا. السؤال املطروح هنا ملاذا ال يزال النظر إىل الثقافة يف اجلزائر على أ

املثقف أم يف الفضاء الثقايف؟ أم فيهما معا؟ أم الزلنا مل نفهم وقيد بوساطة السياسي والديين والسلطوي؟ هل يكمن املشكل يف
ن "الثقافة هي دين القرن العشرين"، إن 1976"تــAndre.Malraux-الثقافة بعد؟ يقول املفكر الفرنسي أندري مالرو م" 

هول/ احلدث، الـمعلوم / احلضور. ا مفكرة يف أفقها كــ"كينونة" منفتحة على مستقبلنا ا الثقافة مبعناها العميق هي ذا
ياة الثقافية إال بعودة املثقف النقدي"، يوم لكحل فيصل، مقال علمي يف جريدة اخلرب الوطنية اجلزائرية بعنوان، "ال تستوي احل- [9]

.24، ص2014/ 12/ 08النشر 
4ص، 2010رؤية ميدانية"، اجلزائر، -عبد الرزاق مقري، "التحول الدميقراطي يف اجلزائر- [10]
8صرؤية ميدانية"، مرجع سابق، -عبد الرزاق مقري، "التحول الدميقراطي يف اجلزائر- [11]
10"، جملة الباحث االجتماعي العدد -مقاربة ميدانية–زهرة زرقني، "أزمة الدميقراطية يف اجلزائر بني الفكر واملمارسة - [12]

129، ص2010سبتمرب، منشور جامعة سطيف اجلزائر، 
تمع املدين اجلزائري- [13] فيفري 1الوجه األخر للممارسة احلزبية"، جملة املغرب املوحد، العدد احلادي عشر، -بوحنيفة قوي، "ا

40ص، 2011
لنسبة للمصطلح يغلب يف اجلزائر استعمال كلمة احلركة اجلمعوية وهي مرادفة لكلمة العمل األهلي أو املنظومات غري - 1][4

رخييا كبريا للجزائر إذ كان هو امللجأ الكبري والواسع الذي وجد فيه اجلزائريون  ذا التعريف زمخا  تمع املدين  فرصتهم احلكومية ميثل ا
م وأفراحهم أثناء حقبة اإلستعمار الفرنسي، أنظر يف هذا الصدد: للتعبري ع م وأحزا م وهويتهم وثقافتهم وطموحا عبد -ن ذوا

35، ص34صرؤية ميدانية"، مرجع سابق، -الرزاق مقري، "التحول الدميقراطي يف اجلزائر
36صاملرجع نفسه، - [15]
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مالك بن نيب" من ضرورة إن ضرورة التأسيس لعلم اجتماع جديد يف العامل اإلسالمي تتأيت وفق تصور املفكر اجلزائري "- [16]
تمع اجلزائري خاصة هو نتيجة حتميةالتأكيد على أمهية البعد اإلسالمي، ألن تمع اإلسالمي عامة وا املآل الذي انتهى إليه ا
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متهيد:

ت السماوية هو احملور الذي تناولته الكتب املقدسة مبا فيها التوراة واإلجنيل  إن احلديث عن النبوة يف الد
وقد تناولت هذا املوضوع بشكل واسع وكبري على اعتبار أن النّيب هو املرسل واملختار من هللا والقرآن،
أو العرّاف يف النبوءات امليتولوجية جمرد مفسر ومسؤول إلرادة هللا أصبح املنبئوبعدما كان رسالته،إلبالغ

ت السماوية ملزم بنقل كلمة هللا حرفيا ، أي أن العالقة بني هللا واإلنسان يف النسق الديين مبينة يف الد
على النبوة والرسالة.

ت السماوية هو حديث عن النبوة الظاهرة أي نبوة األنبياء ،  ولقد كان فاحلديث إذن عن النبوة يف الد
هلذه املسألة أثر على التصوف اإلسالمي ، وذلك من خالل ما ظهر على مواجيدهم الروحية وما متثلت 

هذه املمارسات على التصوف اليهودي واملسيحي جندها م كتا م وأشعارهم ، وغالبا إذا ما قار
ن التصوف اإلسالمي دخيل على الثقافة  تتشابه معهم حىت أدى القول إىل بعض الباحثني واملفكرين 

ذلك من ، وللنبوة دور كبري لدى املتصوفة ، ومتثل اإلسالمية وأن له مصادر أجنبية من ثقافات أخرى 
ن ، فالدين واحد مهما اختلفت خالل وراثتهم حلكم األنبياء  م القوّي بوحدة األد واملرسلني وإلميا

ت السماويةأشكاله ، وعليه نطرح اإلشكال التايل:   ؟ وما موقف كيف طرحت مسألة النبوة يف الد
أين نلمس ذلك ؟؟ هل هناك عالقة بني الطرحني ؟ وإن كانت كذلك التصوف اإلسالمي منها

اليهودية : - 1

نة ، علينا أن نعرج على امل فهوم اللغوي واالصطالحي للكلمة قبل احلديث عن مسألة النبوة يف هذه الد
، وقد مسي بذلك إلنبائه عن هللا تعاىل املنبئوهذا اللفظ مشتق من النبأ وهو اخلرب ، فهو النيبء-النبوة

) أي أنه أشرف على سائر 1فرتك اهلمزة وقال : وإن أخذ من النبوة والنباوة وهي االرتفاع عن األرض (
لرؤى الصاحلة  اخللق ، وجاء يف تعريفات اجلرجاين أن " النيب من أوحى إليه مبلك أو أهلم يف قلبه أو نبه 

وصفاته وأحكامه ، وهي على ) وقيل أيضا أن " النبوة هي اإلخبار عن معرفة ذات احلق وأمسائه 2(
قسمني : نبوة التعريف ونبوة التشريع ، فاألوىل هي اإلنباء عن معرفة الذات والصفات واألمساء ، أما الثانية 



262

حلكمة والقيام بسياسة ( ألخالق والتعليم  هو فالنيبّ ) 3فهي مجيع ذلك مع تبليغ األحكام والتأديب 
، وهو الذي تظهر على يديه القوى اخلارقة.اإلنسان الذي يكون مطلعا على الغيب 

لنبوات اليت اعتربها اإلنباء  ومتثل اليهودية أول انطالق للنبوة يف املعتقد الديين ، فقد عرف العهد القدمي 
نه مرسل من اإلله ، وهذا  عن احلوادث املستقبلية اليت يكون مصدرها اإلله ، فيمتأل النّيب إحساسا 

ثل أحد أهم مسات النبوة يف التوراة ، فاملقاصد اإلهلية كانت تظهر للنّيب من خالل اإلحساس هو الذي مي
الرؤى والوحي السماعي مثل ما كان حيدث ملوسى عليه السالم .

لقد اعترب اليهود أن هذا العامل هو مهبط وحي مساوي قد جتلى فيه اإلله بذاته ، وحصل هذا الوحي 
أللواح  ، فاعترب موسى النّيب مفسرا مبا السماوي مرة واحدة على طور سيناء ، حيث ألقى هللا إىل موسى 

ت األوىل أي األسفار من الكتاب املقدس حيث قال الرب  يوحي به هللا وهذا ما أشارت إليه الكتا
جعلتك   كإله لفرعون وهارون أخوك يكون كنّيب لك ، فعليك أن تبلغه بكل بكل ما أمرك به ، ملوسى " أ

) واملقصود من هذا الكالم أن 4أخوك هارون فرعون كي يطلق سراح بين إسرائيل من بالده " (فيخاطب
ذا أطلق اليهود على النّيب  هارون ما هو إال مبثابة مفسر لكالم موسى ، وموسى هو مبثابة إله فرعون ، و

لفظ خطيب أو مفسر.

كاتب التوراة بناء على قول الرب ملوسى " وقد ظلت اليهودية واملسيحية لقرون طويلة تعترب أن موسى هو  
لتايل فإن التوراة هو كالم هللا الذي أوحى به إىل موسى ، ويعترب 5دوّن هذا يف الكتاب للتذكار " ( ) و

موسى هو النّيب احلقيقي الذي كان خملصا لبين قومه ، وقد توفر فيه الشرطان : صنع املعجزات وعدم 
االحنراف عن الدين.

لنبوة على اعتبار أن النّيب مرسل وخمتار من هللا ، واعتربوا أنفسهم شعب هللا املختار أيضا لقد آمن ا ليهود 
موسى يف املقام األول ، ّمث بعده كبار الكهنة ، ومل يتجسد للكهنة والعرافني الدور النبوي كما كان فكان 

ت القدمية ، ألن هذا الدور كان موجودا عند النيبّ  حلكمة فامتازالذي اختاره هللا ، سائدا يف الد
لتايل مل يكن للنبوة وجود أخر من غري األنبياء ،  والصدق وإحداث املعجزات اليت مل تكن عند الكهنة ، و
م مل يرتقوا إىل مرتبة األنبياء ، وإن كانوا حيدثون  حىت وإن كان للكهنة دور كبري يف تفسري األحداث إال أ

م يتلقون الوحي  اإلهلي إماّ عن طريق السماع أو الرؤية يف املنام ، فهذا مل خوارق تشبه خوارق األنبياء ، وأ
يصلهم إىل مرتبة النبوة . وظل ما يتلقونه حديث نفس أو ملسات جنية على التعبري األفالطوين سواء يف 
منا هذه ، مل  عهد األنبياء أو حىت بعد مرور زمنهم ، فكما قال هوبز " مبا أنه مل تعد هناك معجزات يف أ
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من األفراد ، كما مل تعد ينا عالمات نتعرف بواسطتها إىل التجليات أو اإلهلامات اليت يزعمها أيتعد لد
م لدينا ا الستماع إىل أي مذهب ، يتجاوز ما يتوافق مع الكتب املقدسة اليت حتل منذ أ خملصنا لزامات 

).6حمل أي نبوءة  أخرى ، وتعّوض من نقص النبوءات بصورة مالئمة " (

دعاء نبوءات ، أو حدوث القاءات وهذا القول ينفي متاما أي مذهب أو نزعة تدعي بوجود خوارق أو 
لذكر ما ذهب إليه الصوفية يف اليهود ، ألن  روحانية على شكل إهلامات أو رؤى أو ما شابه ، وخنص 

لنفس واالقرتاب من ملكوت السموات ، والد خول إىل رحاب التصوف يف التعريف اليهودي هو االرتفاع 
اهدة الروحية بكل مراحلها ، وبلوغ كل أطوار  األلوهية ، والصويف الذي يعتنق هذا الطريق ، عليه 
السلوك الروحي حىت يصل إىل مرتبة األلوهية ، فال حتصل معرفته إال بواسطة تفكر متعال حيدد منط جتربته 

لعزلة  مع النفس ، واالرتقاء من هذا العامل احلسي إىل ءواالختالاخلاصة ، فالتصوف اليهودي أيضا يتميز 
مور غيبية قد حتدث مستقبال ، خصوصا بشأن اليهود كقضية التعويض اليت  العامل العلوي ، فيتنبؤ 

ملستقبل . شاعت بينهم ، أي تعويض احلاضر 

ن عند معاصريه غري  وهلذا جند يف التاريخ اليهودي اعتبار بعض الكهنة أنبياء كالصموئيل مثال " فلم يك
كاهن أو رائي ، فجاءت األجيال املتأخرة واعتربته نبّيا عظيما ، وسببت مبادرته يف إيقاظ روح الشعب 

لتايل فإن أي شخص يعتنق مذهبا كالتصوف مثال ، 7أثناء بناء اململكة "(الفلسطينينيضد  ) ، و
ضاته الروحية ، وأنه حندث  مور وبتنبؤمعه خوارق تفارق الطبيعة ، ويّدعي أنه وصل مرتبة عالية بر

ستحدث مستقبال خصوصا إذا كانت ختص الشعب اليهودي ، فإنه من األمر احملتوم يعترب من احلكماء 
ألنبياء ،  م األمر إىل تعظيمه مثل ما كان يفعل  والزهاد الذين جيب هلم االحرتام والتوقري ، وقد يصل 

ألخص إذا كان يزعم أنه يوحى  إليه من هللا.و

يف املنام  أووقضية الوحي هنا تتخذ أشكاال خمتلفة ، فال يعين به الوحي املباشر من هللا بقدر ما يعين الرؤ
طين حيصل  من الزمن.للمتنبئإهلام  ، وهذه ضروب من النبوة ، وقد استمر هذا االعتقاد قرو

نة املسيحية :- 2 النبوة يف الد

اليهودية اليت وردت يف التوراة عن التعاليم املسيحية ، إال أن تعاليم اإلجنيل تقوم على قد ختتلف التعاليم 
طهارة القلب وسالمة الروح ،وتدعوا إىل مفارقة هذا العامل والتفكري يف حياة أخرى يكون فيها خلود الروح 

واجلسم معا.
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ء فما إن ظهرت املسيحية حىت أخذت اليهودية تتالشى ، وذلك حسب ما صرحه  موقيون أحد أ
الكنيسة يف القرن الثاين ميالدي فقال " بوجود إهلني أحدمها اإلله العادل الذي اختذ من بين إسرائيل شعبا 

املسيح وخّلص اإلنسانية من خمتارا وأنزل عليهم التوراة ، أما اآلخر فهو اإلله اخلّري الذي أظهر متمثال يف
ها ، وقد كان لإلله األول السلطان على العامل ، حىت ظهر اإلله الثاين فبطلت مجيع أعمال اإلله  خطا

)  ، فال خيفى أن املسيح عليه السالم قد ولد يف جمتمع يهودي ، وتلقى مبادئه 8األول وزال سلطانه "(
ليهود فقط ، فجاء بتعاليم غري منه ، إال أنه سعى منذ بدايته إىل إصالح ن زعته اليت جعلت هللا خاصا 

جيل األربعة "  أل مرقص وإجنيل-لوقاوإجنيل–مّىت إجنيلتعاليم اليهود ، وقد مجعت يف أربع نسخ مسيت 
فجاءت رسالته تدعو للعدل والسالم والسماحة للعامل كله.- يوحناوإجنيل–

ا ، بل هو سالمنا بكل املعىن ممّا حيتويه من عمق ، إذ أنه قد " فلم يكن املسيح هو فقط صانعا سالم
، ) ، لقد تلقى املسيح قبوال يف وسطه 9صاحلنا ليس فقط مع إهلنا بل مع إخوتنا ومع كل من حولنا (

حوج إليه ، فجاء ليكّمل ما كان يف  خصوصا أنه كان يدعو إىل السالم ، هذا السالم الذي كان العامل 
بل وهو ما قاله " ال تظنوا إّين جئت أللغي الشريعة أو األنبياء ، ما جئت أللغي بل ألكّمل الشريعة من ق

شيء، فاحلق أنزل لكم إىل أن تزول األرض والسماء ، لن يزول حرف واحد من الشريعة حىت يتّم كل 
، ومن صّدق نبوته ) ، فالدين هو القوة احملركة للمجتمع ، والنّيب هو الرسول الذي يبلغ رسالة هللا10"(

م يسوع : " قلت لكم ،  ا عالمات على الوجود اإلهلي ، فأجا ملعجزات أل وحقيقة رسالته هو اإلتيان 
سم أيب هي تؤدي َيل الشهادة "( ) " إن األب الذي 11ولكنكم ال تصدقون واألعمال اليت أعملها 

ها هو أعظم من اجلميع ، وال يقدر أحد أن ينتزع  ) .12من يد األب شيئا "(أعطاين إ

جيل تظهر قرب يسوع من التنور  ا قصص األ ، فلما رأى الناس اآلية اليت النبويفاملشاهد اليت جاءت 
) ، فعرف يسوع بشفاء املرضى وإحياء 13:  " حقا هذا هو النّيب اآليت إىل العامل "(اصنعها يسوع قالو 

وصل بني األب واخللق ، فكان واجبا على كل مسيحي أن ابنا لألب ، وصلة املسيحيوناملوتى فاعتربه 
، وكونه ابن هللا وذلك إلوهيتهحييا بعقيدة املسيح ، وال يسعنا أن نذكر أن يسوع عيسى عليه السالم أنكر 

.اإلجنيلدلة قد وردت يف 

آلخرين ، وجتلى اخلطاب فمن أهم القيم اليت وردت يف التعاليم املسيحية تلخصت يف عالقة الفرد بذاته و
ها ، وكيفية  لزهد والتقشف ودفعها إىل االعرتاف خبطا املسيحي واضحا ودقيقا يف مقاومة النفس البشرية 
ين  الذي تتخذ فيه  التخلص من عوالقها ، وكان هذا التخلص من الرغبات وقهرها خمالفا للتصور اليو

).14ا هي شكل من أشكال السيطرة واخلضوع "(عالقة الفرد بذاته نطاق جدلية " السيادة والعبودية مب
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نة املسيحية ، نلمس هلا أثرا يف حركة التصوف اإلسالمي كلباس  وهذه اللمسات اليت جندها يف الد
الصوف الذي هو زّي الرهبان ، وفكرة الفناء يف هللا وغريمها ، وأغلب الباحثني واملفكرين يرجعون التصوف 

تقارب طريق االتصال الروحي بينهما ، والعرتاف بعض املتصوفة املسلمني اإلسالمي إىل جذور مسيحية ل
هلامات قلب املسيح ونوره كابن عريب مثال يف قوله : 

لقد صار قليب كل صورة      فمرعى لغزالن ودير رهبان

ن وكعبة طائف     وألواح توراة ومصحف قرأن ( )15وبيت ألو

ملنا يف التجربة الروحية فقد كانت صورة املسيح كنّيب جلية  يف فكر ابن عريب وغريه من الصوفية ، ولو 
فإننا جند من ضمنها شوق املتصوف الدائم إىل الرتقي يف املراتب ، والسعي إىل مالمسة مكانة النّيب ومن 

ك بينهم عيسى عليه السالم ، فال خيفى إذن أن املسيح قد لعب دورا كبريا يف فكر املتصوفة ، وممّا ال ش
فيه أّن املسيحيني مبا فيهم الكهنة والرهبان الذين يعتربون أنفسهم واسطة بني هللا والبشر ، قد وصلوا إىل 

م  ضا م خلدمة اإلله ، وهلذا فهم هذه املرتبة من خالل ر م النفسية ، وتكريس حيا الروحية وجماهدا
يب ، فأصبحوا يف مكانة كمكانة الوالية يعتقدون أن هللا اصطفاهم هلذا املقام ، وكشف هلم عن علم الغ

ا يتّم االتصال  وذلك من خالل حلول الالهوت يف الناسوت.ال متناهيعند صوفية اإلسالم إذ 

: اإلسالم- 3

يف  ت األخرى ، فبعد ما كان مغرت خذ مكانه يف اإلسالم على غرار الد يندرج موضوع النبوة و
ت امليتولوجية ، فإنه قد بلغ أرقى صوره يف اإلسالم ، وحتقق ذلك يف نبوة حممد عليه الصالة الد

َ أَْرَسْلَناَك  َ أَيـَُّها الَنِيبُّ ِإ والسالم ، هذا النّيب الذي عظمه هللا وبلغ به الرتبة وأعايل الرفعة فقال لنبّيه { 
).16َشاِهداً َوُمَبِشرًا َونَِذيرًا } (

وإمتام إلبالغهذه الشخصية العظيمة ، هذا الرسول والنّيب الذي بعث فالنبوة يف اإلسالم جتسدت يف 
ملعجزات لتدل على صدق نبوته ، وكان القرآن الكرمي من أعظم املعجزات. الرسالة اإلهلية ، فأكرمه هللا 

عليه هذا القرآن الذي حيمل أمساء خمتلفة كالكتاب والتنزيل والفرقان ، وقد أنزل على النّيب حممد صلى هللا
لوحي وقاله شفهيا ، وكلمة الوحي شياء معّينة تدل على إهلام هللا ألنبيائه "وسلم ، فتلفظ  أو وحيه هلم 

) فالوحي هو ما تلقاه النّيب أو الرسول من ربه من كالم أو رسالة أو إشارة أو كتاب بشكل خفي.17"(
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نَ  َ أَْوَحيـْ َنا وقد خاطب هللا نبّيه يف القرآن فقال : { ِإ َنا ِإَىل نُوٍح َوالَنبيَِّني ِمْن بـَْعِدِه َوأَْوَحيـْ ا إِلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ
َنا َداُووَد ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواَألْسَباِط َوِعيَسى َوأيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَمانَ  َوأَتـَيـْ

كما كتبه موسى عليه فالوحي خيت)18زَبُورًا }( ص به النّيب والرسول ، وهو إما أن يكون نصا مكتو
السالم ، وإمّا أن يكون شفهيا كما ألقي على النّيب حممد عليه الصالة والسالم ، والوحي الذي تلقاه نّيب 

الم على مدى اإلسالم هو القرآن كتاب املسلمني املقدس ،"  إنه الكلمة اإلهلية ، نقلها امللك إىل نّيب اإلس
).19ثالث وعشرين سنة " (

الصادقة اليت  فالقرآن هو خرب هللا بل هو النبوة كلها ، وأول بدايته مع النّيب أي الوحي كان عن طريق الرؤ
تكون يف حالة النوم كما قالت عائشة رضي هللا عنها يف احلديث الصحيح " أول ما بدء به رسول هللا 

الصادقة ، فكان ال يرى رؤية إال جاءت مثل فلق الصبح " صلى هللا عليه وسلم من الوح ي هو الرؤ
)20. (

ا تعترب أيضا من أشكال الوحي كما ذكر ذلك النّيب عليه الصالة والسالم "  جزء من النبوة كما أ فالرؤ
األنبياء يف املنام وحي" ( وأكرب دليل ) وقد تكون عن طريق اإلهلام الذي يلقيه هللا يف ذهن امللهم 21رؤ

راء حجاب كما حدث ذلك يف العهد على ذلك الوحي الذي ألقي إىل أم موسى النّيب ، وقد يكون من و 
القدمي ويف القرآن وهو أيضا اإلحياء غري املباشر الذي يكون عن طريق ملك رسول يوحى للنّيب كما حدث 

مع النّيب احملمدي.

الرسالة اإلهلية للبشر ، وال إيصالومهما تعددت واختلفت طرق وأشكال الوحي ، فإن اهلدف منها هو 
لوح ي اإلهلي .تتحقق النبوة إال 

مبادئفالنبوة يف اإلسالم إذن هي الرسالة احملمدية للعامل أمجع ، فيها عظمت كلمة اإلله وشّن فيها 
ا ختم هللا رسله فكان النّيب حممد عليه الصالة والسالم هو آخر األنبياء والرسل. التشريع للحياة ، و

التصوف اإلسالمي :- 4

صويف إىل آخر ، وذلك كل حسب جتربته الروحية اليت عاشها يف التصوف جتربة فردية ذوقية ختتلف من 
سفره ، فهو معرفة قبل أن يكون علم ، وهلذا قيل من ذاق عرف ، هو ممارسة تدعو إىل تطهري الروح 

اليت تستوجب وتصفيتها من كل الشهوات وامللذات ، وبكل ما يعيق النفس من التطلع إىل معرفة احلقائق 
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ي التحلي بكل ماهو كرمي ومحيد من األخالق واألفعال ، والتخلية تعين التخلي عن كل التحلية والتخلية أ
ما هو مذموم.

ن ،  ألنه يسعى ومما هو معروف أن للتصوف دور كبري يف بناء قيم التعايش و السالم بني الثقافات واألد
هو الذي ميكن الصويف من دائما إىل رقي اإلنسان والسمو به إىل أعلى املراتب ، وهذا البناء السليم

.اإلحساس مبعاين اإلنسانية بكل معانيها اخلالصة 

ن ، فالدين كله واحد مهما تعددت صوره  م الشديد بوحدة األد وفكرة السالم هذه منبثقة من إميا
ن ، ما هي سوى ألقاب خمتلفة واملقصود  وأشكاله ، إذ اليهودية والنصرانية واإلسالم وغري ذلك من األد

يقول ابن الباطن واحد ، منها ال يتغري وال خيتلف ، فاالختالف هو فقط يف االسم يف حني أن األصل أو
النقياد ملا شرعه هللا له  عريب :" فالدين هو االنقياد ، والناموس هو الشرّع الذي شرعه هللا ، فمن اتصف 

لدين وأقامه  للدين ، واحلق هو الواضع املنشئأي أنشأه كما يقيم الصالة ، فالعبد هو –فذلك الذي قام 
) فالعبادة 22دين من ِفْعِلَك فما سعدت إال مبا كان منك "(لألحكام ، واالنقياد عني فعلك ، فال

ا حقيقة واحدة وهي هللا  ن على أ ، إذ نزوهلا ال يدل إال الصحيحة هي أن ينظر العبد إىل مجيع األد
على األمساء اإلهلية .

، و  ن من حقيقة جوهرها إذ " الدين كله  كله منك ال منه فابن عريب وغريه من الصوفية مل ينكروا األد
من 23إال حبكم األصالة "( ) وقد شرح عالء الدين علي بن أمحد املهائمي هذا القول " أن الدين كله 

وإن كان مل يصرح ببعضها من حيث املعىن احلقيقي وهو االنقياد ، إذ ال يسمى حيث أنه واضع لألحكام 
من األحكام الشرعية اليت هي مآخذ أحكام دين منقادا وهو كونه خالقا لالنقياد ، واضعا ملا ينقاد إليه 

).24اخللق " (

ونظرة فالدين ما شرعه هللا لعبادة من أول نّيب إىل خامت األنبياء واملرسلني حممد عليه الصالة والسالم ، 
الصوفية له هي نظرة واحدة ، وقد ردها نيكلسون إىل احلب الذي هو موضع القلب ، والقلب هو مصدر 

اختذ الصوفية احملبة وسيلة لتوحيد العبادة وهذا هو السر يف اعتبارهم أن الدين واحد مهما وقدالعبادة 
تعددت صوره.

ا يف مواجيدهم الشعرية والنثرية ، ومن  ن ويوظفو وهذه املسألة هي اليت جعلتهم ينظرون إىل مجيع األد
هبينها مسألة النبوة اليت اختذت طرحا خمالفا متاما ملا  ند الفالسفة وعلماء الكالم وحىت األصوليني ععاهد

وهو خامت الرسل وخامت األولياء ، وقد اعتربوا أن النبوة اصطفاء إهلي  ،و ،  النّيب احملمدي هو أعلى عامل 
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، ونبوته هي نبوة التشريع وقد انقطعت معه أما النبوة اليت ال تشريع هلا فهي مستمرة وسارية يف هذا الوجود 
ن : نبوة التشريع ونبوة عامة ، األوىل هي نبوة األنبياء واملرسلني واليت وضع هللا فيها أي أن الن بوة نبو

طنة يف قلوب األولياء ، وتتمثل يف التشريع لعباده وقد انقطعت مع خامت األنبياء ، أما الثانية فهي نبوة 
لتحديد مرتبيت " الوالية والوراثة " ، فالوّيل هو الذي يرث مقام األنبيا فإن األولياء ء ، ويف هذا الباب 

ت .يرثون من األنب ياء مجيعا على اختالف الد

م وأحواهلم الروحية ،  وخنص وأغلب الصوفية قد حتققوا مبقام الوالية والوراثة ، ويبدو ذلك جليا يف مقاما
عتباره أكرب مشايخ الصوفية ، حيث نلمس استناده لبعض القصص التوراتية اليت  لذكر حول ابن عريب 
وردت يف الكتاب املقدس ، من بينها ما جاء يف سفر اخلروج " وملا نزل موسى من جبل سيناء ، ولوحا 

ت مشعة من خماطبة الرب له ، الشهادة يف يده عند نزوله من اجلبل ، مل يكن يعلم أن بشرة وجهه قد صار 
فرأى هارون ومجيع بين إسرائيل موسى ، فإذا بشرة وجهه مشعة ، فخافوا أن يقرتبوا منه (...) وملا انتهى 

) " ) فهذه القصة يتخذ منها مثال لتوضيح اعتقاداته 25موسى من خماطبتهم جعل على وجهه حجا
املوسوي وهو أبو يعزى أحد شيوخ أيب ذا اإلرثناك من األولياء من ورث ه، حيث بّني أن هالعامة 

ملغرب ، فكان ما يرى أ حد وجهه إال عمّي  من شدة النور يف وجهه ، وهذه من الكرامات اليت مدين 
ا على أوليائه املخلصني . ميّن هللا 

) 26ها العني (ئو العالقة بني الويل وإرثه النبوي عالقة تؤثر يف سلوك الوّيل وتطبعه خبصائص معينة ال ختط
كامال حوله ، وهذا إن دل  أما فيما خيص اإلرث العيسوي فقد خصص ابن عريب يف كتابه الفتوحات 
على شىء فإمنا يدل على كثرة األقطاب العيسويني الذين ورثوا من النّيب عيسى عليه السالم ، إضافة إىل 

م وأشعارهم ، متاما ما قاله احل ):27(الجمتثل املسيح يف جتار

على دين الصليب يكون مويت       وال البطحا أريد وال املدينة 

ملقام العيسوي ،  اهلمة ومن خصائص كرامات األولياء العيسويني فهذه األبيات تؤكد على ارتباط احلالج 
لرمحة والشفقة يف معاملتهم للناس وينبه ابن عريب هنا أن ليس " للوّيل  العيسوياملؤثرة يف األشخاص ، و

يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم من الكرامات املشي يف اهلواء ، ولكن له املشي على املاء ، واحملمدي 
ميشي يف اهلواء حبكم التبعية فإن النّيب حممد صلى هللا عليه وسلم ليلة أسري به وكان حمموال قال يف عيسى 

املعجزات اليت كانت لعيسى عليه السالم ال أني ) أ28عليه السالم : لو ازداد يقينا ملشى يف اهلواء " (
ميكن أن تكون ككرامة للوّيل الذي ورث اإلرث العيسوي وهو ومن أمة حممد عليه الصالة والسالم.
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كما يتسىن أيضا للوّيل أن يرث من املقام احملمدي الذي يعد أكمل املقامات ، فكل نّيب من األنبياء له 
ون غريه هو الذي يتسىن له معرفة هذه األسرار الباطنية ، فيتمكن من وراثة حكمة إهلية ، والوّيل وحده د

ما كان عند األنبياء كأن يرث الرمحة من سليمان ، والصرب من يعقوب وغريمها .

خامتة :

ت السماوية ، كان مبنيا انطالقا ما وجد يف الكتاب  إن التصور الذي كان سائدا حول النبوة يف الد
لزهد وصفاء الروح ، وهذااملقدس  عتبار أن األنبياء كانوا يتميزون  التصور قد ملسنا فيه ملسة صوفية ، 

وهو ما مشى عليه الصوفية يف مجيع الثقافات من تصوف يهودي ومسيحي وحىت إسالمي ، وأغلبية 
ت عالقة هذه صوفية اإلسالم كانوا يف بداية طريقهم زهادا أمثال اجلنيد والبسطامي وغريمها ، وقد متثل

ثر أغلب  ا الصوفية ، إضافة إىل  ن اليت آمن  لتصوف اإلسالمي من خالل وحدة األد ت  الد
ت ،  ذلك واضحا بشكل كبري يف أقواهلم وبدامشاخيهم ببعض املعتقدات اليت كانت سائدة يف الد

م كاستنادهم على بعض النصوص التوراتية وحىت  اولة التعليق عليها مبا يتالءم مع ، وحماإلجنيليةوكتا
لرغم من كل  لتايل هناك تشابه بني القصص الواردة يف الكتاب املقدس وبني قصصهم ، و م ، و عقيد

اخلاصة اليت متيزه عن بقية الثقافات األخرى .هذا يبقى للتصوف اإلسالمي ميزته 

: وامشاهل
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.45سورة األحزاب ، اآلية : -)16(
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.55املصدر نفسه ، ص-)23(
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قبة الزرقاء ، املغرب ، علي شودكيفيتش ، الوالية والنبوة عند الشيخ األكرب حميي الدين ابن عريب ، تر: أمحد الطيب ، دار ال-)26(
.78د.ط، د.س، ص 

، د.ط، -)27( .229، ص2011عبد القادر احلصين ، شرح ديوان احلالج ، دار الفرقد ، سور

، 2006، 2، تح: أمحد مشس الدين ،دار الكتب العلمية ، بريوت ط1حميي الدين ابن عريب ، الفتوحات املكية ، جزء-)28(
.314ص
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القضـــية،العــــامةالقضـــيةالعالقـــة،أرســـطو،،الرمـــزياملنطـــق،التقليـــدياملنطـــقاملفتاحيـــة:الكلمـــات
.الذاتية

ملخص:
القرن التاسـع العشـر حىت اواخرظل املنطق التقليدي تقريبا الشكل الرمسي للفكر املنطقي منذ ارسطو 

إىل سـاحة اجلـدال والرمـزي ليـدي إال أنه بعد ظهور املنطـق الرمـزي طرحـت إشـكالية العالقـة بـني املنطـق التق
لد كامال مكتمال، وكأن مبدعه أبلغه درجة الكمال يد للمنطق التقليدي معتربا أنه و النقاش، بني موقف مؤ و 

. حمدودية لغتهسب عقمه و ه بقيمتواحدة وبني موقف منكر ألصالته و دفعة
:مقدمة
تفكــريهيفالعقــلعليهــايرتكــزالــيتالفكــرمبــادئبضــبطاألوىل،نشــأتهذمنــاألرســطياملنطــقاعتــىن

،األحكـاموحتديـدوالتصـورات،املعـاينبضبطاعتىنكمايتناقض،والحييدفالستدالالته،وا وبنـاءوالقضـا
،السليمللتفكريمنهجيةآلةيكونأنبيهفأريدواحلدود،األلفاظإغفالعدممعواالستدالالت،الرباهني
ملاملنطـقنإفـاهلـدفهـذالتحقيـقوسـعيا،احلـوادثو رـللظواهـبيبالسـالفهـمعلـىاإلنسـانيةالقدرةولتفعيل

هاالهتمـــــامزادبـــــلم)،قAristote384،322ـ(أرسطوـــــمؤسســـــهنتهـــــاءينتـــــه ومبادئـــــهبقضـــــا
ختضـعدقيقـةرمزيـةصـورةيفقضـااللنـايبسـطأناسـتطاعالـذيالرمـزياملنطـقمـيالدفكان،واستدالالته

احملكم.للربهان
سـاحةإىلالرمـزيواملنطـقالتقليـدياملنطـقبـنيالعالقـةإشكاليةظهرتالرمزياملنطقبظهورولكن

التقليــدياملنطــقلقيمــةيــدةمؤ تيــاراتبــني،)1(»ســنةمخســنيحــوايلمنــذيتوقــفملالــذي«والنقــاشاجلــدل
مواقـفوبـنيوإضـافة،شـرحجمردفهوبعدهمنعملأيوأننشأته،منذمكتمالكامالولدقدأنهمعتربة
الجديــداإبــداعاوكأنــهوخصــوبة،ورمزيــةدقــةمــنالرمــزياملنطــقبــهمتيــزمبــامقارنــةوقيمتــه،ألصــالتهمنكــرة
السابق.ملنطقلهصلة

هـــيالرمـــزيواملنطـــقالتقليـــدياملنطـــقبـــنيللعالقـــةالقطيعـــة)(االتصـــال،املزدوجـــةالنظـــرةهـــذهإن
اجلوهرية:التساؤالتبعضعناإلجابةخالهلامنحناولواليتاملتواضعة،الدراسةهذهموضوع
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يعتـربالرمـزياملنطـقظهـورهـلاتصـال؟أمانفصـالعالقـةالرمـزيواملنطـقالتقليـدياملنطـقبنيالعالقةهل
انـهأمواإلبـداعاجلـدةعناصـرعـنيكشفأنالرمزياملنطقاستطاعوهلالتقليدي؟للمنطقوقطيعةجتاوزا

األرسطي؟النسقعنخيرجمل

املنطق:مفهوم
ج.ديويمعجند«ورمبامتشعب،داليلحقلذاتالكلمةفهذهحمددا،تعريفاللمنطقجندال

)J.Dewey(املنطقأنمثالفيقالاجلدليثوراملوضوعهذافـعلىاملنطق؟هوماملسألةإشكالياطرحا
املفهوم:هذايقرتنالغالبيفلكن،)2(»املنظمةالعالقاتنظريةأنهأوللفكر،الضروريةالقواننيعلمهو

الصحيح،لالستنتاجتوفرهاالواجبالشروطنظريةأو،للفكرالصوريةالقواعديفيبحثالذيلعلم
نيةاللفظةمنمشتقةاإلجنليزيةيف"Logic"والفرنسيةيف"Logique"تعيناليتمنطقوكلمة اليو

"logos"»تفكـريمنالكالموراءماوهواصطالحيمعىنأخذتمثالكالم،إىلتشـرياليت
.)3(»واستدالل
إمناو«ـوأرسطدـعناملعىنذاتوجدمل"Logique"منطقكلمةأنعلىالبعضويتفقهذا

"فكل مايذكره التاريخ أن تلميذه )4(»أرسطوأتباعمناملشاؤونالشراحابتكارمنتكونأنحيتمل
هو من قام بنشر أعمال أستاذه و من بينها مؤلفاته يف املنطق حوايل القرن األول "اندرونيكوس الرودسي

تهيفتردوملالكلمةيعرفمل«فهو)5(قبل املسيح .)6(»التحليليالعلماسمعليهأطلقوإمناكتا
هواحلقيقيوموضعهالعلمآلةإنه«بقوله:يعرفهفهوللمنطق"األرسطي"ملفهومبدأماوإذا

للعلم،منهجاأوآلةاملنطقجيعلأرسطوأنيتضحولـالقهذامن،)7(»العلمصورةهوأونفسهالعلم
ب يف ولعل السبالنظرية،للعلومتصنيفهيفيدخلهوملبذاته،علمايعتربهفلمالعلوم،دائرةخارجويضعه

لتصورات «ع إىل كون املنطق ج) ير E.BOUTROUX(ذلك كما يري إميل بوترو يهتم 
أيمنتعرفنااليتالنظريةالصناعةهواملنطق«بقوله:)هـ428ت (سينا""ابنويعرفه، )8(»فحسب
،)9(»برهايسمىالذيالصحيحوالقياسحداحلقيقةيسمىالذيالصحيحاحلديكونواملوادالصور

صوريةآلةأوصناعةاملنطقجيعلفهواألرسطي،املفهومعنخيرجملللمنطقهذاتعريفهيفسينا"ابن"إن
ل""بولمناطقهأماالربهانية،واألقيسةالصحيحةاحلدودإىلتوصل الذيالفننه«املنطقفيصفونرو

إن،)10(»لآلخرينيعلمهاأنأوبنفسههويتعلمهاأنسواءاألشياءمعرفةيفقيادةأحسنالفكرقودي
ومعرفة.اكتشاففنيعترباملفهومذااملنطق
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التعريفــاتكــليفتقريبــاحاضــرابقــيللمنطــقاألرســطياملفهــومأنيتضــحالســابقةالتعريفــاتمــن
انتهـىعنـدماتـداوالأكثريعتربوالذي"الالند"اقرتحهالذيلتعريفالقولخنتمأنميكنوعليهالالحقة،

ـانصـلالـيتوالعامـةالصـاحلةالطـرقدراسـةهـويلـي:كمـااملنطـقمفهـومختصـيصاملمكـنمن«قوله:يف
املناســــبة،مفاهيمنــــامتامــــاوجمــــدداواضــــحافكــــرفيهــــايكــــونالــــيتالشــــروطيفيبحــــثفهــــواحلقيقــــة،إىل

.)11(»املسوغةاستدالالتناالراسخة،طاتنااستنبا
مبادتــهاهتمامــهمــنأكثــروصــحتهالفكــربصــورةيهــتمالــذياملنطــقهــوهنــااملقصــودفــاملنطقإذاـــ
إىل:ينقسمالذيالصوري،املنطقيسمىالفكربصورةيهتمحنيواملنطق

أوال: املنطق األرسطي أو التقليدي.-
ضـياملنطــقسـميعـرفذيوالــنيـا: املنطـق الرمـزي:- حيــثومـناملنطـقجــربأواملعاصـر املنطـقأوالر

ضـــــي)،(منطـــــقالكلمـــــةأصـــــل احلســـــابعلـــــىالوســـــيطالعصـــــريفتـــــدلكانـــــتقدميـــــةكلمـــــة«فهـــــير
الســادة:عنــدما تواضــع1904جنيــفمــؤمتريف«بــدأالكلمــةهلــذهاحلقيقــيالتأصــيلأنإال،)12(»العملــي

ضــياملنطــقاســمإطــالقعلــىواتورا""اتلســون"،"الالند"،"وغ القــولوميكــن.)13(»اجلديــداملنطــقعلــىالر
إىلاألرسطياملنطقمنوأمشلأوسعبصورةالرموز«استخدامعلىيقومعلمهوالرمزياملنطقإنعموما:
ضــيةوالتطبيقــاتاملتغــرياتدرجــة ضــحــىت أن مناطقــة، )14(»العليــاالر ملنطــق و العصــر احلــديث إعتــربو اور

و إن كـــــان لكـــــل واحـــــد منهمـــــا تطبيقاتـــــه «احلـــــديث علمـــــا  ضـــــيات إختالفـــــا جـــــوهر ال خيتلـــــف عـــــن الر
) (Leibniz1716،1646ـ "ليبنز"ــإىلالــبعضيــريكمــاالرمــزياملنطــقظهــورويرجــع،)15(»اخلاصــة

بـول""جورجدهقواعأرسىمثاملنطقية،القضاعنالتعبرييفاألعدادأوالتكميميستعملأنحاولالذي
آخرون.ومناطقهو"راسل""بيانو"وطوره
الرمزي:واملنطقالتقليدياملنطقبنيالعالقة-
خمتلفـــةآراءعـــرضإىليقـــودالرمـــزيواملنطـــقالتقليـــدياملنطـــقبـــنيالعالقـــةطبيعـــةيفالبحـــثإن
رو"لـويز"مارىترىكمانةسمخسنيحوايلمنذيتوقفملالذياخلالفهذااملوضوع،هذايفومتضاربة

.الشارح"واملنطق"املنطقمؤلفهايف
فالسـفة،الـبعض (مناطقـه،يـرىوالتقليـدي:الرمـزياملنطقبنيوالتعارضلقطيعةالقائلاملوقفـ1

ضـــيون) حـــدإىليصـــلالتقليـــدي، قـــدواملنطـــقاحلـــديثاملنطـــقبـــنيواضـــحوتنـــاقضتعـــارضيوجـــدأنـــهر
سـنواتإىليعـود"أرسـطو"منطـقعلـىالعنيـفواهلجـومالثـوريالفكـرهـذاجنـدالوإنناوالتجاوز،القطيعة

علىالكالميعىنليبنتزسمالتفوهإن«"سكولز":يقولبكثري،ذلكقبلنقل:ملإنعشرالسادسالقرن
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لتايلمشس،إشراقه التـارخييلتطـورايفكبـريةقطيعـةسـجلاملنطـق... إذيفجديـدعهـدبـدأ"ليبنتز"معو
.)16(»العلمهلذا

أوالتقليـدي،املنطـقعلـىاملسـجلةوالعيوبالنقائصحبجةلرأيهماملوقفهذاأنصارحيتجماوكثريا
احلديث.املنطقعلىطرأتاليتاإلبداعوعناصرالتجديداتحبجة

التقليدي:املنطقونقائصعيوب-
:حيـثمــنــأ ،األحكــاممببحـثنشــأتهمنـذيالتقليــداملنطـقاعتــىنالقضــا أرســطوألنوالقضـا

الإدراكية،جتربةعنللتعبريتصورينأوأحساسنيبنيربطهعندالعقلبهيقومعملابسطأنجيداأدرك
فيـهنثبـتقـوالبذلكالقضيةفتكونقضيةنسميهأنميكنلغوي،قالبيفانصبإذاإال«قيمةلهيكون

.)17(»كذبهأوصدقهاحتمالسبيلعلىعنهننفيهأوآخرألمرآمرا
امعتقدا«صور أربعيفحصرهاللقضاالنهائيتصنيفهيف"أرسطو"أنإال القضاصورأبسطأ

الصــورتلــك«أن احلــديثاملنطــقمــعاتضــحولكنــه،)18(»منهــاأبســطهــومــاإىلتنحــلأنميكــنالالــيت
؟ذلككيف.)19(»بسيطةصوراحقيقتهايفليست

"أرســطو"وغفلــهاحلـديثاملنطــقإليــهانتبـهالــذي،)(احلمليـةالقضــيةو ،العامــةالقضـيةبــنيالتميـزإن
)20(قضـيتنيدالـيتبـنيعالقـةعـنتعـربمتصـلةشـرطيةأمرهـاحقيقـةيفهـيإمنـاالكليـةالقضـية«أنكشف

تغريالعامةالقضيةمعىنأنذاإنالحظ.)21(»املتغريقيمةتتعنيحنيمحليةقضيةالداليتنيمنكلوتصبح
الــدقيقملعــىنمحليــةقضــيةتصــبحملفهــيالتقليــدي،املنطــقأصــحابيعتقــدكــانكمــابســيطةتصــبحفلــم
.متصلةشرطيةوإمنا

حقـائقعـنكشـفألنـهقيمـة،ذاحـدالبعضاعتربهالذاتيةوالقضيةالعامةالقضيةبنيالفصلإن
رهيومااملنطق؟ريخيفجديدامنعطفااملسألةهذهنعتربأنميكنفهلمهمة، ذلك؟آ

ا:الـيتاحلمليـةالقضـيةبنيمييزأن،)G.Frege()22("فرجيهقوتالب"استطاع فـانسـقراطصـور
االـــيتالعامـــةالقضـــيةو  يفبينمـــا،)(نقـــرراحلمليـــةالقضـــيةيفأننـــاوضـــححيـــثفـــان،إنســـانكـــل:صـــور

ومـنلفنـاء،املوضـوعأفرادكلعلىاحلكمبصددنكونبلاملوضـوعألفرادالوجودرنقر الالعامةالقضـية
اآليت:الشكلعلىتفسريهاميكنالعامةالقضيةفإنمث

ـــالعامللقضــيةاجلديــدالتصــورهــذاإنفــان،(س)لضــرورةيتضــمنهــذافــإنإنســانسكــانإذا ةــ
وهي:مهمةنقاطإىلاحملدثنياملناطقةنبهالذاتية،القضيةوبنيبينهاوالتميز

املعاصـــراملنطـــقيفاملـــوىلاالهتمـــامفأصـــبحشـــرطية،قضـــيةجوهرهـــايفالعامـــةالقضـــيةصـــورةأن-
احلملية.القضيةمنأكثرالشرطيةلقضية
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ـــربـــنيمتيـــزيوجـــد- القضـــيةيفعنـــهخيتلـــفالذاتيـــةالقضـــيةيففالصـــدقالقضـــية،يفواحلكـــمالتقري
إسـنادهـووإمنـاعلـماسـملـيسالعامـةالقضـيةموضـوعألننقـرر،الثانيـةويفحنكـماألوىليففنحنة،العام

شـيءإىلمسـندوحمموهلـاعلـماسمموضوعهاالذاتيةالقضيةيفبينماالواقع،يفحمددغريشيءإىلحممول
محليـةليسـتبهـيأكـلالصورةذاتالقضاأنيقرر"راسل"جعلماهذا«الواقعيفوجودلهجزئي
.)23(»حمموالتبنيعالقةعنتعربولكنهاالدقيق،ملعىن
واألقيسة:العكسنظريةـب

بعــضيفالتقليــدياملنطــقصــالحيةعــدمأكــداحلمليــة (الذاتيــة)والقضــيةالعامــةالقضــيةبــنيالتميــز
لي:يفيماذلكويتضحالرمزيالنسقإىلنقلهاعندوأقيستهاستدالالته
حيــافظالموجبـــةجزئيـةقضــيةإىلاملوجبــةالكليـةالقضــيةبعكــسيسـمحالــذيالعكــسقـانونإن-

كـــلالقائلــة:الكليــةمــنننتقــلفعنــدمانتائجــه،فســاديظهــرمــاوســرعانالرمــزي،النســقيفصــحتهعلــى
منانتقلناأنناظنالحالناقص،العكسطريقعنإنسانالفانبعضالقائلة:القضيةإىللنصلفانإنسان
واحــدةحقيقــةوجــودتقــررإليهــاتوصــلناالــيتالنتيجــةأنحــنييفوجوديــة،حقيقــةأيتقــررالعامــةفضــية
الرمزي.املنطقنظروجهةمنمقبولغريوهذااألقل،على

حتتوياليتاألربعةالضروبالقياسية..وهىالضروبخمتلفادـــــفسيظهرسوفبنفسهالصورة-
)p:baralip)darapti,felapton,fesapo,.()24زرم

التايل:القياسذلكعلىاألمثلةومن
فانإنسانكل

مفكرإنسانكل
إنساناملفكربعض
مبقـــدمتنييبــدأأنــهالثالــثالشــكلمــنdaraptiالضــربعــنيعــربالــذيالقيــاسهــذايفنالحــظ

موجبــة..جزئيـةقضـيةالنتيجـةأنحـنييفوجوديـة،قيقـةحأيـةيقـرانالعـامنيفرضـنيعـنعبـارة«كليتـني
.)25(»األقلعلىواحدفردوجودتقرر

القضـاإىلالكليـةالقضـامـناالنتقـالعلـىالقائمـةواألضرباالستنتاجاتمجيعإذا:القولميكن
ذلك؟فاسدة،كيفوهىمنتجةغرياجلزئية،

)س(كـانإذااآليت:الشـكلعلـىتفسـريهاميكـنفـان،إنسـانكـلمـثال:القائلـةالكليـةالقضيةإن
اقضية،دالةعنتعربأصبحتالكليةالقضيةأننالحظوهنافان،سيتضمنهذافإنإنسان حتتويأل
أنكمـا،)26(»موجـودأيعلـىيـدلالفارغحدإىلاحلديثاملنطقيفيرمزقد«والذي)سمتغري (على



276

أيدوناحملمـــولصـــنفيفاملوضـــوعصـــنفإدراجعلـــىوتقتصـــروجـــوداضـــعتالاملوجبـــةالكليـــةالقضـــية«
هناككانإذامامعرفةمسألةمتاما«فانإنسانكلالقائلة:الكليةفالقضية،)27(»وجودأيعلىإحالة

سيكــنملأو ) اجلزئيــةIإىل (املوجبــة) الكليــةAمــن (لــذهابنســتنجعنــدماهــذا..أنناعلــىويرتتــبأ
نضـعفإننـاالنـاقص،العكـسويفالتـداخليفذلـكحيصلوكمااملعيبةالقياسيةالضروبتفعلكماةاملوجب
)28(»مشروعغريلتايلوهواملوجبةالكليةالقضيةيفيكنملوجودا

والنسقية:الصورنةحيثمنالتقليدياملنطقـج
ضــي":املنطــق"كتابــهيفQuine)(ن"ـ"كويــ:يقــول ضــيملنطــقاخيتلــف«الر املنطــقعــنالر

"كـوين"وكـأننالحـظ)29(»جديداعلمااعتبارهميكندرجةإىلودقةقوةويفوقهمنهجاالتقليديالصوري
احلــديثملنطــقمقارنــةدقتهمــا،وعــدموصــورنتهنســقيتهضــيقالتقليــدياملنطــقعلــىيعيــبمــازاويــةمــن

الصـورنةفبفضـل«أنسـاقهبتعـددمتيـزكمـااحلـدود،دأبعإىلاملنطقيفالصوريالطابعدفعإىلسعىالذي
،املنطقــيالتحليــلاختــذ مــناخلــروجمــناملعاصــريناملناطقــةمكــنواســعاجمــاالاالســتداللولصــورللقضــا

ونسـقيتهصـورنتهحيـثمـنالتقليـدياملنطـقعرفـهالـذيالضـيقإن،)30(»التقليـديللمنطـقالضـيقاإلطـار
عـنالتعبـريمتوقـد«الكـذبأوالصـدقالقيمتنيإحدىعنخترجالفالقضيةة،الثنائيالقيمةحبيسجعله
صـــاغهالـــذياهلـــاماملنطقـــياملبـــدأذلـــكيفوصـــرحيةواضـــحةبصـــورةالقضـــاتكتســـبهاالـــيتاخلاصـــيةهـــذه

.)31(»املرفوعالثالثمبدأبعنوانقدميا"أرسطو"
املنطـقشـهدهالـذيفـالتطور،)m()القيم (متعددةأنساقاعرفالرمزياملنطقفإنذلكمقابليف

الثنـــائياملنطـــقعـــنبعيـــداوأمشـــلأوســـعبصـــورةالتفكـــريإمكانيـــةعـــنكشـــف«عشـــر التاســـعالقـــرنمنـــذ
.)32(»القيم

ضــياملنطــقأواحلديثــةاللوجســتيقانظــروجهــةمــن«"أرســطو"إىلوجــهالــذيالنقــدإن- هــوالر
.)33(»وقوانينهاالستنباطحتليليفتوسيعهموعدوحده،القياسيفاالستنباطحصر

املوضــوعبــنيالوحيــدةالصــلةتعتــربالــيتالتضــمنرابطــةهــيواحــدة،رابطــةعلــىاقتصــرأنــهكمــا-
فـإن، لـذا)34(»اخلاصـةرابطتهـاحالـةولكلحتصى،والتعدالالعقليةوالعالقاتالروابطأنمع«واحملمول
غــرياالســتداللمــنمتعــددةأنواعــااكتشــفحيــثاألرســطي،املنطــقيفاخللــلهــذاأصــلحاحلــديثاملنطــق

التضمن.نسبةغريواحملمولاملوضوعبنيأخرىنسبوجوداكتشفأنهكماالقياس،
واملاصدق:املفهومفكرةبنيالتقليدياملنطقـد

مـــنأكثـــراملفهـــومفكـــرةعلــىســـسمفهـــومي،منطـــقنـــهالتقليــدياملنطـــقعلـــىيعـــابمـــاكثــريا
هـذهيفحيكـموهـو-التقليدياملنطقيفالعقليشغلمافإنفان،اإلنسانمثال:نقولفعندمااملاصدق،
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اإلنســانــايتصــفالــيتالفنــاءصــفةوإمنــاالفنــاء،صــفةعلــيهمتصــدقالــذيناألفــرادعــددلــيس-القضــية 
وفـاءهنقـلملإناعتقـادههـوملفهـومافكـرةعلـىأرسـطومحـلالـذيالشـيءولعـلاملفهـومهـوهنافالتعريف

احتفظـتاألفالطونيـةاملنطقيـةاملثاليـة«وكـأنلكليـات،العلـمهـواحلقيقيالعلمالقائل:األفالطوينللفكر
ا الـيتواملفـاهيممعينـةمليتافيزيقـابعـا«الـبعضيـرىكمـاأرسـطومنطـقفبقى،)35(»أرسطومنطقيفمبكا
.)36(»أنتولوجيضمانبشرطالإتقبلأنميكناليقبلها

منطــقبنــاءفكــرة"ليبنتــز"راودتفقــداملصــادق،فكــرةعلــىســساحلــديثاملنطــقجنــداملقابــليف
املنطــقأوللوجسـتيكاملمتـازاملبشــر«بـذلكفكـانالكـم،فكــرةأخـرمبعـىنأواملصــادقعلـىتصـوراتهتقـوم

ضي .)37(»الر
طـرفمـنقبوالتلقملالتقليدياملنطقيفالكليةحلدودتعاملوالكليهومبااالعتقادفكرةإن-

هـوحقيقيـاوجودايوجدالذيوإمناللعلم،كأساساعتبارأيالكليةللفكرةيعدملحيثاحملدثني،املناطق
ــذاالفرديــةللحقيقــةمباشــرةتعبــرياتهــياجلزئيــةالتصــوراتتصــبححيــثاجلزئــي، وكــلقضــيةكــل«فــإنو

.)38(»اجلزئيإىلاجلزئيمناالستدالالتإىلرتدسبرهنة
اللغة:ومشكلةالتقليدياملنطقـو

هيعاجلوحدود،ألفاظمنطقكونهالتقليدياملنطقعلىيعاب الالـيتالطبيعيـةاللغـةإطاريفقضا
ضـــيةالرمزيـــةاللغـــةمســـتوىإىلترقـــى املعـــىنعلـــىةللداللـــخمتلفـــةعبـــاراتيســـتخدمفأرســـطو«الدقيقـــةالر

بقليـــلذلـــكبعـــدولكنـــه،ب""كـــلعلـــىحممـــولأ""األلفـــاظـــذهالقياســـيةنظريتـــهيبـــدأفمـــثالالواحـــد،
و""علـــىحممـــولالعبـــارتنييهمـــلمـــاوكثـــريا،ب""كـــلإىلينتمـــيأ""أخـــرىعبـــارةالعبـــارةـــذهيســـتبدل
ـــهبـــلإىل،ينتمـــي ـــاإن ـــةاهلامـــةاللفظـــةيهمـــلأحي املناطقـــةبعـــضويـــذهب،)39(»كـــلالكلمـــةعلـــىالدال

أحضـــانيفنشـــأاحلـــديثاملنطــقن«:القــــولإىل)(B.russelراســـل""برترانــدبيـــنهمومـــناملعاصــرين،
ضيات ا،حسبوتطورالر .)40(»الفلسفةأحضانيفنشأالتقليدياملنطقبينمامتطلبا
النتائج:وعقمالتقليدياملنطقـي
يفخاصــةاألرســطياملنطــقاعتبــارإىلرعحتليــليف) J.Stuart( "يــلمســتيوارتجــون"ينتهــي«

مشروعغريقياساجتعلهاملطلوبعلىمصادرةاملشهورقياسهيفوأنله،موضوعالمنطقاالقياسيةصورته
نقــولفعنــدماجديــدة،نتــائجيقــدمالفهـواملقــدماتيفمضــمرةنتائجــهألن،)41(»عقيمــةعقليــةعمليـةأو

جبديــد،تملالنتيجــةأننالحــظفإننــافــانســقراطأنلنســتنجإنســان،ســقراطفــان،إنســانكــلمــثال:
قــواننيإىلنصــللكــيجزئيــةاســتدالالتبواســطةالوقــائعجيمــع«منطــقإىلميــل"ســتيوارت"جــونويــدعو

.)42(»جتريبيةحسيةعمومتها
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الوهـوالـزمنجتـاوزهمنطـقأنـههـذايعـىنفهـلالتقليـديللمنطـقالعامـةالصـورةهـيهذهكانتإذا
الشــكليةنقــائصجمــردعليــهأخــذتالــيتوالعيــوبالنقــائصمجلــةأنأماحلــديث؟للمنطــقصــلةيميــت

بعده؟ظهرمنطقأليالصلبةوالقاعدةتزالاليتاألرضيةيبقىوأنهقيمته؟منتقللأوتنقص
الرمزي:واملنطقالتقليدياملنطقنيبواالنفصالالتعارضلفكرةالرافضاملوقفـ2

"لوكاشـيفت"لصـاحبهاألرسـطية"القيـاس"نظريـةمرتمجـهمقدمةيفصربه"احلميد"عبدالدكتوريبدأ
ضــيواملنطـــقأرســـطومنطـــقبــنييعارضـــونوالـــذين«قــائال: فـــاملنطقبينهمـــا،العالقـــةفهــميســـيئونإمنـــاالر

ضــي أنلنـــايتبـــنيالقـــولهـــذاضـــوءعلـــى،)43(»األرســـطياملنطـــقيبـــايناملنطـــقمـــنآخـــرجنســـالـــيسالر
واملنطــقالرمــزياملنطــقبــنيقطيعــةأوتعــارضوجــودينفــونالــذينمــنواحــدصــربه"احلميــد"عبــدالــدكتور

املزعــومالتنــاقضمســألةإن«أيضــا:يقــولحيــثالنظريــةهــذهوأنصــار"لوكاشــيفيتش"مــعمتفقــاالتقليــدي،
يقـرأحـنيفيهـااحلـقوجـهللقـارئيظهـرسـوفاألرسـطي،املنطـققـواننيوبعـضضـيالراملنطـقنتـائجبني
املناطقـــةمـــنالكثـــريحـــاولفقـــدإذالوكاشـــيفيتش،لــــ"القيـــاس"نظريـــةكتـــابقاصـــدا،)44(»الكتـــابهـــذا

علـىدلر إماالتقليدي،واملنطقالرمزياملنطقبنيواالنفصاللقطيعةالقائلاملوقفيدحضواأناألوفياء
تاالنتقاداتمجلة رهااليتوالصعو وخطـوطالتشـابهنقـاطعـنلكشـفوإمـاالرمزيني،املناطقةبعضأ

مايلي:يفذلكتوضيحوميكنالتقليدي،واملنطقاملعاصراملنطقبنيالتواصل
موعـدونسـقيتهصـورنتهبضـيقمتيـزكونـهالتقليـديللمنطـقالـبعضوجهـهالـذياالدعـاءمقابليف-
القيـاسنظريـةإن«يقـول: القيـاس""نظريـةكتابـهيف"لوكاشـيفيتشن"البولـويناملنطقـيجندفإننادقتهما،

تأحكـامأحكامهيفيفوقنسقاألرسطية ضـيةالنظـر النسـقية«أنعلـىواضـحاعـرتافوهـذا،)45(»الر
محـلأنـهأيحاضـرتني،كانتـادي،التقليـاملنطـقيفدقتهمـاوعـدمضـيقهمارغـمالرمزيـة،الصـوريةوالصناعة
املنطـــقتطـــورمراحـــلمـــنمرحلـــةبـــذلكفكـــان،)46(»املعاصـــراملنطـــقخصـــائصمـــنأساســـيتنيخاصـــيتني

متاما.عنهخمتلفامنطقاوليساملعاصر
املاصــدقفكــرةعلــىاحلــديثاملنطــقبينمــااملفهــومفكــرةعلــىقــائمالتقليــدياملنطــقإنمقولــةأمــا-

املنطــقيفكليــةتنعــدمملبـدورها(الكيفيــة)املفهــومفكـرةإنمثاحملــدثون،املناطقــةفيهـالــفخيتمســألةفهـذه
ه،يفحاضرةوجندهااملعاصر نفكـرأنميكـنشـيئايستحضـرالالبحـتاملاصدقإن«"رودييه"يرىقضا

.)47(»نتخيلهأوفيه
الرمـزياملنطـقآنحبجـةالتقليـديواملنطـقالرمـزياملنطقبنيتعارضبوجوديقولالبعضكانإذا-
املنطـــقيفالرمزيـــةاللغـــةاســـتعمالإنالقـــول:فـــيمكنالطبيعيـــة،اللغـــةعـــنبعيـــدةرمزيـــةلغـــةلنفســـهاصـــطنع
اسـتخدممـنأولكانأرسطوأنولنذكراألرسطي،املنطقميدانعناخلروجعلىبذاتهيدلال«املعاصر
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يفالقيـاسنظريـةأنكمـا،)48(»الشـاملالرمـزيالتعبـريحنـوألوىلااخلطـوةبذلكفخطااملنطقيفاملتغريات
أرســطو..مبتكــراتأعظـممــناملنطــقيفاملتغـرياتإدخــالكــانفقـد«الرمزيــةمــنختلـوالاألرســطياملنطـق
.)49(»بياحيتاجالواضحاشيئاهذاابتكارهاعتربقدأرسطوأنويبدو

خيــلملبــدورهالتقليــديفــاملنطقاملعاصــر،املنطــقعليهــايرتكــزالــيتالتضــمنبفكــرةيتعلــقفيمــاأمــا-
علـىمجيعـاأقيسـتهصـاغ«أرسطوآنيؤكدجندهحيثذلك،يوضحأن"لوكاشيفيتش"استطاعوقدمنها،
ــا إذا"،أبعــض"إىلينتمــي"ب"كــان"ب"كــلإىلينتمــي"أ"كــان"إذاصــورةعلــىلزوميــةقضــاأ

.)50(»التضمنمسألةاعتبارهيفوضعاألرسطيفالقياس
ذلكعرفمنطقهيفأرسطوفكذلكوالثوابتاملتغرياتفكرةعلىيقوماملعاصراملنطقكانوإذا-

)،واحـــدالإىلينتمـــي()الكـــلإىلينتمـــي()إذا()،والثوابـــت (هـــذهوأهـــم«ـــازودمـــنهـــونقـــلملإذا
.)51()»بعضإىلينتميال()،بعضإىلينتمي(

قــشملــا«يقــول:نفســه"لوكاشــيفتش"جنــدفإننــاالقيمــة،ثنــائيالتقليــدياملنطــقكــونمســألةأمــا-
يعمـلملولكنـهالقـيم،كثـريمنطـقتصـورمـنكثـريااقـرتباملسـتقبليفحبريةمعركةحدوثإمكانيةأرسطو

هــذهأكشــفأناســتطعتأرســطووبفضــلشــيئا،تثمــرالقــروفبقيــتالعظيمــة،الفكــرةهــذهتوكيــدعلــى
االعـــــرتافهـــــذامـــــنإذانســـــتنج،)52(»القـــــيمكثـــــريمنطقـــــينســـــقأولفأنشـــــأت،1920ســـــنةالفكـــــرة

بــلجــدداإبــداعاتكــنملاملعاصــر،املنطــقيفظهــرتالــيتالقــيماملتعــددةاألنســاقفكــرةأنلـــ"لوكاشيفتش"
التقليدي.ملنطقمرتبطةاألوىلجذورها
الــذيالصــوريللمنطــقوتكملــةامتــداد«هــوإمنــااحلــديثنطــقامليفجتديــداتمــنحصــلمــاإن-

يفاحلديثـةأسسهفرجيه""قوتالبوضعالذيالقضاحسابأنذلكمثالفيه،نظريةولأرسطوجاء
.)53(»األرسطيةالقياسنظريةمنطقياتفرتضهانظريةهواملاضي،القرنمنالثاينالنصف

اخلـامتة:
املنطـــقبـــنيالعالقـــةإشـــكاليةحلـــلاقـــرتاحإىلخنلـــصجتعلنـــاســـجلناهاالـــيتقةالســـاباملالحظـــاتإن

كانــتفــإذااملوضــوع،هــذايفاملتضــاربةاملواقــفتلــكمــناســتوحيناهرأيوهــوالتقليــدي،واملنطــقالرمــزي
بــنيمتــايزبوجــودالقــولإىلدفعــتقــدواملعاصــرالتقليــدياملنطــقبــنياملســجلةوالتعــارضاالخــتالفنقــاط

املوقــفصــحةينفــىوتواصــلتشــابهمــنأيضــابينهمــامــافــإنواالنفصــال،القطيعــةحــدإىليصــلاملنطقــني
بـــنيالعالقـــةحقيقـــةنجديـــد،مـــنالقـــولإىلويـــدعوحجتـــه،وبطـــالنادعاءاتـــهافـــتويكشـــفاألول
ومبادئـهبقوانينـه،قليـديالتفـاملنطقمعـريف.وتكامـلتـداخلعالقةهيإمناالتقليديواملنطقاملعاصراملنطق

نقائص.أوعيوبمنبهمارغماملعاصر،للمنطقالصلبةاألرضيةيشكلومفاهيمه،



280

تفضيأومعهالتامةالصلةقطعتعينأوقيمتهمنتنقصالاحلقيقةيففهيالعيوب،مجلةعنفأما
ومـنالتقليـدي،املنطقإىلورتهصأوشكلهيفميتالإبداعوجديدةصورةاملعاصراملنطقأنالقول:إىل

جنـــدالوإننـــاوقيمتـــه،لـــدورهجاحـــدأواألرســـطياملنطـــقحلقيقـــةمنكـــرإمـــافهـــواالدعـــاءهـــذاعلـــىيصـــر
داتكلالشأن،هذايفيقول:لوكيه"«" كاملةصوراتكونلكياجلديداملنطقأصحابأضافهااليتالز

أرسـطو...وضـعهكمـاالقـدمياملنطـقبقيولقدالقدمي،األرسطيللمنطقامتداداإالليستصوري،ملنطق
أن:القـولفيمكنالنقائصعنأما.)54(»حولهوتدورمنهوتبدأنطاقهيفهيإمنااجلديدةاإلضافاتوكل

وإمنــااالكتمــالمنطقيــةنظريــةأيمــناملطلــوبفلــيسفقــطاملنطــقولــيسعمومــاالعلــمطبيعــةمــنالــنقص
واملنطلقات.النتائجبنيالتناقضوعدمالتناسق

وأبعـاداقـودفعـاأعطـىألنـهالتقليـديللمنطـقوالتوسـعالتكملـةعـنبـدورهيعـرباملعاصـراملنطـقإن
القدميـة،الطـرقدقـةمـنزادتالـيتواالسـتدالالتالسـتنتاجامـنطرقـاصـاغفقدالتقليديللمنطقجديدة
ضــبطإىلالســعيوهــوالتقليــدي،واملنطــقاملعاصــرقاملنطــبــنيواحــدفاهلــدفإنكــاره،ميكــنالأمــروهــذا
أخرى.جهةمنالواقعمعوالفكرجهة،مننفسهمعالفكربنيالتطابقوحتقيقللعلم،الصحيحاملنهج

علــمكـليفالشـأنوهكـذامعـريف،تكامـلعالقـةالتقليـديواملنطـقاملعاصـراملنطـقبـنيفالعالقـةإذا
كيفما،يوميفلنايكشفساملستقبلولعلعدم،منانبثقتنظريةأوخيه،ر عنختليعلماجندالإذ
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Event delinquent between the family and re-education institutions

2 
لخص:م

، كما لة شبابهوين شخصية الفرد منذ مولده إىل مرحيف تكيتفق الباحثون على أن لألسرة األثر الواضح 
. ونفسيته وسلوكهوعقله تؤثر يف مناء بدنه

األوىل اليت االجتماعيةفهي البيئة ، والنفسي واالجتماعي والثقايفتنبع أمهية األسرة من دورها الرتبوي و 
. األماكن مالئمة لنموهوهي أكثر، حتتضن الولد منذ والدته

ألحداث اجلاحنني يف كثري من مراكز إعادة الرتبية يعد وضع احلدث اجلانح يف املراكز املتخصصة "  " اخلاصة 
لعدة أسباب وهذا راجعملركز اجلانح أعمال أخرى خمالفة للقوانني بعد خروجه من ايصاحب تكراراألحيان 

الطفل لألسرة.فقدان انتماءها غياب الرعاية األسرية أو أمه

ألحداث اجلاحنني ال تعد دائما الوسط العادي أو الطبيعي للمراهق حيث أن فمؤسسات إعادة الرتبية اخلاص 
مظاهر وهي بعضالقاصر يكون معّرض إىل أنواع أخرى من العنف من اليت تلقاها يف اخلارج أو داخل العائلة 

ملركز أو العمال املؤطرين الذين جندهم يف مراكز العنف اليت يتلقاها من اآلخرين املتمثلني يف األطفال املقيمني 
. إعادة الرتبية أو محاية األحداث اجلاحنني

ت اليتتتمّثل أمهية هذا املوضوع يف توفري قدر من املعلومات  واملسامهة اجلانح تتعّلق بشخصية احلدثوالبيا
. وعائلتهاحلدث اجلانحلدور العالقة بني االنتباهلفت يف

اجلانح بني وضع احلدثوما هواجلانح؟حلدث ايف سلوكاألسرة أثروما هواجلانح إذا من هو احلدث
الرتبية؟ومؤسسات إعادةأسرته 

شخصية ، الوسط العائلي، مراكز إعادة الرتبية، احلدث اجلانح، البيئة االجتماعية، األسرة:املفتاحيةالكلمات 
. احلدث اجلانح

Article Summary: Researchers agree that the family is obvious impact in the formation of a
person's character from his birth to his youth phase, also affect the development of his body
and his mind and psyche and behavior.
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The importance of family and the role of educational and psychological, social and cultural, it
is the first social environment that embraces the boy since birth, and is the most suitable places
for the child.
The juvenile offender placed in specialized centers "re-education centers" juvenile delinquents
often accompanied by a repeat offender and other acts of violation of the laws after his release
from the center and see this for several reasons, most notably the absence of family care or the
loss of a child belonging to the family.
Re Special Education juvenile offenders institutions are not always normal or natural for a
teenager center where the minor is to be fair to other types of violence of which received
abroad or within the family and are some of the manifestations of violence received from the
other goals of children living center or trainers who Workers We find them in re-education
centers or the protection of juvenile delinquents.
The importance of this subject is to provide as much information and data relating to the
character of the offender and contribute to the event to draw attention to the role of the
relationship between the juvenile offender and his family.
If the offender is an event and what is the impact of the family in the event delinquent
behavior? And what is the status of delinquent event between his family and re-education
institutions?
Keywords: family, social environment, the juvenile delinquent, re-education centers, family
environment, delinquent personal event.

دثــــــــــوم احلــــــــمفهأوال:

منوه ومل يكتمل، والعقلي واالجتماعي) إىل صغري السن الذي مل يتم صاحبه نضجه النفسي (احلدثتشري كلمة 
.)1(عشرة)يشمل الفئات العمرية اليت مل تبلغ سن الثامنة ومصطلح (األحداث. وإدراكه

تطبق عليه يف ضوئها تدابري " الذيوميثل احلد األعلى للسن عامًال حامساً، ودونه مينح الشخص صـفة "احلـدث
تمعات –كان أم أنثى ذكراً –واحلدث هو أي شخص صغري السن ...خاصة دون سن معينة، وختتلف ا

سن احلداثة بثمان سنوات، رفعت بعدها إىل عشر حتددت-مثال –ففـي إجنلرتا. عند حتديد هذه السن
.2سنة 17-14ـة بح احلدث من يقع يف فئـة عمريأصبحت أربعة عشر سنة، وأخريا أصوبنهايـة السبعينيات

نه "اإلنسان يف دور التكوين االجتماعي، وقبل أن يكتمل  واإلدراك له النضجكما يعرف احلدث 
فرتة من عمره يتمرس فيها على كيفية أن مترالصحيحان، وحىت يبلغ احلدث مرتبة النضج واإلدراك ال بد مـن 
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تمع، ويتسلح نه "الشخص الذي حتت سن االندماج يف ا خلربة والتجارب..." ويعرف احلدث اجلانح  فيها 
.3ارتكبه شخص كبري اعترب جرمية" لوويرتكب فعـال، سنة18

تضعهم حتت طائلة العقاب واألحداث اجلاحنون هم: "الذين يرتكبون يف سن صغرية أفعاال كان ميكـن أن
ا وهم أكرب سناً" . والقانون لو قاموا 

:النفساحلدث يف مفهوم علم -1
لبلوغ احلسي الذي ختتلف مظاهره يف الذكر وتنتهي هذهتبدأ يف مرحلة تكوين اجلنني يف رحم األم  املرحلة 

. عنه يف األنثى
رغم متاثل أفراد كل منهما من حيث ، أن حتديد احلدث يف علم النفس خيتلف من حالة ألخرىومعىن ذلك

أن الشخص الذي يبلغ سن العشرين من عمره ويرتتب ذلكاجلنسي البلوغلظهور عالمات وذلك تبعا، السن
إذا مل تظهر عليه . يظل حد

لغا  العاشرة من العمر ما دامت عالمات ولو جيتازيف مفهوم علم النفس وليس حديف حني يعترب الشخص 
-هي:تقسيم مراحل حياة الفرد إىل ثالث مراحل رئيسية األوىل وبذلك ميكنالبلوغ اجلنسي قد ظهرت لديه 

. أي مرحلة الرتكيز على الذات، مرحلة التكوين الذايتاألوىل:املرحلة 
. هي مرحلة الرتكيز على الغريالثانية:املرحلة -
لدى احلدث الذي والقدرات النفسيةالشخصية وفيها تتكاملهي مرحلة النضج النفسي الثالثة:املرحلة -

تمع، يكون يف هذه احلالة . قادرا على التفاعل اإلجيايب مع ا
:واالجتماعياحلدث يف املفهوم النفسي -2

يرى فسي وتتكامل لديه عناصر الرشد" و احلدث هو "الـصغري منـذ والدته حىت يتم نضجه االجتماعي والن
تكييف سلوكه و تصرفاته وقدرته علىأن احلدث هو الصغري الذي مل يكتمل إدراكه واالجتماععلماء النفس 

تمعحسب  ا و . ظروف الواقع و متطلبات ا الولد تنقسم إىل األقسام هو يقولون إن مرحلة احلداثة اليت مير 
. التايل

اية السنة الثانيةومتتد من:األوىلمرحلة الطفولة -أ والقدرة ، االجتماعيالنمو يتطّوروفيها ، امليالد إىل 
. يف اجلماعة اليت ينتمي إليهااالندماجعلى

حيث نالحظ منو عقلي ، العام السادسوتنتهي يفالعام الثالث وتبدأ من:الثانيةمرحلة الطفولة -ب
. املختلفةوأجهزة اجلسمأعضاء واإلدراكية ومنو يفمبظاهره اللغوية 
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الطفل اإلنفعالية بعد وتتجه حياة، العام السابع إىل العام التاسعر منوتستم:الثالثةمرحلة الطفولة -ت
فيصبح والعواطف واالجتاهات وينمو ذكاؤهبعض العادات وتتكّون لديه، عامه السادس حنو اهلدوء النسيب

. املواقف املتجددةوالتكّيف معوالفهم والتفكري السليمقادرا على التحليل 
االجتماعيجند منو الطفل ، الثانية عشرةوحىت سنالتاسعة وتبدأ من:املتأخرةمرحلة الطفولة -ث

ويزداد كما ينمو يف هذه املرحلة إدراكه للعالقات ،  االجتماعيةيساعد على منو مقومات احلياة واللغوي الذي
. وسعة ذاكرتهانتباههتركيز

سن الرابعة عشرة يكتمل حىتوتستمرهذه املرحلة اليت تبدأ من سن الثانية عشرة :املراهقةمرحلة -ج
املرحلة بظهور مشكالت يف مجيع أوجه وتتمّيز هذه، والعقلي واالنفعايل واالجتماعيفيها النضج اجلسمي 

. التكوين النفسي
وتتميز مبظاهر. والعشرينسن الواحدة وتنتهي عندالعام الرابع عشر وتبدأ من:البلوغمرحلة -ح

حتدث فيها تغريات و .كما تتمّيز بوصول منو احلدث فيها إىل أقصاه. واجتماعيةوعقلية وانفعالية جسمية 
. ونفسيةجوهرية عضوية 

ثري احمليطو  هلذا يقتضي . يالحظ املتخصصون أن أخالق الكثري من األطفال تفسد يف سن مبكرة بسبب 
. السلوك السويتدريبه على و ، االحنرافمحايته من يف إصالح سلوك احلدث ورعايته و اإلسراع

وح ـــــــاجلننيا: مفهــــــــوم

خر مبفهوم اجلرمية ومبفاهيم تعين اجلرمية  هنالك بعض الصعوبة يف حتديد هذا املفهوم فاجلنوح يتصل بشكل أو 
من مفاهيم السلوك اإلجرامي ويظهر أن إجياد تعريف شامل ملفهوم اجلنوح مازال يتعذر حتقيقه وذلك الرتباطه 

علمية واسعة يشارك فيها رجال القانون إىل جانب األ رضية علماء النفس بقضا واالجتماع واخلرباءحداث 
وأطباء النفس والعقل وغري هؤالء من املفاهيم القانونية اليت أبرزها الفقه اجلنائي للتعامل مع فئة االجتماعيني

خمالفه للقانون. أفعاالاألحداث الذين يرتكبون 

اجـب أو ارتكاب خطأ، وال يعين يف معناه احلريف إىل "التخلي عن و la délinquanceويشري اجلنوح 
لنسبة للجرائم غري  لضرورة ارتكاب جرمية، ولكن االصطالح كثريا ما يستخدم كمرادف للجرمية وخصوصا 

اخلطرية أوالـتهم التـي يرتكبهـا  صغار السن. 



287

ثري جمموعة من ويعين اجلنوح أيضا "سلوكا أو جمموعة من التصرفات، هذا السلوك ميكن أن يكون من 
ت أو عدم التـوازن االجتمـاعي، أو ضغوط اقتصادية أو صراع مع احلضارة املدنية، كما ميكن أن  االضطرا

يكون اجلنوح بـسبب اضطراب نفسي أو مرض عصيب. 

كذلك يعين اجلنوح "خروج احلدث عن الطريق السوي، وإقدامه على ممارسة أحد أمناط السلوك غري 
ا دون بلوغ السن القانونية االجتماعي واإلجرامي الذي ي تعارض مع املعايري االجتماعية والقانونية املعمول 

. اليت تتيح حماكمته ومساءلته

تمعات املعاصرةمشكلة جنوحإن  املشكلة وتعود جذور. األحداث تعد من أكرب املشاكل اليت تعاين منها ا
ءوانصراف ، واملدرسة والبيئةإىل ضعف الرتبية يف البيت  . رعاية األبناء رعاية كافيةواألمهات عناآل

نه السلوك املضاد لعادات يعرف علماء تمعالنفس اجلنوح  ن. وأعراف وقوانني ا السلوك الشاذ ويصفونه 
تالناتج عن  واجلوع وانعدام األمنواإلحباط والتوتر والقلق واحلرمان العاطفينفسية متمثلة يف الصراع اضطرا

والضعف العقلي، والنمو املضطرباحلاجات وعدم إشباع، واألزمات النفسية، واخلربات املؤملة. االنفعايل
خر النضج، واخللقي 4والتحكم فيها.تنظيمها و وعدم الدوافع، النفسيو

نه تمن صور من وهو صورةاحنرافويعرف  لتعبري عن الصراعات النفسية ، السلوكيةاالضطرا تتمّيز 
تمعبسلوك مناهض  . التوافق بطرق عدوانيةواالستجابة لعدما

األحــــــــداث:وح ــــــجنلثا: مفهــــــوم

ام يوجد(loo & Susini ,1976وسوزيين (حسب الباحثني لو  بني {وغموض وعدم التمييزإ
والنظم التقاليد يت خترتق العادات و هو مصطلح يضم كل السلوكيات الفاجلنوح ، واجلنوحاالحنرافمفهومي 

تمعواألخالقية اليتاالجتماعية . 5من جمتمع إىل آخرمن ثقافة إىل أخرى و وهو خيتلف، يسريها ا

تعد و ، يقع حتت طائلة القانون أم الاالحنرافسواء أكان هذا ، االحنرافاجلناح يعد صورة من صور ومن مث
تمع وإن كانال تعد من الناحية القانونية جرائم االحنرافاتأنواعا من واجلناح يشمل، على القانونخارجة ا

. يعدها مضايقات ال يرضى عنها أو حيبذها

يف النمو النفسي نتيجة اضطرابالسلوك يرجع إىل اضطراباألحداث هو لون من احنرافأن ويرى البعض
نقص يف بعض نواحي الشخصية. فاجلنوح من نظرة علم وتؤدي إىلا النمو تكون قد عاقت هذخمتلفةعوامل 

ونفسه أو مضاد للمجتمع يقوم على عدم التوافق أو الصراع النفسي بني الفرد اجتماعيالنفس هو سلوك ال 
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تقوم عليه . واجتماعياواجتاها نفسيامسة والسلوك االجتماعيأن يكون الصراع واجلماعة بشرطوبني الفرد
هذا السلوك وإّال كان، وأحداثهايف التفاعل مع أغلب مواقف حياته وتستند إليه. شخصية احلدث املنحرف

سطحيا عارضا يزول بزوال أسبابه الناشئة عن عوامل  . أو صحية أو حضارية أو ثقافيةاقتصاديةحد

احلدث يف سلوكرابعا: أثر األسرة

ممارسة العادات والتعود على، بيئة األوىل اليت يتعّلم فيها الطفل أمناط السلوكمن املؤكد أن األسرة هي ال
التكّيف السوي مع أفراد وتعاونه على، تغرس فيه األمناط السلوكية املقبولةوهي اليت، واآلداب االجتماعية

تمع  تطوير شخصية فاألسرة هي املؤسسة االجتماعية األوىل املسؤولة عن. الصحيحوتكوينه السلوكا
فهي اجلماعة اإلنسانية األوىل .الطفل من النواحي اجلسمانية واالجتماعية والنفسية والعقلية والوجدانية...اخل

ذا مسؤولة عن إلكسابه أمناط السلوك االجتماعي وكثريا من مظاهر التوافق وسوء  ا الطفل وهي  اليت حيتك 
. دود أفعال اجتاه القيم واملعايريالتوافق كما تغرس فيه خالل سنوات طفولته ر 

سلوك الطفل وقيمه وغرس الصفات واألخالق احلميدة فيه بناء منطبناءا عليه فإن األسرة هي املسؤولة عن و 
وهناك عدة دراسات ترى أن األسرة املفككة هلا دور فعال يف تكوين السلوك اإلجرامي لدى الطفل وبعضها 

لنسبة لرتبية الطفل وتوجيهه واالهتمام بهوتعترب األسرة من. يرى خالف ذلك لذا ، أهم اجلماعات األولية 
. فهي تعد مبثابة اخللية األوىل ألي جمتمع، ورسم مستقبله، فان األسرة تؤثر على تكوين شخصية احلدث

واخلالفات الزوجية:الصراعات - 1
ما اليومية دورا كبريا يف تكوين واخلالفات املتكررةتلعب الصراعات  اليت حتدث بني الزوجني يف إطار حيا

حتصل تلك والطمأنينة حيثاألمن نعدامفالطفل يكون له الشعور الدائم ، شخصية الطفل غري السوية
لطفل إىل  ا األبوين فاجلو األسري املضطرب يؤدي  املشاعر السلبية نتيجة اخلوف الطريقة اليت يتعامل 

يف التخلص واهلروب رغبةأو التشرد االنسحابإىل وقد يصلالعدواين واكتساب السلوكالتطبع على التمرد 
. االحنرافعامل التشرد و يفالدخولما يؤدي به وغري املناسبمن ذلك اجلو املتوتر 

األبناء:القسوة يف معاملة - 2
غري املرغوب فيه، هي إساءة معاملة الطفل، حيث أن بعض االجتماعيتؤدي إىل السلوك يتمن الطرق ال

ء ميارسون العنف مع األطفال،  الدراسات إىل أن قيام الوالدين مبمارسة العقاب النفسي وقد أشارتاآل
م إىل امليل إىل أن يصريوا يف كربهم واستعمال أسلوب، على األوالدواجلسدي الشديد القسوة معهم سيؤدي 

. عدوانيني
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ولد لديه ردود فعل مادية  كذلك قسوة املعاملة مع احلدث ميكن أن يولد لديه الرغبة يف االنتقام، أو ميكن أن ت
لطمأنينة، ويبعد عنه عوامل القلق فاملنزل جيب أن يكفل املأوى الصاحل للطفل، ويغذي طفو ، كالسرقة لته 

ويدربه على مواجهة . واالضطراب املبكر، وميكنه من احلصول على املستوى الصحي الالزم ويهيئ له الكيان
. املعايري املتعارف عليها لسلوك

األسري:التصدع - 3
ثريا يف أكثرأن الوالدان مها عتبار، احلدث اجلانحوصاحلة إلنتاجتعد األسرة املتصدعة أرضية خصبة  الناس 

الذين والنفسانيني وعلماء اإلجرامهو معرتف عليه من قبل املختصني الرتبويني وهذا ما، توجيه سلوك الطفل
. عند تصدعهاوالبنية العائليةقاموا بدراسات مكثفة ملعرفة إمكانية وجود عالقة بني جنوح األحداث 

ت عاطفية ونفسية جد معقدة، والتصدع ال يعين الطالقة فقط بل هو يتعدى التصدع األسري حيدث  اضطرا
ذلك، فتصدع العالقات األسرية يشمل النزاع بني الزوجني واألبناء، الطالق، التفريق بني األبناء...اخل من 

. تالتعامالت اليت تكسر روابط املودة واألمن واحلب يف البي
وجود عالقة بني جنوح ، وعلم اإلجراموعلم النفسا خمتصون يف الرتبية الدراسات اليت قاموقد أظهرت
دراسة ) يفgluecksوقال (قلواك. أحد الوالدين أو كالمهابسبب الطالق أو وفاةوتصدع األسرةاألحداث 

نوعويفالبيتالعائلي. ففيهي اجلو ، أم الله " إن أهم القوى اليت حتدد فيما إذا ما كان الطفل ينحرف 
ء  مل تتمكن األسرة يف توفري فإذا«سلوك الطفل استواءأو احنرافب أسباواألطفال توجدعالقة اآل

. 6أن يؤثر ذلك على سلوكه مستقبالاحملتملوالعطف واألمن والتقبل. فمناحلب الولد املتمثلة يفاحتياجات
حثة Mariam van watersووتركتبت ( مرمي  عن الدور الذي تلعبه األسرة اجتماعية) و هي 

و يغذي طفولته ، احل للطفلفقالت " إن املنزل جيب أن يكفل املأوى الص، املهدمة يف جنوح األحداث
و ميّكنه من احلصول على املستوى الصحي الالزم ، املبكراالضطرابو يبعد عنه عوامل القلق و ، نينةلطمأ

و يدرّبه على مواجهة املعايري املتعارف عليها لسلوك ، جتماعياالله الكيان يهيأو ، لدرء خماطر األمراض
كاحلب و اخلوف و ،  كما يدرّبه على التجاوب مع املواقف اإلنسانية اليت تربز العواطف الكبرية،  اجلماعة
فيه العالقات اإلنسانية بسيطة تكون–هو األسرة و –يه فّن احلياة يف جمتمع صغري و يغذي ف، الغضب

وإمنا االعتماد، ليس من بطن أمه يف هذه املرة، وأخريا فإن للبيت رسالته الكربى يف فطام احلدث. رحيمةو 
جيدها داخل البيت حىت ال يفقد الشباب والبساطة اليتبقوة الرمحة االلتصاقن يتحرر من ، على اآلخرين
. 7جمال العالقات اإلنسانية يف اخلارج والعمل واخلدمة يفروح النضال 
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نه ليس كل أسرة حمطمة تنتج أطفاال يسلكون سلوكا مضادا للمجتمعمن األحسنو  بل ينبغي . أن نقول 
لديهم وإجياد أحداثالقول " إن البيوت املتصدعة تعترب من األسباب األولية اليت تساعد على خلق 

ت . "كهم مضادا للمجتمعيكون سلو ومن مث، وانفعاليةسلوكية اضطرا
اخلاطئة:الرتبية املنزلية - 4

لقسوة  فيه حبيث تصل إىل واللني املبالغإن جهل الوالدين لألساليب الرتبوية الصحيحة كاإلمهال أو املعاملة 
لطفل إىل اجلنوح أو ، لتصل إىل تقييد حرية الطفل الزائد على احلدوالرقابة الشديدة، درجة اإلمهال سيدفع 

ي االلتزامأمام األبناء ليتصرفوا حسب هوامهم دون ويفتح الباب، العائلةقد يدفعه إىل اهلروب من حضن
رمنيزمرة اجلاحنني واالنضمام إىلاجتماعيقانون أو عرف  عن ومتنفسا يتنفسونآخرا فيجدون عاملا، وا

م  . ونوازعهم وغرائزهمتزينه هلم نفسهم ، أي فعل إجراميارتكابال يتورع عن ومن مثمكبو
ء ولعل تقصري م اخلاطئة اجتاه وعدم مراقبةمرحلة الصغر وإمهاهلم يفتربية أبنائهم واألمهات يفاآل تصرفا

نمط تعامل األهل مع األبناء له أثر كبري فـي دفع مراحل يف املستقبل فاالحنرافجيعل أبنائهم يقعون يف منزلق 
تربية الوالدين قائمـة على العطف والتفاهم والتشجيع النمو األخالقي عند األبناء أو إحباطه، فعندما تكون 

ا سوف تؤدي إىل دفع النمو األخالقـي قـدما . فإ
سببا خليب أمله وكبته  لنسبة للحدث، كما ميكن أن يكو ميكن أن يكون الوالدان مصدر أمان وعطف وثقة 

أم ثواوذلك من خالل أسلوب املعاملة الرتبوية اليت يتلقاها احلدث سواء ك كما أن التفاوت .ان ذلك عقا
يف املعاملة داخل األسرة ميكن أن يولد لدى بعض األحداث الرغبة يف التفشي واالنتقام وخاصة إذا اتبعت 

حلدث إىل االحنراف فمواقف الوالدين من األبناء هلا أمهية خاصة إذ ، هذا الشعور عوامل أخرى قد تؤدي 
وجيب التأكيد على أمهية ، كما جيب أال تتسم بعدم العدالة،  ينة يف نفوس الصغارجيب أال تثري معاملتهم الضغ

كيد الذات خرى بشكل ، حاجات الطفل للحب واألمان و فعند عدم إشباعها قد تنفجر بصورة أو 
تمع تمع املدرسي واملهين يف ،  عدواين ضد ا كما أن التكيف داخل األسرة يتوقف عليه التكيف مع ا

. تقبلاملس
فرانقتون (واستفقد وجد . ستحمي األبناء من اجلنوح، ومعتدلةمراقبة مناسبة األوالدمراقبة واملؤكد أن

Westfarrington( يف دراسة له أن األطفال غري املراقبني من طرف أوليائهم هم أكثر عرضة للجنوح من
ئهم عليهم حسنة أو معتدلة . 8األطفال الذين كانت رقابة آ

ء ن أن العقوبة اجلسدية كانت هلا ديبلقد استخلص من طرق  األطفال املستعملة يف اجلزائر من طرف اآل
قمة متمردة قاسية األحداث، إذعالقة شديدة جبنوح  ظهر أن القسوة يف املعاملة جعلت الولد ذا شخصية 

م، الغرية داخل نفسه إىل إيذاء أيل يف التنفيس عن مشاعره املخبميوتبني أنه . أو ختريب ممتلكا
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والديين لألسرة:املستوى األخالقي - 5
فالرتبية على املبادئ الدينية السليمة ، املنحرفةالسلوكياتما يؤكد عليه أن الدين هو وقاية لإلنسان من خمتلف 

الدين من مبادئ سامية يتضمنهنظرا ملا ، السلوك اإلجراميانتهاجلألحداث يساعد على إحجام احلدث عن 
. الشروتنهي عنحتض على اخلري 

املسئوالنواألم مهاوأن األب، هو األسرةومنبع سلوكهاملسلمون على أن مصدر أخالق الولد ويؤكد املربون
. بصالحهماوصالحهم مرتبط. عن تربية أوالدمها
ويبدأ ، االجتماعيةيشرع الطفل تعّلم بعض املعايري ، فيؤكدون أنه منذ سن الرابعةوعلم النفسأما علماء الرتبية 

غري وما هوإلضافة إىل فهم ما هو مباح ، كما يؤخذ ضمريه يف النمو،  االجتماعيالتدرب على السلوك يف
بعبارة أخرى فإن األسرة هي من توفر احلاجات األساسية لألوالد كالطعام و الدواء و . مباح من أنواع السلوك

و كذا تعليمهم السلوك االجتماعياالحرتامتوفر هلم و تصون صحتهم و ، ميهم من القلق املبكرحتو ، و الكساء
التعاون معهم كاحرتام اآلخرين و ،  نفوسهم الغضةغرس العادات و القيم اإلجيابية و املقبول و ذلك باالجتماعي

تمع و االنتماءو  األوىل عن تكوين السلوك السوي لدى املسئولةفاألسرة هي ، التضحية يف سبيلهإل ا
ظهور السلوك املنحرف و ذلك عندما تقصر يف تعليمهم كيفية هي السبب يف أوالدهم عن تنشئتهم و 

تمع الذي يعيشون فيه ، املختلفة على أساس سليماالجتماعيةالتصرف يف املواقف  و كيفية التوافق مع أفراد ا
).اعة (العريب خبيت، املرجع السابقجلمالذي قررته ااالجتماعيحسب السلوك 

يارإن  االحنرافبصفة مباشرة إىل ظهور واليت تؤثراجلانب األخالقي داخل األسرة من العوامل املباشرة ا
أمرا مألوفا واجلرمية وسوء اخللقاالحنرافالعليا داخل األسرة فيصبح وغياب املثلالقيم انعدامخالل وذلك من

. ال يكون مصدر إزعاج أو قلق ال يرون فيه حرجا
تمع يفواخللقي وفشل األسرةففي ظل ضعف الوازع الديين  ، تنشئة أفراده منذ الطفولة على القيم احلميدةوا

دف إىل احلفاظ على مصاحله وتقاليده الصاحلةومثله العلياوالتعاليم الدينيةيف غياب املبادئ  وأمن اليت 
. املضادة للمجتمعالسلوكياتوغريها من واالحنراف وارتكاب اجلرميةتكون النتيجة من ذلك اجلنوح أفراده

ةالرتبيـــادةات إعــومؤسسـحخامسا: احلدث اجلانـ

لعادات والتقاليد اليت االجتماعمع الرأي احلديث لعلماء النفس و جي على أن احلدث املنحرف يتأثر 
فإذا فوالديه مها اللذين إما أن جيعالنه صاحلًا أو فاسداً،،تسود يف الوسط الذي يعيش فيه وخاصة األسرة

لتايل إىل اإلجرام لذلك كان البد من عالج خارج أسرته  غابت الرقابة يؤدي ذلك إىل إفساد أخالقه و



292

ملؤسسات اإلصالحية يكون اهلدف منها تنشئة احلدث نشأة صاحلة وتعليمه العلوم أو ىووجدت ما يسم
لتايل إبعاده عن الوسط الذي أد 9.إىل فسادهىصناعة مالئمة و

مر بوضعه يف املؤسسات  إذا تبني لقاضي األحداث أن احلدث اجلانح حباجة إىل رعاية خاصة 
املؤسسات واملراكز:واملراكز وهذه

. ظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين املهين مؤهلة هلذا الغرضمن-1
. مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك-2
ملساعدة.-3 مصلحة عمومية مكلفة 
رمني يف سن الدراسة.-4 مدرسة داخلية صاحلة إليواء األحداث ا

عمره الثالثة عشر تدبري يرمي إىل وضعه يف غري أنه جيوز أن يتخذ كذلك يف شأن احلدث الذي يتجاوز 
.مؤسسة عامة للتهذيب حتت املراقبة أو للرتبية اإلصالحية

يلي:إحداث املؤسسات واملصاحل املكلفة حبماية الطفولة واملراهقة جنده عدد هذه املراكز واملصاحل كما

املراكز التخصصية إلعادة الرتبية.-1
املراكز التخصصية للحماية.-2
احلماية والرتبية يف الوسط املفتوح.مصاحل-3
. C.S.Pاملراكز املتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة-4

كذلك مؤسسات إعادة الرتبية هي أننا وما يسمىإيداع املراهق اجلانح يف مؤسسات محاية الشباب 
لكي نضعه يف حميط مصطنع الذي الرفاق)مجاعة الشارع،،العائلة(الطبيعي خذ احلدث اجلانح من حميطه 

. أو عالجيةتربوية، عقابيةقد تكون مؤسسة 

أو عالجية) يهدف إىل إعادة تكوين شخصيته و إىل إعادة إيداع احلدث اجلانح يف املؤسسة (تربوية ،عقابية
إن ألحداث اجلّنح يف هذه املؤسسات "خبصوص إيداع اSELOSSE 1997كتب ،اجتماعياهيله 

ن اإليداع هو توفري إقامة أين تكون هناك جتربة للمراهقني اجلنح و فرصة يف توفري شخصيتهم و كذا اهلدف م
واملؤسسة تصبح حميط تربوي إذا كانت مجيع النشاطات املتوفرة لألحداث اجلّنح تعطي ، أفضلاجتماعينضج 

مج موجّ و ، الفرصة لبناء العالقات الشخصية ه لألعراض حمددة ألن كل عالقة هذا ما حيّتم على أن يكون الرب
. 10اليت تتطّور يف املؤسسةاالجتماعيةمجاعية أو شخصية هي معّربة عن البنية العامة للتفاعالت 
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طبية،قضائية، إداريةما هو مؤّكد أن إيداع لألحداث اجلنح يكون يف مؤسسات إعادة الرتبية من قبل مصاحل 
أو تربوية.اجتماعيةعائلية،

ملؤسسة إلعادة تكوينه و يف إطار هذه اإلقامة عّدة نشاطات تتوفر لكي تسمح للحدث املراهق  أن يعيد املقيم 
. 11نشاطات عالجيةتعليمية و تربوية، مهنية، نشاطات عادية،اجتماعيةحياة 

ضي،:الرتبويةالنشاطات- 1 ،اجتماعيةأعمال يدوية،موسيقي،ثقايف،تتضمن نشاطات ذات طابع ر
وتصّحح األفكارحيث تنّمي الروح اجلماعية،للمراهق املقيم نظرة إجيابية للعامل اخلارجي،إعالمية، تعطي

توتصّحح كذلكالسلبية املوجودة لدى األحداث  .السلوكية لدى احلاالتاالضطرا

يف إطار التكوين املتوفر للحاالت تسمح هلم لتعّلم مهنة لكي حيصل املهين: تدخلالتأهيل نشاطات- 2
حيث أنه من بني املشاكل العويصة اليت يتلقاها املراهق اجلانح هي غياب على عمل حقيقي يف املستقبل،

الشباب يكون السبب يف خروجهم عن لدىفغياب العمل التكوين الذي يسمح له احلصول على مهنة،
سويةغرياملعايري ال

هو مهم النفسية للمراهقني املقيمني يف املؤسسات " ماوتطوير احلالةالعمل يلعب دور فّعال يف إعادة تكوين 
لوجودحيث حيميه نتائج إجيابية للمراهق،وأن لهيف مؤسسة إعادة الرتبية هو أنه ميكن توفري العمل  ويشعره 

نه معرتف . به كشخصو

نشاط له أمهية كبرية يف مؤسسات إعادة الرتبية فهي تتضمن التكوين الفكري كذلك يعّد التعليم:-3
ملؤسسة. للمراهقني املقيمني 

فاملعلمني يساعدون بيق،التطعاب،ياإلستالفهم،التفكري،يف املستوى الفكري،االستيعابيتم الرتكيز على 
ا يف واألدوات اليتمن خالل املناهج ويشجعون املراهقني وسائل الدروس،آيل،إعالم(املؤسسة يستعملو

. إىل غريها من الوسائل)االتصال

وكذلك األخصائينياألطباء،يف مؤسسات إعادة الرتبية تكون من قبل املمرضني،العالجية:النشاطات- 4
فيتم متابعة املراهقني الذين يظهرون أمراض ،وعقلية كذلكالنفسانيني حيث تتضمن عالجات جسمية ونفسية 

ملؤسسة.وكذلك متابعةجسمية  نفسية لكل مراهق جانح مقيم 
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يت لتصحيح الفكرة اخلاطئة اليت تقوم على أنّنا ال منكن أن  احلاجة إىل العالجات النفسية هلؤالء املراهقني 
تنعاجل مراهقني يظهرون  ت سلوكيةالطبع اضطرا حيث أن . تربوية-اجتماعيةإّال من خالل حلول واضطرا

يت من قبل املربيني املتخصصني -االجتماعيةهذه احللول  .واملساعدين االجتماعينيالرتبوية 

دف إىل استخالصضرورة وجود عالجات نفسية تؤدي بنا إىل  أن مؤسسات إعادة الرتبية هي مؤسسات 
فاملقابالت العيادية أو النفسية تسمح للمراهق اجلانح فحسب.تربوية -اجتماعيةإجياد حلول عالجية ليست 

تمن وإىل غريهاعدوانيته،بوضع كلمات حول ما حيس به حول قلقه، ففي ختفيضها،وتسمح يفاالضطرا
غالب األحيان يلجئ املراهق إىل تصرفات عدوانية ألنه مل تكن لديه الفرصة يف التعبري عن أحاسيسه فيقوم 

ته من خالل  لدى جيب اإلشارة إىل أن املؤسسات اليت يقيم فيها ، قد تصل إىل اجلرميةسلوكياتبتفسري معا
. املراهقني اجلاحنني حتوي حاالت مماثلة

الرتبيـة:ومؤسسـات إعـادةاجلانح احلدث سادسا: أسرة

ر هي إطا(العائلةخيتلفان عن بعضهما يف اخلصوصية اجتماعينيهيكلني الرتبية هيواملؤسسة إعادةالعائلة 
. للطفلاجتماعية) لكن لديهم هدف مشرتك هو حماولة إجياد حلول إطار مصطنعواملؤسسة هيطبيعي 

بع هلا (احلدث)عند وضع املراهق االتصاليكن هذا ولو ملحىت العائلة،واتصال معيف املؤسسة يصبح 
. طبيعة العيش يف املؤسسة مقارنة مع عائلتهأفكاره،مباشر فإن املراهق بكون متصال مبشاعره،

ملؤسسات يعيدون يف اإلقامة SELOSSE 1997يشرح  اكتسبوهااليت السلوكياتأن املراهقني املقيمني 
يف عائلتهم مع الرفاق أو عمال املؤسسة. 

أنه " ميكن للمؤسسة أن Enriquez 2001فيشرح والعائلة ضروريالتعاون بني مؤسسة إعادة الرتبية 
هناك بعض األولياء أنه«ويضيف التعامل معها " صعوبة يفتضع مشروع تعاون مع العائلة لكنها قد جتد 

ديد هلم فيضّنون أن اهلدف من هذه املقابالت هي إلصاق هلم يضنون أن املقابالت معهم هي يف حّد  ا  ذا
م السبب يف  م وهذا ماأوالدهم سلوكياتالتهمة  . 12جيعلهم يقاطعون هذا النوع من العالجوتصرفا

أن املقاربة النظامية ن العائلة هي عنصر عالجي ال ميكن التخلي عنه،-إذا أظهر فيجب كذلكالعائلية 
ذه األمهية . ذكر أنه ليس كل مؤسسات إعادة الرتبية يعرتف 
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" أنه عدة مؤسسات إعادة الرتبية تعترب أن التعاون مع عائالت املراهقني اجلاحنني Enriquezيقول 
عن وضعهم بعيدينلرغم أن البعض يقّر بضرورة ملؤسسة هو جد ضروري حىت يكون تكّفل جّيد هلم،

م ".عائال

يف نفس الوقت هناك بعض ، بعض املؤسسات تضن أن العائلة هي شريك عالجي ال جيب التخلي عنهإذا أن
الرتبية ومؤسسات إعادةفغالبا الصراع الذي حيدث بني األولياء املؤسسات تلغي إشراك العائالت يف العالج،

للسلطة اخرتاقميكن أن يفّسر من خالل ردود فعل األولياء الذين يرون أن إقامة املراهقني يف املؤسسات هو 
. األبوية

ء الذي قام مبقابلتهم الذين لديهم عالقة Enriquezأشار  مع أوالدهم يعيشون إقامة انصهاريهأن اآل
. ليهاأوالدهم يف املؤسسات كفاجعة ال ميكن التغّلب ع

بعض األولياء هلم رؤية سلبية عن العالجات املؤسساتية املطّبقة على أطفاهلم " أن بعض األولياء هلم إحساس 
م جمردينم مّتهمني  م بعيدين من إمكانيتهم يف إجياد حلول ملساعدة أطفاهلم،وأ عنهم، ليسإذ حيسون أ

هلم سلطة عليهم بل السلطة رجعت للمؤسسة. 

ن وضع أوالدهم يف ومؤسسات إعادةالعالجية تكون متوفرة بني العائلة احللول الرتبية عندما يشعرون األولياء 
لفشل هذه املؤسسات هي راحة هلم، أولياء ويف هذه احلالة متّثل هلم املؤسسة عتبارهمرغم إحساسهم 

ملساعدة يف البحث عن إجياد حلول ألوالدهم  يت  ا املؤسسات هي إضافة هلم ذهوأن هالشريك الذي  وأ
. إىل حتقيق نفس األهداف اليت كانت تسعى إليها العائلةدف

احلالة تصبح العائلة ويف هذهاملؤسسة) (أيهنا تقبل املؤسسة العائلة ما دام أن العائلة حترتم طريقة عملها 
ا يف البحث عن احللول املؤسسة تصهر على إظهارو تعويضهلنسبة للمؤسسة شريك عالجي ال ميكن  قدرا

. ملشاكل أوالدهم

وية بني األفراد سمتوازنة معامالتبعض العائالت متتاز بعالقات املنهج فهناكليس كل العائالت هلم نفس 
تتسودها وهناك عائالت . سوية بني أفرادهاومعامالت غرييف العالقات اضطرا

ال، فالعائالتيف نفس  لتواصل معها ال تكون منظمة بنفس الطريقة،املختلة أين تقوما حيث املؤسسات 
عضو تفاعلها فإقامةتواصلها و سّرها طقوسها،قيمها،القواعد،من حيث العالقات،سواءأن تكوينها خيتلف 
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من هذا النوع من العائالت يف مؤسسات إعادة الرتبية جيرب على إعادة ترتيب كّل أشكال العالقات داخل 
العائالت.هذه 

ملراهق املقيم املتفككة الإىل أنه يف العائالت Enriquezيشري  جند أي عضو من هذه العائلة يهّتم 
كذلك يف العائالت املتشابكة أن أعضائها املشكل جندذا االهتمامجيرب وهذا ماملؤسسات إلعادة الرتبية 

فموقف املؤسسات اجتاه كل هذه . لى الوضععوحماولتهم السيطرةيتظاهرون حبضورهم الدائم للمؤسسة 
م ملراهق اجلانح حسب نوع عائال . العائالت حسبه تكمن يف تكييف التكّفل 

ا. على كل حال جيب على كل مؤسسة إعادة الرتبية أن تعلم وضعيتها مقارنة مع عائالت املراهقني املقيمني 

ت أن العالقات مع األولياء تّتبع عادة خمونشري هنا خمتلفة:طط يشمل ثالث مستو

يف النظر على أن العائلة مصدر للمعلومات للبحث عن السوابق املرضية يتمّثلاألّول:يف املستوى -
. للمراهق

يف اإلشراك املباشر للعائالت يف مشروع عالجي الذي يتطّلب من العائالت أن : يتمّثلالثاينيف املستوى -
تلعب دور املعاجل املساعد من خالل املشاركة يف املقابالت العائلية حبيث أن اهلدف الوحيد هو نزع األعراض 

عن املراهق.

املراهق من خالل ضطرابايف أن النظام األسري يتقّبل فكرة أنه شريك يف يتمّثلالثالث:يف املستوى -
تمبؤسسته يف ظهور هذه االعرتاف . عند املراهق اجلانحاالضطرا

خــــــــــــامتــــــــــة:

تنشئته تنشئة و ، االجتماعيوتنمية سلوكهيف تكوين شخصيته وسوية تساهمحيتاج املراهق إىل أسرة متينة 
جاحنا، فاجلنوحجتعله مراهقا والسلوكيات اليتاألفعال وتبعده عن كل األفكار و ، تؤثر يف نفسيته، سليمة

الذي يّؤدي إىل ظهور فشل يف أنه نتيجة عدم تكّيف املراهقو يكشف عن وجود أسباب مرضية معّقدة،
. األسرة سببا يف ذلكواليت تكوناالجتماعيةعملية التنشئة 

هيل املراهق اجلانح يف وسطه األسري هي عملية عالجية حتتاج إىل تكثيف اجلهود بني إن عملية إعادة 
ما واليت ختتلفانمؤسستني اجتماعيتني عتبارهميقيم فيها املراهق اجلانح واملؤسسة اليتالعائلة  يف خصوصيا

. سليمةتماعيةاجلكن هلم هدف مشرتك هو البحث على تنشئة املراهق اجلانح تنشئة 
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خص: لملا

جلزائر من خالل جامعة التنمية االجتماعية واالقتصاديةدف هذه الدراسة إىل تبيان دور اجلامعة يف 
درجة مسامهة اجلامعة اجلزائرية يف التنمية والتعرف على تقييمملسيلة، وتكمن أمهيتها يف حممد بوضياف 

تمع وحتديد خمتلف  ا يف خدمة وتنمية ا .احتياجاتهأهم املعوقات اليت حتول دون قيامها بدورها املنوط 
داة دراسية متثلت يف استبيان مت توزيعه على عينة الدراسة ول تحقيق أهداف الدراسة فقد مت االستعانة 

ت االستببعض كليات ومعاهد اجلامعة حمل الدراسة، ومت حتليل يفأستاذ 55البالغ عددها  يانبيا
مج  ، من خالل استخدام بعض األساليب SPSSللحزم االجتماعية اإلحصائيستخدام الرب

مج واليت تتوافق وطبيعة الدراسة.اإلحصائية املوجودة يف الرب
هي أن اجلامعة اجلزائرية تقوم بدور نسيب يف من هذه الدراسة أبرز النتائج اليت مت التوصل هلا لعلو 

، ويرجع ذلك إىل مجلة من ميةنالتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتساهم بدرجة متوسطة يف عملية الت
تمع. ا يف ا املعوقات أدت إىل احلد بدرجة كبرية من قيام اجلامعة بدورها التنموي املنوط 

.رية، جامعة حممد بوضيافالتنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، اجلامعة اجلزائالكلمات املفتاحية: 
مقدمة: 

تمعات وحل مشاكلها احلاضرة وصنع اإلسرتاتيجيةيعترب التعليم األداة  اليت يعتمد عليها يف تقدم ا
ء يف هذا العصر هم أولئك  ء واألقو ألقو مستقبلها وترسيخ مكانتها بني األمم يف عصر ال يعرتف إال 

صية العلم والتكنولوجيا، واليت ريخ ، وحنن إذا ما تتبعنا كانت النظم التعليمية من ورائهاالذين امتلكوا 
ة وإىل ا ترجع من قريب أو بعيد إىل عامل تربيتها الصاحلالنهضات االقتصادية للدول املتقدمة، جند أ

، وقد قامت الدول عرب العصور التارخيية املختلفة بتوجيه التعليم واملعرفة لتحقيق نظمها التعليمية التقدمية
تمعات وتطورها ومتيزها بني الدول. أهداف منو ا

تمع، فمن املتوقع أن حتتل دورا  ومبا أن اجلامعة هي تنظيم أو مؤسسة اجتماعية رائدة يف تعليم ا
تمع، وذلك من خالل ما تنتجه  ا املساهم األول يف بناء ا االت، أل أساسيا يف عملية التنمية يف مجيع ا

ملهتمني إىل التفكري يف أجنع الطرق من إطارات بشرية كفؤة تدفع بعجلة التقدم إىل األمام، وهذا ما  دفع 
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تمع ورقيه. والشك أن  وأفضلها الستغالل هذا القطاع اهلام واحليوي من أجل الوصول إىل حتقيق رفاهية ا
اجلامعة كانت وال تزال حتتل أمهية كربى يف نظم التنمية والتغيري خاصة فيما يتصل بتكوين اإلطارات ذات 

ا واملتخصصة واملؤهلة لتوظيف املعرفة خلدمة االحتياجات واملتطلبات امللحة إلحداث املهارات العلمية العلي
.قدم العلمي االقتصادي واالجتماعيالت

إن التنمية يف وقتنا احلاضر أصبحت اهلاجس األكرب للكثري من الدول، لتحقيق ما تصبو إليه 
ا من رقي ورفاهية، ومتتع مبتطلبات احلياة ال كرمية، هذه التنمية توسعت يف مفهومها فأصبحت جمتمعا

تشغل مجيع مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبشرية وغريها، ونظرا الرتباط اجلامعة بشكل  
تمع، صار من الضروري البحث يف دور اجلامعة اجلزائرية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية،  كبري 

ذه ا ينا أن تكون دراستنااسة وحماولة اخلروج بلدر وللقيام  مؤسسة من مؤسسات التعليم يفنتائج قيمة ار
، وهذا انطالقا من اإلشكالية األساسية للموضوع املسيلة-العايل يف اجلزائر وهي جامعة حممد بوضياف 

جلزائر؟اجلامعةما هو دور واملتمثلة يف :  يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 
التساؤالت الفرعية التالية: اإلشكاليةويندرج عن هذه 

املسيلة؟-ما هو دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية من خالل جامعة حممد بوضياف-
املسيلة؟–ما مدى مسامهة اجلامعة يف التنمية االقتصادية من خالل جامعة حممد بوضياف -
ا؟ما هي أهم املعوقات اليت حتول دون قيام - اجلامعة اجلزائرية بدورها التنموي املنوط 

النقاط التالية :التطرق إىلمن خاللوالتساؤالت الفرعية له اإلشكالعلى هذا اإلجابةوسنحاول 
مدخل مفاهيمي للتنمية االجتماعية واالقتصادية -
لجامعة ووظائفهامدخل نظري ل-
يف اجلزائرواجلامعة التعليم العايل -
املسيلة ومن مث يف نقطة أخرية نتائجها –الدراسة امليدانية جبامعة حممد بوضياف إجراءات-

ا.  وتفسريا
مدخل مفاهيمي للتنمية االجتماعية واالقتصادية وأبعادها:-أوال
مفهوم التنمية وأبعادها:- 1
وإدارية، وهي تعين التنمية كمفهوم له مدلوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية مفهوم التنمية: 1- 1

بعا يف آن واحد،  حصيلة تفاعالت متداخلة ومستمرة تشكل كل منها وبدرجة متفاوتة عامال مستقال و
تمع، وهي ختلق التطور الشامل واملتكامل للمجتمع حال إىل وتعين أيضا االنتقال من حال لرفع مستوى ا

دة كفاءة فاعلية أداء خمتلف أن .1شطتهوذلك لتحقيق رفاهية وز
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لنسبة هليجر: هي صعود واضح يف العائد الكلي والعائد اجلزئي لكل شخص، وهو منتشر  والتنمية 
موعات العمالية واالجتماعية  (occupational and incomes groups)بشكل واسع بني ا

ن مهمتان لفهم التنمية مت ت إضافتهما والذي يستمر جليلني على األقل مث يصبح تراكمي،  وهنا فكر
:2للنمو البسيط 

 .موعات االجتماعية فكرة انتشار منو العائدات بني ا
.لنمو الذايت فكرة املدة واخلاصية الرتاكمية : فكرة تكرر تلك اخلاصة 

لسمات واألبعاد التالية أبعاد ومسات التنمية: 2- 1 من خالل املفاهيم السابقة يتبني أن التنمية تتصف 
:

تمع من اقتصادية، سياسيةالشمولية: فهي تغري مشويل .1 ، إدارية واجتماعية....اخل جلميع أنشطة ا
تمع على أساس كونه نظاما متكامال .3وهي تتعامل مع ا

تمع يف تغيري مستمر يف حاجاته ومتطلباته؛.2 ا ذات طبيعة استمرارية مادام ا االستمرارية: إذ أ
عملية إرادية واعية وخمططة: فهي ليست عشوائية، بل عملية إرادية تعتمد على التخطيط املسبق .3

للوصول إىل أهداف معينة؛ 
دة كفاءة وأداء خمتلف أنشطته؛.4 تمع عن طريق ز عملية هادفة غايتها حتقيق رفاهية ا
ا موجودة داخل الكيان ذاته.5 .4التنمية عملية ذاتية ومقوما
بتة، وهي ليست ذات طريق واحد أو اجتاه واحد؛التنمية ع.6 ملية ديناميكية جدلية ليست 
التنمية تعمل على إزاحة كل املعوقات املالية، التقنية، البشرية واملهنية اليت حتول دون انبثاق .7

ت من داخل الكيان .اإلمكا
أو يوجهه ملنفعة تعمل التنمية على وقف االستغالل الذي يعوق النمو واالنبثاق أو حيد منه .8

.جمموعة دون أخرى أو إلقليم دون آخر
التنمية عملية بناء حضاري، تضمن التواصل الثقايف، االجتماعي، االقتصادي والسياسي، .9

سره يف معظم نواحي  ا ليست أقل من مشروع حضاري للمجتمع  والتطور احلضاري لألمة، مبعىن أ
.5حياته إن مل نقل مجيعها

تنطلق من اإلنسان: فهي تنطلق من اإلنسان مث تتجه لتغيري حميطه املادي.التنمية عملية .10
تعترب التنمية االقتصادية واالجتماعية " الشاملة أو املتكاملة " التنمية االقتصادية واالجتماعية :- 2

ليه امتداد لتطور مفهوم التنمية، حيث كانت التنمية بداية مرادفة للنمو االقتصادي لتصل إىل ما هي ع
اليوم من خالل ما يطلق عليه مفهوم التنمية املستدامة.
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وامتدت مرحلة التنمية االقتصادية واالجتماعية تقريبا من منتصف السبعينيات إىل منتصف مثانينات 
تمع  تم جبميع جوانب ا القرن العشرين، وظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة اليت تعين تلك التنمية اليت 

دة معدالت النمو واحلياة، وتصاغ أهدافها على أساس حتسني ظروف السكان العاديني وليس  من أجل ز
تم أيضا برتكيب هذا النمو وتوزيعه على املناطق والسكان. ا  االقتصادي فقط، مبعىن أ

والتنمية الشاملة جتمع بني التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية ألن كال منهما شرط لتحقيق اآلخر، 
األساليب لرفع املستوى االجتماعي واالقتصادي وعلى ذلك فالتنمية الشاملة متعددة األغراض ومتعددة 

:6بطريقة متوازنة حبيث تشمل نشاطني
.دة الثروة دة الدخول القومية والفردية أي ز تنمية اقتصادية: وهي اليت تتجه إىل تنمية اإلنتاج وز
دف إىل رفع مستوى احلياة االجتماعية من حيث الصحة والتعليم تنمية اجتماعية: وهي اليت 

واملستوى املعيشي واخلدمات بشىت أنواعها.
لتنمية االجتماعية وظهر اصطالح التنمية الشاملة. وهكذا التحقت التنمية االقتصادية 

التنمية االقتصادية :1- 2
ت  تمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل، ورفع مستو التنمية االقتصادية هي تقدم ا

دة رأس املال اإلنتاج من خال ل إمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضال عن ز
تمع على مر الزمن.  وعليه فإن الدول املتقدمة اقتصاد Economicallyاملرتاكم  يف ا

Advanced or Developed Countries هي تلك اليت حققت الكثري يف هذا االجتاه، بينما
.7تقدما غري ملحوظ يف هذا الطريق هي ما يطلق عليها الدول املتخلفة اقتصادتلك اليت حققت 

ا : " العملية اليت يرتفع مبوجبها الدخل احلقيقي خالل فرتة  وجيري تعريف التنمية االقتصادية على أ
ممتدة من الزمن " وهذا يعين أن التنمية عندما تتحقق مبعدالت منو تفوق معدالت منو السكان فهذا يعين 

ا عملية  فهذا يعين حترك بعض القوى اليت ارتفاع الدخل احلقيقي (أي متوسط الدخل الفردي)، ومبا أ
ا ينبغي أن متتد لفرتة طويلة األجل حيث ال  تفعل يف السياق الطويل وجتسد التبدل يف متغريات معينة  وأ
الرتفاع القصري األجل الذي حيدث حالل الدورات االقتصادية مثال  بل جيب أن يستمر االرتفاع  يعتد 

.8خالل أكثر من دورة 
ي يف التنمية االقتصادية هو أن يكون لسكان الدولة النصيب األكرب يف اإلسهام يف عملية والعنصر الرئيس

التنمية االقتصادية اليت ينتج عنها تلك التغريات اهليكلية وميكن مشاركة األجانب يف ذلك، ولكن ال ميكن 
لعملية برمتها  واإلسهام يف عملية التنمية يتضمن املشاركة يف االست ملنافع اليت حققتها أن يقوموا  متاع 

.9التنمية
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التنمية االجتماعية :2- 2
إىل أن التنمية االجتماعية هي عملية تغيري Fair Child Dictionaryيشري قاموس فري تشايلد 

، فالتنمية االجتماعية عملية علمية شاملة 10تشمل خمتلف الوسائل والقوى االجتماعية وغري االجتماعية 
تمع وكيفية التعامل معها للوصول إىل للتغري االجت ماعي يستهدف إعادة تقييم اإلنسان للمواد املتاحة يف ا

تمع. ويعترب كورتيس  التنمية االجتماعية Curtisأداء أفضل للوظائف االجتماعية للفرد واجلماعة وا
مة يف حتسني أحوال ب يئتهم.عملية اجتماعية دميقراطية، حبيث يشارك األفراد مشاركة 

تم أساسا مبتابعة الفكرة منذ بدايتها واىل أن تتبلور وترتجم إىل  والتنمية االجتماعية يف هذه احلالة 
مج عمل حىت تقوميها، فهي  تركز على اجلماعات احمللية وعلى املسؤولية الكاملة لكل من املشاركني  بر

لعمل، وتتضمن هذه املتابعة اخلطوات التالية :والقائمني 
تمع احمللي؛-1 تنظيم أفراد ا
تمع احمللي ككل؛-2 متديد احتياجات ومشاكل ا
إعداد خطط فردية ومجاعية ملواجهة هذه االحتياجات واملشاكل؛-3
تمع احمللي. -4 ستخدام احلد األقصى من املوارد املادية والبشرية املتاحة  تنفيذ هذه اخلطط 

مدخل نظري للجامعة ووظائفها:-نيا
رخيية عن اجلامعة : - 1 تعترب جامعة اليوم االمتداد الطبيعي واملنطقي ملؤسسات التعليم املتخصصة نبذة 

واليت ظلت تتطور على مر السنني كحاضنة أساسية للمعارف اإلنسانية من حيث اإلنتاج والتطبيق، 
لرغم من أن اجلامعة كمؤسسة تعليمية إلنتاج املعرفة املعقدة التنظيم حدي ثة النشأة نسبيا، فإن جذورها و

التارخيية ضاربة يف القدم تعود إىل مدارس احلكمة يف الصني القدمية أو ما مياثلها يف احلضارات القدمية يف 
.11اهلند ومصر وحضارة وادي الرافدين وغريها

عية كربى يف بناء أما فيما خيص احلضارة اإلسالمية فقد عرفت اهلجرة احملمدية إىل املدينة املنورة نقلة نو 
املسجد النبوي الذي شكل النواة احلقيقية للمدارس العربية اإلسالمية الكربى واليت تطورت عنها اجلامعة 

حيث كان النيب حممد  أول من مجع العرب –صلى هللا عليه وسلم –احلديثة مبفهومها العصري يف أورو
تعرف االجتماع هلذا الغرض.حوله يف حلقة ألخذ العلم ومل تكن العرب يف اجلاهلية

يف صياغة  وقد لعبت اجلامعة دورا هاما يف العصور الوسطى سواء يف العامل اإلسالمي أو يف أورو
ا للحركة الثقافية والفكرية، وليس هذا مقام املقارنة بني ما قدمته هذه اجلامعة أو تلك  تمع وقياد أفكار ا

تمع وتكييف للمجتمع، إال أنه ال بد من اإلشا كانت أجنح يف قيادة ا رة إىل أن اجلامعة يف أورو
املعطيات الدينية ملتطلبات التنمية الرأمسالية التجارية اليت ازدهرت بفعل االكتشافات اجلغرافية يف هذه الفرتة 
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شكلها خاصة، بينما تقهقرت اجلامعة يف العامل اإلسالمي ومل يعد هلا دور يذكر إىل أن أعيد بعثها يف 
ستثناء بعض احلاالت النادرة   احلديث املصاحب لالستعمار الغريب الذي فرض على العامل اإلسالمي، 
كاألزهر يف مصر الذي ظل حمافظا على طابعه التقليدي الذي يعترب امتدادا للجامعة اإلسالمية يف عصرها 

.12الذهيب
مفهوم اجلامعة:- 2

وجد تعريف قائم بذاته أو حتديد شخصي وعاملي ملفهوم اجلامعة، يرى علماء التنظيم الرتبوي أنه ال ي
لذلك فإن كل جمتمع ينشىء جامعته وحيدد هلا أهدافها بناء على متليه عليه مشاكله ومطاحمه وتوجهه 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي. لذلك فاجلامعة مؤسسة للتكوين ال حتدد مبفردها أهدافها وتوجيهات 

مكانه أن تلك األهداف، بل تمع الذي يعترب األساس وهو الوحيد الذي  لعكس فهي تتلقاها من ا
لواقع. ملدلول و حلياة و ميدها 

وتعترب اجلامعة: " مؤسسة تعليمية ومركزا لإلشعاع الثقايف، ونظاما ديناميكيا متفاعل العناصر، تنطبق 
تمع البشري، حيث يؤثر جمتمع اجلا ا يف نفس الوقت"معة يف الظروف عليه مواصفات ا .احمليطة ويتأثر 

لبحث عن احلقيقة ووظائفها األساسية واليت تتمثل يف  ا: " جمتمعا علميا يهتم  وتعرف اجلامعة على أ
ا" تمع الذي حييط  .13التعليم والبحث العلمي وخدمة ا

تمع، وهي متثل قمة اهلرم ويرى حممد مصطفى األسعد: " أن اجلامعة مؤسسة اجتماعية م ن صنع ا
ا تتحمل مسؤولية كبرية يف صياغة  ا آخر مراحل النظام التعليمي وحسب، بل أل رد كو التعليمي، ليس 
تمع يف صنع قيادته يف خمتلف  ا أداة ا ووجدانيا، إ وتكوين الشباب اجلامعي علميا وقوميا وثقافيا وفكر

واالقتصادية والسياسية واإلدارية والثقافية والفكرية، واليت من خالهلا إما أن يتابع امليادين الفنية واملهنية 
ندفاع وحيوية وإما أن يراوح مكانه مع التقدم خبطى بطيئة ". تمع مسرية تنميته خبطى حثيثة و ا

وظائف اجلامعة :- 3
هارات العلمية واملهنية واليت متثل احلجر إن اجلامعة مركز لإلشعاع الفكري واملعريف وتنمية امللكات وامل

تمع الذي تنتمي إليه،  األساسي لعمليات التنمية الوطنية، وتستمد تعريفها من األهداف اليت حيددها ا
حية، فهي أداته يف  تمع من  حمليط الذي توجد به، وهي من صنع ا فهي مؤسسة اجتماعية تؤثر وتتأثر 

.14ة والفكريةصنع قيادته الفنية واملهني
تمع، يرى أن هذه الوظيفة قد تبدلت وتغريت وتطورت بتطور  رخييا لوظيفة اجلامعة يف ا إن املتتبع 
تمع علميا وتكنولوجيا، إذ كانت مهمة اجلامعة ولقرون عديدة تتمثل يف احملافظة على املعرفة القائمة  ا

مه احلديث الذي يستهدف منو املعرفة ونقلها من جيل إىل آخر، ومل يكن من مهامها البحث العلمي مبفهو 
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وتطويرها.وهكذا فاجلامعات يف الوقت احلاضر أصبحت ذات وظائف متعددة ميكن تلخيصها يف ثالث 
نقاط رئيسية وهي:

تمع؛-1 التعليم وإعداد املتخصصني يف املهن العالية الذين حيتاجهم ا
خلق املناخ املالئم للبحث العلمي والقيام به؛-2
دمي اخلدمات العامة للمجتمع.تق-3

ويتوقف أداء املؤسسة اجلامعية هلذه الوظائف على ثالثة عناصر رئيسية هي: األستاذ، والطالب، واهليكل 
التنظيمي.

التعليم العايل واجلامعة يف اجلزائر:-لثا
من األدوات -لةيف نطاق السياسة الرتبوية الشام-يعترب التعليم العايل أمهية التعليم العايل:- 1

تمع وبلورة مالحمه يف احلاضر واملستقبل معا، وضمان طرق التطور  األساسية اليت تسهم يف تكوين الفرد وا
ا حنو أهدافها يف التقدم والرقي يف  خمتلف امليادين االقتصادية واالجتماعية  السليم لألمة يف مسري

د القوى البشرية املتخصصة اليت ختطط للنمو املادي والسياسية والثقافية، فهم السبيل األكيد إىل إعدا
للمجتمع وتسهر على تنفيذه، وهو الذي يعد الباحثني الذين يسربون أغوار املستقبل ويدلون إىل اجتاهاته 
والعوامل اليت حيتمل أن تؤثر يف رمسه، وهو أيضا مربز املواهب الفكرية والطاقات اخلالقة املبدعة اليت تعطي 

ا حنو اإلبداع وجتاوز الواقع، إىل جانب أنه أيضا ميد الواقع االجتماعي والسياسي الثقافة أب عادها وتدفع 
الواقع وطرح بدائل إىل تغيري وتطوير  لقوى الوطنية والفكرية اليت تعمل جاهدة يف سبيل التصدي لقضا

. 15هذا الواقع
تطور اجلامعة والتعليم العايل يف اجلزائر ومهامها: - 2

يف النصف األخري من القرن العشرين، فإن مهمة اجلامعة قد تغريت، والرسالة اليت أصبح منتظرا منها 
تبليغها أصبحت غري الرسالة اليت كانت تبلغها يف السابق. فقد صارت اجلامعة أكثر استجابة ملطالب 

تمع ومشاكل احلياة املختلفة مركز االهتمام يف ا ا تمع، وصارت قضا جلامعة. وللتكفل اجليد مبشاكل ا
تمع. وفعال فإن  ا، كان على اجلامعة أن تبين براجمها بطريقة تكون مكيفة ملا جيري يف ا تمع واالرتباط  ا
خذ بعني االعتبار مطالب احلياة املهنية واالجتماعية. وأصبحت معرفة  الربامج اجلامعية صار ختطيطها 

م معيارا من معايري تقوميها، واستحوذت القيمة التطبيقية للربامج على مدى استجابتها للقطاع املستخد
.16القيمة النظرية
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صارت أهدافه يف السعي -هذه املهمة الثانية من مهام اجلامعة–عالوة على هذا، فإن البحث العلمي 
تمع املختلفة، وصار  ت موضوعاته هي حنو إجياد احللول للمشاكل املتنوعة اليت تعاين منها مؤسسات ا

ا، وصارت األحباث العلمية تقيم مبقدار القيمة العملية لنتائجها. تمع ذا مشكالت ا
إن اجلامعة اجلزائرية هي اليوم نتاج عملية طويلة من البناء والتطوير مسار بناء قطاع التعليم العايل:1- 1

ريخ است1962واإلصالحات اليت مت الشروع فيها ابتداء من سنة  عادة السيادة الوطنية. وقد بدأت ، 
نشاء وزارة الرتبية الوطنية سنة  ريخ 1963هذه العملية  ، وقد استخدمت جامعة اجلزائر، اليت يعود 

، كقاعدة إلطالق منظومة جزائرية للتعليم العايل والبحث العلمي شهدت بعد 1909سيسها إىل سنة 
يف مؤسسة واحدة هي جامعة 1962الطلبة مركزا سنة ذلك تطورا سريعا للغاية. فبعد أن كان تعداد 

اجلزائر (ويف ملحقتيها يف كل من قسنطينة ووهران)، فإنه اليوم يتوزع على كامل الرتاب الوطين. ويستجيب 
وكذا هياكل املرافقة 90هذا التوزيع إىل مبدأ اخلدمة العمومية اجلوارية. وقد أصبحت املؤسسات الــــ

. وفعال قد شهدت اجلامعة يف عشرية 17هلا تشكل شبكة هائلة تربط كافة ربوع الوطناالجتماعية التابعة
للغة العربية، وارتفاع عدد  االستقالل األوىل (الستينات) جمموعة من اإلصالحات كإنشاء فرع اآلداب 

. إن أهم 197218طالب سنة 20000إىل حوايل 1963طالب سنة 3000الطلبة من حوايل 
جلامعة اجلزائرية كان يف عشرية السبعينات، ذلك أن هذا األخري مشل كال من التعليم إصالح شهدته ا
والبحث العلمي.

سيس املراحل األساسية األربعة يف مسار بناء املنظومة اجلزائرية للتعليم العايل: 2- 1 لقد عرف 
:19أساسية منذ االستقاللاملؤسسة اجلامعية اجلزائرية وتطورها من حيث تنظيمها ومناهجها أربع مراحل 

* املرحلة األوىل متثلت يف إرساء قواعد اجلامعة الوطنية.
والذي مت تدعيمه وتصحيح 1971* املرحلة الثانية متثلت يف تنفيذ إصالح منظومة التعليم العايل سنة 

.1984واليت مت حتديثها سنة 1982مساره من خالل وضع خريطة جامعية سنة 
تمع * املرحلة الثالثة  متثلت يف دعم املنظومة وعقلنتها متاشيا مع التحوالت اليت يشهدها كل من ا

أفريل 04املؤرخ يف 05-99واالقتصاد اجلزائريني. وقد مت الشروع يف ذلك من خالل سن القانون رقم 
لتعليم العايل.1999 واملتعلق 

دكتوراه، الذي شرع يف تطبيقه سنة ماسرت.نس.* املرحلة الرابعة متثلت يف تطبيق النظام العاملي، نظام ليسا
2004.

التعليم العايل، فقد جاء يف كتاب "إصالح إصالحفبالنسبة ملرحلة إصالح التعليم العايل: 2-1- 1
ن تقدم للقطاع 1971التعليم العايل والبحث العلمي" الصادر سنة  ويف االقتصاديأن اجلامعة مطالبة 
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ليه من أطر قادرة كما وكيفا على تلبية متطلبات التنمية يف البالد ومتمكنة من أسرع وقت ممكن ما حيتاج إ
حلقائق  ن تربط التعليم اجلامعي  ا مطالبة  مشكالت التخلف املتنوعة إلجياد احللول املناسبة هلا.كما أ

.20د الوطينالوطنية وجتعله يعاجل مشكالت احلياة املختلفة وتوجهه حنو الفروع اليت حيتاجها االقتصا
إىل جانب هذا، فقد شهدت اجلامعة ظهور اختصاصات كثرية سواء يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية أو 
يف العلوم والتكنولوجيا لتشمل املشاكل املختلفة النامجة عن حركة التنمية الشاملة اليت عاشتها اجلزائر يف 

السبعينات... 
04ذو احلجة املوافق 18املؤرخ يف 05-99لقانون رقم ميثل اتعزيز املنظومة وعقلنتها: 2-2- 1

لنسبة إىل تطور منظومة التعليم العايل. فهو قانون توجيهي ميثل خالصة  1999أفريل  حلظة فارقة وهامة 
كل ما استحدث منذ االستقالل من أطر تنظيمية وقانونية، ويضفي عليها انسجاما عاما. وهو يقنن 

إلعادة هيكلة املنظومة بكاملها،كما يفتح آفاقا مستقبلية هامة للتنمية على اجلهاز التنظيمي الضروري
.21املستوى الدميوغرايف وعلى مستوى البىن التحتية

كيد املبادئ اليت يسري عليها التعليم العايل وحيدد األهداف 1999ويعيد القانون التوجيهي لسنة 
ت التعليم العايل، وهي  الواجب حتقيقها، كما حيدد القانون األساسي لألساتذة والطلبة يف كل مستو

منه، على سبيل املثال، تنص على مرحلة التدرج ومرحلة ما بعد التدرج والتكوين املتواصل. فاملادة الثالثة 
للنظام الرتبوي الوطين، تساهم يف: عتباره مكو أن اخلدمة العمومية للتعليم العايل، 
* تطوير البحث العلمي والتكنولوجي واكتساب املعرفة واملعلومات وتطويرها ونقلها؛

علومات العلمية والتقنية؛* رفع املستوى العلمي والثقايف واملهين للمواطن عرب نشر الثقافة وامل
االت؛ * التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمة اجلزائرية عرب تكوين إطارات يف كل ا

* الرتقية االجتماعية مع ضمان العدالة للجميع ولكل املؤهلني لذلك يف احلصول على أمسى أشكال العلم 
والتكنولوجيا.

لى " موضوعية ة يف التطوير العلمي املبدع والناقد " وأعاد التأكيد عكما أن القانون ضمن " شروط احلري
" تنوع اآلراء ووجهات النظر ". كما أنه أكد على الطابع الوطين لشهادة التعليم العايل املعرفة " واحرتام 

اليت " ختول نفس احلقوق حلامليها". وأحل على اجلانب العضوي للعالقة بني وظيفيت التعليم والبحث 
العلمي، كما أنه أشار إىل الروابط الواجب تطويرها "مع اهليئات الوطنية والدولية ". 

اعتماد 2004/2005شهدت السنة اجلامعية اعتماد نظام ليسانس.ماسرت.دكتوراه: 2-3- 1
ت، يقابل كل مستوى منها شهادة:  هندسة جديدة يف عروض التكوين. وهي تتمفصل وفق ثالث مستو
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ودكتوراه. ومت تنظيم هذه اهلندسة اجلديدة داخل جماالت كربى تضم عدة اختصاصات ليسانس وماسرت
.22متجانسة من حيث الكفاءات العلمية والتقنية وكذا املناصب اليت يوفرها هلا سوق العمل

ففي كل جمال، يتم اقرتاح مسارات منوذجية ميكنها أن تؤدي إىل ختصصات أو خيارات حمددة. واملسار 
دف اكتساب  النموذجي  هو عبارة عن جمموع الوحدات التعليمية اليت يتم تنظيمها وفق منطق تدرجي 

كفاءات معينة.
الدراسة امليدانية : إجراءات-رابعا

بعد التطرق يف النقاط السابقة إىل مفهوم التنمية االجتماعية واالقتصادية، ومفهوم اجلامعة ووظائفها، ومن 
معة والتعليم العايل يف اجلزائر، مت حتديد أهم األدوار التنموية اليت رافقت مسار مث حتديد مسار تطور اجلا

ا،  اجلامعة اجلزائرية، حيث مت وضع أسس للتنمية االقتصادية واالجتماعية تسعى اجلامعة اجلزائرية القيام 
ة االجتماعية لذلك سنحاول يف هذه النقطة حتديد الدور الذي تقوم به اجلامعة اجلزائرية يف التنمي

واالقتصادية من خالل ما مت وضعه من أسس ومهام أسندت هلا يف خمتلف مراحلها، ولقد مت اختيار 
املسيلة إلجراء هذه الدراسة امليدانية، من أجل حتديد وتقييم هذا الدور التنموي –جامعة حممد بوضياف 

اجلزائرية بدورها التنموي.للجامعة ومن مث حتديد أهم املعوقات اليت حتول دون قيام اجلامعة
داة دراسية ميدانية متمثلة يف االستبيان واملقابلة، والذي مت توزيعه على جمموعة من  ولقد مت االستعانة 

أساتذة اجلامعة يف بعض كليات ومعاهد اجلامعة.
التعريف مبيدان الدراسة :- 1

الرابط بني املسيلة واجلزائر العاصمة، بدأت 65املسيلة على الطريق رقم –تقع جامعة حممد بوضياف 
يف مؤسسة كانت خمصصة لتكوين سائقي اآلالت 1985النواة األوىل للجامعة يف شهر فيفري من عام 

نشاء معهد وطين للتعليم ملكان املسمى ذراع احلاجة الذي يبعد عن املدينة ببضع كيلومرتات وذلك 
العايل، كانت بدايته بفتح أول فرع تكوين للتقنيني الساميني يف امليكانيك بعدد من األساتذة لتبدأ 
االنطالقة مباشرة يف شهر سبتمرب من نفس السنة بفتح فرع اجلذع املشرتك للتكنولوجيا، خاصة مع قدوم 

فتح فرع تسيري التقنيات احلضرية بتكوين 1986بعض األساتذة األجانب املتعاونني، ويف شهر فيفري 
بدأ تكوين 1987قصري املدى ( الذي حول من معهد متخصص من مدينة املدية ) ويف سبتمرب من عام 

املهندسني يف امليكانيك واهلندسة املدنية وقد بدأ يف نفس الوقت مشروع بناء املركز اجلامعي الذي مت إجنازه 
وذلك بفتح فرع التجارة 1989-1988يه مع بداية السنة اجلامعية يف زمن قياسي لتبدأ الدراسة ف

ين يف اهلندسة املدنية، ومع بداية السنة اجلامعية  أصبح عدد الطلبة 1990-1989وإنشاء معهد وطين 
مبقتضى 1992جويلية 07طالب ليتم االرتقاء من معاهد وطنية إىل مركز جامعي يف: 2000يقارب: 
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بفتح 1996، لكن االنطالقة الكمية والنوعية كانت مع بداية سنة 301/92رقم املرسوم التنفيذي 
خلصوص: اخلدمة االجتماعية، اإلعالم اآليل للتسيري واحلقوق مع بداية سنة  الكثري من الفروع منها 

عدد ، مث فرع األدب العريب، البيولوجيا، اإلعالم اآليل واإللكرتونيك وغريها من الفروع ليصل معها 1997
طالب، هذا التطور الكمي يف عدد الطلبة 9000إىل 2001-2000الطلبة مع بداية السنة اجلامعية 

وهياكل االستقبال وكذلك التطور النوعي يف االختصاصات مكن من ترقية املركز اجلامعي إىل جامعة يف: 
.2001تمربسب18املـؤرخ يف: 01/274وذلك مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم: 2001سبتمرب18

كما شهدت أيضا اجلامعة خالل تلك الفرتة إجنازات مهمة سواء يف جمال هياكل االستقبال كإنشاء 
مكتبة مركزية وقاعة حماضرات وخمابر علمية وبيداغوجية وغري ذلك.

هـ 1433ذي القعدة عام 22املؤرخ يف 361-12وجتدر اإلشارة إىل أنه وفق املرسوم التنفيذي رقم 
مجادي 30املؤرخ يف 274-01، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2012أكتوبر 08لـ املوافق

املسيلة، مت -واملتضمن إنشاء جامعة حممد بوضياف2001سبتمرب 18هـ املوافق لـ 1422الثانية عام 
ت مديرية ، نيابة جديدة ملديرية اجلامعة وكليات جديدة فأصبحت اجلامعة تتكون من أربع نيااستحداث

كليات ومعهدين. 09و
ببعض كليات ومعاهد جامعة حممد بوضياف، : مت إجراء الدراسة امليدانية مكان إجراء الدراسة امليدانية 

ومتثلت أساسا يف كليات: العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، احلقوق والعلوم السياسية، العلوم 
ضية، ومعهد تسيري التقنيات احلضرية. اإلنسانية واالجتماعية ومعهد علو  م وتقنيات النشاطات البدنية والر

:منهج الدراسة املعتمد- 2
وهدفملناسبتهالدراسةهذهيفالوصفي التحليلياملنهجاستخدم، متلتحقيق أهداف الدراسة

اوحتليلالدراسةموضعالظاهرةطبيعةبوصفيتعلقاملنهجالدراسة، وهذا بنيالعالقاتوبيانبيا
ا تقييم دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية . دف الوصول إىل نتائج من شأ ا، وهذا  مكو

املسيلة، وهذا يف -ومشل خمتلف األساتذة العاملني جبامعة حممد بوضيافجمتمع وعينة الدراسة: - 3
عينة الدراسة بعد توزيع االستبيان واسرتجاع جمموعة منه من بعض كليات ومعاهد اجلامعة، ولقد تكونت 

فرد.55
أدوات املعاجلة اإلحصائية - 4

ت املتحصل عليها، وهذا  تستخدم يف الدراسات العلمية عدة أدوات للمعاجلة اإلحصائية للبيا
لتحليل اإلحصائي على أكمل وجه واحلصول على نتائج  وتوصيات من  ا أن تساعد دف القيام  شأ

لبحوث العلميةيف اختاذ القرارات وحل ا مج ، ملشكالت املنوطة  اإلصدار SPSSولقد مت االستعانة برب
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سم احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 19رقم  Statistical Package for Socialاملعروف 
Sciences ،ت املتحصل عليها مج و يف تبويب البيا اإلحصائي بكثرة يف إجراء يستخدم الرب

التحليالت اإلحصائية بكافة أشكاهلا كاإلحصاءات الوصفية واختبارات الفرضيات وحتليل التباين 
واالرتباط واالحندار مما يساعد الباحث يف فهم ما يدور حوله ويوفر له املعلومات الالزمة ألجل اختاذ 

ية التالية:، وقد مت استعمال األساليب اإلحصائ23القرارات الرشيدة
ت أفراد التكرارات والنسب املئوية: –أ وتستعمل التكرارات والنسب املئوية ملعرفة عدد وحمتوى إجا

ت الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة. العينة، واملكو
تستخدم املقاييس الوصفية إلجياد جمموعة من اإلحصاءات كالوسط احلسايب املقاييس الوصفية: -ب

واالحنراف املعياري والتباين، ويف حالة حبثنا مت االعتماد على هذه املقاييس لوصف الظاهرة واحلكم على 
استجابة عينة الدراسة، ومتثلت هذه املقاييس الوصفية يف:الوسط احلسايب، االحنراف املعياري الذي 

تتخدم ملعرفة مدى تشتت اس عينة الدراسة.إجا
:وهو املتوسط النظري للمحور، ويتم حتديده من املتوسط النظري للدرجة الكليةكما مت استخدام -

خالل ضرب الدرجة املتوسطة  يف عدد عبارات احملور، ففي احملور األول مثال فالدرجة املتوسطة للمحور 
)، ويسمح لنا مبعرفة 36=3*12توسط النظري للمحور هو (فيكون امل3عند اإلجابة مبحايد هي 

لقبول إذا كان املتوسط احلسايب للمحور أكرب من  36االجتاه العام ألجوبة أفراد العينة للمحور ككل 
.36والعكس إذا كان أقل من 

ود بني موجإحصائياللتعرف على ما إذا كان هناك فروق معنوية دالة اختبار (ت) لعينة واحدة: -جـ
، وبني املتوسط 0.05املتوسط احلسايب للعبارة، واملتوسط النظري هلا عند مستوى الداللة املفروض 

احلسايب الكلي للمحور واملتوسط النظري للمحور.
: واستخدم ملعرفة مدى ثبات استبيان الدراسة .معامل ألفا كرونباخ-د
خطوات بناء أداة الدراسة ووصفها - 5
ا: 1- 5 ببعضالستعانةاستبيان،ببناءمت القيامالدراسةأهدافحتقيقألجلأداة الدراسة ومكو

األساتذة ذوي االختصاص يف جمال الدراسة، وآراء بعضراءاالستعانةإىلالسابقة، إضافةالدراسات
من االستبيانتكونا، وقدبعض الفاعلني من ذوي اخلربة يف املؤسسة اليت مت إجراء الدراسة امليدانية

ين خصص ألسئلة االستبيان حيث ضم ص اقسمني  القسم األول خ 43ملعلومات الشخصية، وقسم 
حماور، وكان على النحو التايل:3على عبارة موزعة
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: وخصص للمعلومات الشخصية املتعلقة بعينة الدراسة واملتمثلة يف األساتذة حيث ضم القسم األول
املعلومات التالية: اجلنس، السن، الرتبة العلمية، اخلربة املهنية، املنصب اإلداري إن وجد، واإلنتماء إىل خمرب 

حبث أو مشروع حبث.
وتكون من حماور االستبيان الثالثة وهي:القسم الثاين:

عبارة، وخصص لإلجابة 12احملور األول: تعلق بتبيان دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية، وتكون من -
على السؤال الفرعي األول واملتمثل يف: ما هو دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية من خالل جامعة حممد 

املسيلة؟–بوضياف 
عبارات خصصت 11احملور الثاين: تعلق بتحديد دور اجلامعة يف التنمية االقتصادية، وتكون من -

ملتمثل يف: ما مدى مسامهة اجلامعة يف التنمية االقتصادية من خالل لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين وا
املسيلة؟.–جامعة حممد بوضياف 

احملور الثالث: وخصص لتحديد أهم املعوقات اليت حتول دون قيام اجلامعة اجلزائرية بدورها التنموي، -
: ما هي أهم املعوقات عبارة، وخصص لإلجابة على السؤال الفرعي الثالث واملتمثل يف20وتكون من 

ا؟ اليت حتول دون قيام اجلامعة اجلزائرية بدورها التنموي املنوط 
صدق االستبيان وثباته:2- 5

ن تقيس ت األفراد يعرف الصدق  األداة ما وضعت لقياسه، بينما يعرف الثبات مبدى استقرار إجا
ان لزاما علينا التأكد من هذه اخلصائص على أداة الدراسة يف تطبيقات خمتلفة، ومن هذا املنطلق ك

السيكومرتية ألدوات الدراسة كاآليت:
لقد مت التحقق من صدق االستبيان من خالل عرضه على الصدق الظاهري (صدق احملكمني):-أ

من ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال التعليم العايل، وكذلك بعض الفاعلني من ذوي جمموعة من احملكمني
ا، حيث مت اطالعهم على االستبيان وأخذ مجيع  اخلربة يف  املؤسسة اليت مت إجراء الدراسة امليدانية 

م وإجراء التعديالت الالزمة عليه، حيث كان االستبيان يف البداية خمصصا جلميع هيئات اجلامعة  اقرتاحا
ا إلطالعهم ومعرفتهم (الطلبة، اهليئة اإلدارية واألساتذة)، ليصبح مستقرا على فئة األساتذة فقط نظر 
راء احملكمني، ومت أيضا تعديل وتقليص بعض العبارات. ملوضوع وهذا بعد األخذ 

Alpha)لقد مت استخدام معامل االرتباط ألفا كرونباخ ثبات أداة الدراسة (االستبيان):-ب
Cronbach)) يوضح نتائج قياس ثبات أداة الدراسة:01واجلدول رقم (

) : نتائج قياس ثبات االستبيان01(اجلدول رقم 
معامل االرتباطعدد متغريات الدراسةاحملور
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Alpha cronbachالعبارات
120.827دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية01
110.729دور اجلامعة يف التنمية االقتصادية02

03
املعوقات اليت حتول دون قيام اجلامعة 

التنموياجلزائرية بدورها 
200.791

430.766اإلجتاه العام ألداة الدراسة 
0.729) أن قيمة معامل االرتباط ألفا كرونباخ هي عالية وترتاوح بني 01يتبني من اجلدول رقم ( 

لنسبة للمحاور 0.827يف حدها األدىن وبني  0.6وهي أكرب من 03و02و01يف حدها األعلى 
ت يف احملاور  ، أما قيمة ألفا كرونباخ ألداة الثالث على درجة عالية من الثباتوهذا يدل على أن اإلجا
وهي األخرى عالية جدا، وهذا يعين أن االستبيان على 0.766الدراسة أو الثبات الكلي فقد قدرت بــــ: 

جيدة من الثبات .درجة 
ونستخلص من قياس صدق االستبيان وثباته، أن االستبيان صاحل لقياس ما مت حتديده من أهداف بغية 

الوصول إليها.
بعد التأكد من صدق وثبات االستبيان ومدى صالحيته لالستخدام يف الدراسة، تطبيق االستبيان:-جــ

استمارة على أفراد عينة الدراسة الذين مل تشملهم استمارات العينة االستطالعية، وأمكن 60مت توزيع 
ضافة 55اإلمجايلاستمارات غري صاحلة، ليصبح العدد 05استمارة منها 45اسرتجاع  استمارة 

ت العينة االستطالعية وهو ما ميثل عينة البحث.استمارا
ا:- خامسا نتائج الدراسة امليدانية وتفسريا

جلزائر من خالل الدراسة امليدانية  من أجل حتديد دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 
ملسيلة والوصول إىل اهلدف الرئيسي للبحث، واستخالص  شكالية جبامعة حممد بوضياف  النتائج املتعلقة 

الدراسة، سنحاول يف هذه النقطة تلخيص النتائج املتوصل إليها عن طريق الدراسة امليدانية واألداة الدراسية 
شكالية الدراسة. املتمثلة يف االستبيان، ومن مث تفسري هذه النتائج إلعطاء إجابة عن التساؤالت املنوطة 

:خصائص عينة الدراسة- 1
ت نلخص  لبيا يف هذه النقطة توزيع عينة الدراسة حسب اخلصائص احملددة يف القسم األول واخلاصة 

الشخصية، من خالل: جنس العينة، سن العينة، الرتبة العلمية، اخلربة املهنية واملنصب اإلداري واإلنتماء 
ت بني توزيع أفراد عينة الدراسةتالتاليةإىل املخرب أو مشروع البحث. واجلدول حول متغريات البيا

الشخصية:



313

حسب متغري اجلنس.) : توزيع أفراد عينة الدراسة 02اجلدول رقم (

النسبة املئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

اجلنس
4378.2ذكر
1221.8أنثى

موع 55100ا
ما يلي:) 02رقم (ونالحظ من خالل اجلدول 

توزيع أفراد عينة الدراسة من خالل متغري اجلنس أن نسبة الذكور هي النسبة لنسبة ملتغري اجلنس يبني -
ث بــــــ %78.2الغالبة حيث تقدر بــــــ  . %21.8، يف حني قدرت نسبة اإل

حسب متغري السن.) : توزيع أفراد عينة الدراسة 03اجلدول رقم (

النسبة املئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

السن

916.4سنة30من أقل 
403665.4إىل 31من 
50712.7إىل 41من 
35.5سنة فأكثر51

موع 55100ا
لنسبة ملتغري السن نالحظ أن نسبة املبحوثني ممن ترتاوح أعمارهم بني ( سنة) 40- 31و

سنة 51األقل فهي فئة ، أما الفئة %65.4تستحوذ على النسبة األكرب يف أفراد عينة الدراسة أي بـــــ 
من عينة الدراسة.%5.5أشخاص فقط أي ما نسبته3فأكثر حيث قدرت بــ

حسب متغري الرتبة العلمية.) : توزيع أفراد عينة الدراسة 04اجلدول رقم (

النسبة املئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

الرتبة العلمية

1416.4أستاذ مؤقت
59.1أستاذ مساعد ب
2036.4أستاذ مساعد أ
712.7أستاذ حماضر ب
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610.9أستاذ حماضر أ
35.5أستاذ التعليم العايل

موع 55100ا
تبني نسب توزيع أفراد عينة الدراسة حول متغري الرتبة العلمية أن فئة األساتذة املساعدين قسم ب 

م ذوو خربة %25.4املؤقتني بنسبة ، تليها فئة األساتذة %36.4هي الغالبة بنسبة  ، مع مالحظة أ
سنوات بنسبة 10إىل 05والفئة من %49.1سنوات بنسبة 05متوسطة تغلبوا عنها الفئة األقل من 

قي الفئات ما نسبته 34.5% .%16.4وتشكل 
.املنصب اإلداري واالنتماء ملخرب حبثحسب ) : توزيع أفراد عينة الدراسة 05اجلدول رقم (

النسبة املئويةالتكرارالتصنيفالبيان الشخصي

املنصب اإلداري إن 
وجد

فرد من عينة الدراسة ميتلك منصب إداري يف اجلامعة أي ما 15هناك 
من جمموع أفراد عينة الدراسة%27.3نسبته 

إىل خمرباالنتماء
حبث أو مشروع 

حبث

3360نعم

2240ال

موع 55100ا
27.3تشتغل يف املناصب اإلدارية مبا نسبته من خالل اجلدول يتبني لنا أن أفراد عينة الدراسة 

، وهذه املناصب ختتلف حبسب الرتبة العلمية واخلربة املهنية، حيث يوجد منها عمداء ونواب عمداء  %
بة وبلغت نسختصصات وشعب يف نظام ل م د، ومسئويلكليات، ورؤساء أقسام ونواب مساعدين 

، ويؤكد هذا التوزيع يف %60األساتذة املنتمني إىل خمرب حبث أو مشروع حبث النسبة الغالبة مبا يقدر بــــ 
ملعرفة واإلطالع على املوضوع. عينة الدراسة أن أفراد العينة على قدر كبري 

ت أفراد عينة الدراسة- 2 حتليل وتفسري استجا
ت أفراد عينة الدراسة حملتوى األسئلة املوجودة يف  سنحاول يف هذه النقطة حتليل وتفسري نتائج استجا
االستبيان، وهذا بغرض االجابة على التساؤالت الفرعية اليت مت وضعها يف اشكالية الدراسة، من خالل 

وهذا ،SPSSالحصائية بنظام التعرض إىل أهم املؤشرات اإلحصائية اليت مت احلصول عليها من املعاجلة ا
ت والنسب لتطرق إىل نتائج كل حمور من حماور أداة الدراسة. من خالل االعتماد على التكرارات لإلجا

املئوية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، ملعرفة آراد أفراد عينة الدراسة حنو كل عبارة من عبارات احملور 
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ملعرفة داللة الفروق )0.05(ت) لعينة واحدة عند مستوى داللة أقل من (األول، كما مت استخدام اختبار 
وبني املتوسط احلسايب الكلي للمحور واملتوسط .بني املتوسط احلسايب لكل عبارة واملتوسط النظري هلا

النظري للمحور.
ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات احملور األول1- 2 :نتائج استجا

لسؤال  ت أفراد عينة الدراسة على فقرات احملور األول والذي يتعلق  سوف نتناول يف هذا اجلزء استجا
املسيلة -ما هو دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية من خالل جامعة حممد بوضيافالذي ينص على: 

؟
ت دور اجلامعة أن االستمارةعلى عبارات احملور األول من أفراد عينة الدراسة اتضح من خالل إجا

هذا الدور يبقى متوسطة، أي أن مسامهة بدرجة يف التنمية االجتماعية يكون دور نسيب ويتجلى
) وهو متوسط قريب من املتوسط النظري 38.76،حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي للمحور (حمدود

حنراف معياري قدره (36للمحور ( أفراد العينة، تإجا) يعكس تشتت بسيط يف 9.881) و
ستعمال اختبار (ت) لعينة واحدة والذي كانت قيمته موجبة وتقدر بــ ( )، من أجل معرفة 2.074و

) إحصائيا)، تبني وجود فروق معنوية (دالة 36داللة الفرق املوجود بني املتوسط الكلي واملتوسط النظري (
من مستوى قل) وهو أ*0.043داللة (بني املتوسطني لصاحل املتوسط الكلي للمحور عند مستوى 

ن اجلامعة تلعب دورا نسبيا يف التنمية الداللة املفروض، وهذا يعين أن  أفراد عينة الدراسة يرون 
.احملوراالجتماعية ويتجلى ذلك مبسامهة متوسطة من خالل غالبية عبارات

ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات احملور الثاين: 2- 2 نتائج استجا
ت أفراد عينة الدراسة على فقرات احملور الثاين والذي يتعلق  لسؤال سوف نتناول يف هذا اجلزء استجا

-ما مدى مسامهة اجلامعة يف التنمية االقتصادية من خالل جامعة حممد بوضياف: الذي ينص على
. املسيلة ؟

ت أن اجلامعة تلعب االستمارةعبارات احملور الثاين من على أفراد عينة الدراسة اتضح من خالل إجا
دورا نسبيا يف التنمية االقتصادية ويتجلى ذلك من خالل درجة مسامهة متوسطة، حيث بلغ املتوسط 

حنراف 33) وهو متوسط قريب من املتوسط النظري للمحور (33.56احلسايب الكلي للمحور ( ) و
تيف ) يعكس تشتت بسيط 9.496معياري قدره ( ستعمال اختبار (ت) لعينة إجا أفراد العينة، و

)، من أجل معرفة داللة الفرق املوجود بني املتوسط 0.440واحدة والذي كانت قيمته موجبة وتقدر بــ (
) بني املتوسطني لصاحل إحصائيا)، تبني عدم وجود فروق معنوية (دالة 33الكلي واملتوسط النظري (

النظري ) وهو أكرب من مستوى الداللة 0.662د مستوى داللة (املتوسط الكلي للمحور عن
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، وهذا يعين أن أفراد عينة الدراسة مييلون إىل احلياد يف اإلجابة على عبارات احملور مما )0.05(املفروض
ة متوسطة. يؤكد أن دور اجلامعة يف التنمية االقتصادية يكون نسبيا وبدرجة مسامه

ال الثالث لسلم وهو ما تؤكده قيم املتوسط  احلسايب لغالبية عبارات احملور واليت كانت تقع ضمن ا
أي جمال احلياد.كما أن قيم مستوى الداللة لغالبية عبارات احملور كانت أكرب ) 3.4إىل 2.61(ت ري ليك

) وهو ما يؤكد عدم وجود فروق معنوية بني املتوسط احلسايب 0.05من مستوى الداللة املفروض (
.واملتوسط النظري هلاللعبارات 

ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات احملور الثالث: 3- 2 نتائج استجا
لسؤال  ت أفراد عينة الدراسة على فقرات احملور الثالث والذي يتعلق  سوف نتناول يف هذا اجلزء استجا

املنوط بدورها التنمويما هي أهم املعوقات اليت حتول دون قيام اجلامعة اجلزائرية الذي ينص على: 
؟ا

ت اجلامعة تواجه عوائق كبرية أن على عبارات احملور الثالث أفراد عينة الدراسة اتضح من خالل إجا
من أكرب) وهو متوسط 76.65، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي للمحور (حتد من دورها التنموي

حنراف معياري 66املتوسط النظري للمحور ( ت) يعكس تشتت بسيط يف 13.468قدره () و إجا
ستعمال اختبار (ت) لعينة واحدة والذي كانت قيمته موجبة وتقدر بــ ( )، من 9.171أفراد العينة، و

)، تبني وجود فروق معنوية (دالة 66أجل معرفة داللة الفرق املوجود بني املتوسط الكلي واملتوسط النظري (
*) وهو أقل من 0.000املتوسط الكلي للمحور عند مستوى داللة () بني املتوسطني لصاحلإحصائيا

ن )0.05(مستوى الداللة املفروض هذه املؤثرات واملعوقات حتد ، وهذا يعين أن أفراد عينة الدراسة يرون 
. وبدرجة كبرية من قيام اجلامعة اجلزائرية بدورها التنموي

( قيم ت إحصائيةإىل املوافقة بدرجة كبرية وذي داللة كما يالحظ أن أفراد عينة الدراسة مييلون
احملسوبة غالبيتها موجبة ومستوى الداللة احملسوب لغالبيتها أقل من مستوى الداللة النظري املفروض 

تعيق بدرجة كبرية من دور ) على أن مجيع عبارات هذا احملور تدل على أن هذه املعوقات حتد و 0.05
كان مستوى الداللة هلا أكرب من مستوى ) واليت  36، 35، 34عدا العبارات رقم (، فيمااجلامعة التنموي

) مما يعين عدم وجود فروق معنوية بني املتوسط احلسايب والنظري هلا، حيث  0.05الداللة املفروض (
) 2.69، 3.11، 3.2متوسطات اإلجابة ألفراد عينة الدراسة هلذه العبارات هي على التوايل (كانت
ال الثالث ملقياس ليكارت، ما يعين أن أفراد عينة الدراسة مييلون إىل احلياد وهي  متوسطات تقع ضمن ا

لنسبة هلميف اإلجابة على هذه الفقرات .ويعتربون أن هذه املؤثرات هي عوائق عادية 
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ت أفراد عينة الدراسة حملتوى : ملخص نتائج الدراسة- 3 سنحاول يف هذه النقطة تلخيص نتائج استجا
إشكاليةعلى التساؤالت الفرعية اليت مت وضعها يف اإلجابةالعبارات املوجودة يف االستبيان، وهذا بغرض 

الدراسة واليت ختص الدراسة امليدانية، بغية الوصول إىل نتيجة عامة.
لسؤ 1- 3 بناءا على ما سبق ومن خالل النتائج املتحصل عليها بواسطة ال األول:النتائج املتعلقة 

إلجابة على  ت أفراد عينة الدراسة حول عبارات احملور األول، واملتعلق   التحليل اإلحصائي إلجا
مت املسيلة ؟-ما هو دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية من خالل جامعة حممد بوضياف السؤال: 

حلياد حنو كل عباراتالتوصل إىل  ، وعليه متت اإلجابة على احملورأن أغلب أفراد عينة الدراسة يقرون 
جلزائر يبقى دور نسيب ويتجلى السؤال األول، ومت التوصل إىل أن  دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية 

الجتماعية األساسية بدرجة مسامهة متوسطة، وهذا راجع إىل أن اجلامعة اجلزائرية أفرغت من وظيفتها ا
تمع اجلزائري. تمع وبقي هلا دور حمدود يف قيادة عمليات التنمية  وهي خدمة وتنمية ا

لسؤال الثاين:2- 3 النتائج املتعلقة 
ت أفراد عينة  بناءا على ما سبق ومن خالل النتائج املتحصل عليها بواسطة التحليل اإلحصائي إلجا

إلجابة على السؤال: ثاينور الالدراسة حول عبارات احمل ما مدى مسامهة اجلامعة يف التنمية ، واملتعلق 
يرون أن أغلب أفراد عينة الدراسة التوصل إىلمتاملسيلة؟-االقتصادية من خالل جامعة حممد بوضياف

، خالل درجة مسامهة متوسطة، ويتجلى ذلك من ن اجلامعة تلعب دورا نسبيا يف التنمية االقتصادية
جلزائر هو وعليه متت اإلجابة على السؤال الثاين، ومت التوصل إىل أن  دور اجلامعة يف التنمية االقتصادية 

ئف اجلامعة اجلزائرية عرب دور حمدود ال يرق إىل حجم التطلعات التنموية اليت وضعت ضمن أساسيات وظا
التطورات احلاصلة يف االقتصاد الوطين املختلفة، حيث مل تستطع اجلامعة اجلزائرية مسايرةمراحل تطورها

وتقدمي خمرجات من الكوادر املكونة واملؤهلة إلدارة خمتلف املؤسسات ودفع العجلة التنموية االقتصادية 
.للبالد

لسؤال الثالث:2- 3 النتائج املتعلقة 
ت أفراد عينة الدر  اسة حول عبارات من خالل النتائج املتحصل عليها بواسطة التحليل اإلحصائي إلجا

إلجابة على السؤال:  ما هي أهم املعوقات اليت حتول دون قيام اجلامعة اجلزائرية احملور الثالث واملتعلق 
ابدورها التنموي ن اجلامعة تواجه عوائق  مت التوصل إىل  أن أغلب أفراد عينة الدراسة ؟ املنوط  يرون 

اجلامعة ت اإلجابة على السؤال الثالث، ومت التوصل إىل أن ، وعليه متكبرية حتد من قيامها بدورها التنموي
اجلزائرية واجهت الكثري من املعوقات حالت دون قيامها بدورها يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، وهذه 

دية اجلامعة ملهامها ووظائفها التنموية للمجتمع .املؤثرات والعوائق أثرت بدرجة كبرية على 
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املسيلة مت اإلجابة على –تيجة عامة ومن خالل الدراسة امليدانية جبامعة حممد بوضياف " وعليه وكن
جلزائراإلشكالية الرئيسية للبحث واملتمثلة يف: ما هو  ؟ دور اجلامعة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 

لك إىل مجلة كبرية من ويرجع ذ، تساهم بدرجة متوسطة ونسبية يف التنميةحيث مت التوصل إىل أن اجلامعة 
املعوقات حالت دون قيامها بدورها التنموي، ولعل أبرزها هو غياب رؤية إصالحية شاملة وهادفة للجامعة 

".وللبحث العلمي تبىن من دراسات ميدانية
اخلامتة: 

ا آخر متعترب اجلامعة  رد كو تمع، وهي متثل قمة اهلرم التعليمي له، ليس  ؤسسة اجتماعية من صنع ا
ا تتحمل مسؤولية كبرية يف صياغة وتكوين الشباب اجلامعي علميا  مراحل النظام التعليمي وحسب، بل أل

ووجدانيا،  تمع يف صنع قيادته يف خمتلف امليادينفوقوميا وثقافيا وفكر الفنية واملهنية هي أداة ا
تمع مسرية تنميته. واالقتصادية والسياسية واإلدارية والثقافية والفكرية، واليت من خالهلا يتابع ا

ومسايرة رافق وقتنا احلاضر اليت تاتواجلامعة اجلزائرية كغريها من املنظمات احلكومية حتاول مسايرة التطور 
تمع من رقي ورفاهيةمتطلبات التنمية لتحقيق التغري الذي حيتاجه  والتمتع مبتطلبات احلياة الكرمية، ، ا

اآلليات املثلى يف بناء وظائف اجلامعة مبا صياغةفحاولت اجلامعة اجلزائرية عرب مراحل تطورها املختلفة 
واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ، لذلك اعتربت التنمية االجتماعية حيقق هلا التقدم املطلوب للمجتمع اقتصاد

جلزائر.وا القتصادية أحد ركائز وظائف ومهام اجلامعة 
إىل أن اجلامعة تساهم بدرجة املسيلة، مت التوصل –ومن خالل الدراسة امليدانية جبامعة حممد بوضياف 

جلزائر، ويرجع ذلك إىل مجلة كبرية من املعوقات  متوسطة ونسبية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 
أبرزها هو غياب رؤية إصالحية شاملة وهادفة للجامعة وللبحث ولعلقيامها بدورها التنمويحالت دون 

العلمي تبىن من دراسات ميدانية ".
:املراجعاهلوامش و 

الطبعة األردن، - دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان،حممد حسن زويلف، سليمان أمحد اللوزي : التنمية االدارية والدول النامية 1
.7،ص1993، األوىل

2Patrick Guillaumont :Economie du développement ,1/ le sous-développement
,presses universitaires de France , Paris – France , 1ère edition , septembre 1985 , p 39
- 40

.8حسن زويلف، سليمان أمحد اللوزي: املرجع السابق ،صمدحم3
األردن،-عمانوالتوزيع،للنشرالعلميةاليازوريداراالجتماعي،-االقتصادي–التنمويالعريبالواقعيفدراساتنعيم الظاهر: 4

.101،ص1998األوىل،الطبعة
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،2006، الطبعة األوىلمصر ،–القاهرة صاحل صاحلي: املنهج التنموي البديل يف االقتصادي االسالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع،5
.111-109صص 

.102نعيم الظاهر : مرجع سابق، ص6
ا –حممد عبد العزيز علجمية، حممد علي اللبثي : التنمية االقتصادية مفهومها 7 ا، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، –نظر سياسا

.20ص2000مصر ،–اإلسكندرية 
، ص 2006األردن، الطبعة األوىل، –فليح حسن خلف : التنمية والتخطيط االقتصادي، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد 8

177.
ت التنمية، تعريب 9 طه عبد هللا منصور وعبد العظيم مصطفى، مراجعة حممد إبراهيم مالكوم جيلز ، مايكل رومر وآخرون : اقتصاد

ض منصور،  .32ص، 1995اململكة العربية السعودية،- دار املريخ للنشر الر
تمعات اجلديدة، املكتب اجلامعي ا:حممد سيد فهمي 10 .59،ص1999مصر، –حلديث، اإلسكندرية تقومي برامج تنمية ا
فضيل دليو، اهلامشي لوكيا وآخرون : إشكالية املشاركة الدميقراطية يف اجلامعة اجلزائرية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، فيفري 11

.73، ص 2001
.79-76صاملرجع نفسه، ص 12
تمع احلضري : د13 ، -جامعة املسيلة-راسة ميدانية بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية هامشي بريقل : اجلامعة والتنمية االجتماعية 

، ص 2010-2009اجلزائر، -مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع، ختصص: علم االجتماع احلضري، جامعة املسيلة
33.
.91-90: مرجع سابق، ص ص فضيل دليو، اهلامشي لوكيا وآخرون14
.36، ص 2001مصر، –شبل بدران، مجال الدهشان: التجديد يف التعليم اجلامعي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 15
، ديوان املطبوعات -دراسة ميدانية جبامعات الشرق اجلزائري–حلسن بوعبد هللا، حممد مقداد: تقومي العملية التكوينية يف اجلامعة 16

. 3-2، ص ص 1998اجلزائر -اجلامعية، بن عكنون
"، من 2012-1962سنة يف خدمة التنمية 50وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر " 17

.16موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ص 
.3-2حلسن بوعبد هللا، حممد مقداد: مرجع سابق، ص ص 18
.18العايل والبحث العلمي: مرجع سابق، ص وزارة التعليم 19
.3حلسن بوعبد هللا، حممد مقداد: مرجع سابق، ص 20
.24- 23وزارة التعليم العايل والبحث العلمي: مرجع سابق، ص ص21
.25املرجع نفسه ، ص22
. 7املرجع نفسه، ص 23
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معرفة العالقة الوطيدة بني اللغة -يف ظل تطور الدرس اللساين احلديث-ت من البديهي 
ل اللغوي ،وهو يف ابسط والتواصل ،هذه الثنائية التفاعلية ولدت مفهوما وإجراءا جديدين وهو التواص

تمع اللغوي يف شىت جماالت احلياة بغية التعبري عن  تعاريفه  التفاعل بني طرفني أو أكثر من األفراد ا
إنه  جممل امليكانيزمات املادية  و النفسية اليت …حاجيات أو رغبات ونقل املشاعر واألحاسيس 

) ) و شخص أو عدة أشخاص ( املستقبلتستخدم يف التواصل بني شخص أو عدة أشخاص ( املرسل 
ذا املفهوم ال خيرج عن إطار امليكانيزم ()1(ةبغية الوصول  إىل أهداف معين mécanisme،فالتواصل 

وسائل إرساهلا عن تطور ،ويتضمن مجيع  رموز الفكر و )الذي تتواجد بواسطته العالقات اإلنسانية و ت
تعبريات الوجه ، واالجتاهات ، واحلركات ، ونربات الصوت طريق مكان ، وبتدعيم زمان ، إنه يتضمن

ت و املطبوعات ، وسكك احلديد ، و التلغراف والتلفون ، وكل ما يسري حنو إمتام  والكلمات،والكتا
.ومن هنا وجب أن نشري إىل طبيعة الرسالة املتبادلة بني الطرفني ،حبيث ال 2(اكتشافات الفضاء و الزمن

ت أخرى من التواصل ،فالتواصل اآلن تقتصر على  التع بري  اللفظي ،بل ميكن ان تتجاوز ذلك اىل مستو
هو مصدر كل ما ورد يف كتابه من أخبار وأفكار .والقراء هم «  معقود بني الكاتب والقارئ ألن الكاتب  

هو املسلك مبثابة املقصد .وعملية الكتابة والتسجيل هي مبثابة اإلرسال .وبقاء حمتوى الكتاب مكتو
الذي يضمن للكتاب الدميومة عرب الزمان واملكان .وأخريا فان عيون القراء وعقوهلم هي أجهزة االستقبال 

لنسبة للمستمع لوسائل اإلعالم املختلفة املسموعة منها واملــرئية،فيكون السامع )3(» ،وكذلك الشأن 
فان(املرسل ،املرسل إليه) كالمها يعتمد على حينئذ متلقيا للرسالة الصادرة ،ويف كل هذه احلاالت الطر 

ا اللغة .من هنا يتبني لنا أن التواصل عملية يشرتك فيها عدة عناصر  ا ومضمو عمليات عقلية وذهنية ماد
وهي :

.Sourceمصدر-أ
Destinationمقصد -ب
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Transmetteurمرسلة -ج
Voie ou Canalمسلك أو قناة -د
)Récepteur)4مستقبلة-ه

التواصلية:"Shannonنظرية شانون ""
كــان مصــدر اإلهلــام ألوىل حمــاوالت النظــر يف تركيــب اللغــة هــو نظريــة " شــانون" يف جمــال االتصــاالت 

ال عالقــة هلــا مبحتـــوى الرســالة لكنهـــا « ،والفكــرة األساســية الـــيت تعتمــدها هــذه النظريـــة هــي ان املعلومـــات 
ا متاما ، ال يكون هناك تتحدد فقط على أساس اإلقالل م ن كمية عدم التأكد .لو ان نتيجة ميكن التنبؤ 

لنســبة هلــا ،لــذلك فالرســالة املبلغــة ال حتــوي معلومــات  كــد  ،واقــرتح " شــانون " النمــوذج 5عندئــذ عــدم 
التايل لكيفية انتقال املعلومات من املرسل إىل املستقبل.

املبلّـــغالقناة           املستقبل                   

6ضوضـــاء                                             

لقد أشار "شانون"إىل قضية العشوائية أو احلد األقصى من عدم التنبؤ بعيد عن ان يكون عليه األمر عندما 
شانون لتوضيحها ومن مث تثبيتها على أسـاس –يف نظر–بشرية .ان القضية اليت يسعى يتعامل مع اللغة ال

ت األخــرى  هــي ان اللغــات اإلنســانية  بــالغ احلــد األقصــى مــن –نظريــة تضــاهي النظــر بعيــدا عــن قيامهــا 
ري إليهـا هنـا تتسم بقدر كبري من اإلطناب أو التكرار .واإلطالة أو اإلطنـاب أو التكـرار الـيت نشـ–املعلومات 

يف هــذا الصــدد هــي بتعبــري بســيط كميــة مــا ميكــن التنبــؤ بــه يف رســالة مــا.ولكن علــى الــرغم علــى ان التكــرار 
فعا يف النقل اجليد للرسـائل  يشتمل على فقدان قدر كبري من احلد األقصـــى للمعلومات إال انه يؤدي دورا 

)هــذا جيعــل مــن الصــعب مســاع الرســالة Canal.فلــو حــدث نــوع مــن االضــطراب أو التشــويش يف القنــاة (
يف االتصـاالت يؤكـد هـذا املنحـى. إذ )املعمـول بـهTélégrammeولعل نظام الربقيـات (7كملها .

سعيا لتوفري النقود ،والتقليل من كلفة الربقية جيتهد املرسـل يف حـذف أو إسـقاط كثـريا مـن الكلمـات الـيت ال 
لكلمات املهمة .فائدة منها يف نظره ،بل يكتفي فقط 
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عــادة بنظريــة الفائــدة وضــعها علمــاء االتصــال لتكمــيم الفائــدة ،أو مبعــىن -نظريــة املعلومــات –وتســمى 
مهيـــة اخلـــرب الـــذي حتمله،وإزالـــة كـــل  آخـــر قيـــاس كميـــة الفائـــدة الـــيت حيتويهـــا الرســـالة ،فتقـــاس أمهيـــة الرســـالة 

نقـل األشـياء الفارغـة « صل ،فمن البديهي القول ان تشوش املمكن حصوله يف الوقت نفسه يف عملية التوا
يــة  منفعــة لعمليــة التواصــل .فنقــل  مــن حيــث املضــمون اإلعالمــي ،عــرب القنــوات ،عمليــة مكلفــة وال تعــود 
أشــياء فارغــة مــن املضــمون عــرب اخلطــوط التلغرافيــة عمليــة شــبيهة جــدا بنقــل صــناديق فارغــة يف ســيارة شــحن 

،مسافة مئات  وإ ية فائدة ذها )8(.» الكيلومرتات .فالعمليتان مكلفتان ،وال تعود 

ألحــرى أضــحى مطلبــا  ــاالت احلياتيــة ان التواصــل أو دراســته  لقــد تنبــه العلمــاء والدارســون يف خمتلــف ا
لفهم العملية التواصلية وما ميكن ان ينضوي حتته من استفهامات بني الباث واملتلقي،ومن مهما وحافزا قو

)،حيــث اقــرتح W-Weaver)و"واريــن ويفــر"(Claude Shannonبــني هــؤالء "كلــود شــانون"(
.حيـث 1949)عـام La Théorie de Communicationهـذان العاملـان "نظريـة التواصـل"( 

جلانب اإلعالمي ،بل لقد -يف عامل االتصال–أصبحت هذه النظرية  ملفتة لالنتباه خاصة أولئك املهتمون 
ضــيات واملعــادالت والقيــاس .هــذه النظريــة الــيت ظهــرت أقحمــت اللغــة اإلن ســانية يف عــامل آخــر وهــو عــامل الر

ضــــــية للتبليــــــغ"( La Théorie Mathématique deبعنــــــوان " النظريــــــة الر
communication ـــه علـــى جمـــاالت متعـــددة ثريات علـــى  اللســـانيني وعلمـــاء «)والـــذي يـــدعم أمهيتهـــا 

س اللغوي من حيث الظهور كان نتيجة التقاء هذه األفكـار الـيت اقرتحهـا النفس ،وميكننا القول ان علم النف
ضية للتبليغ على ستة عناصر وهي :)Shannon «.")9"شانون ارتكزت النظرية الر

)مصدر الضجيج6)هدف 5)مستقبل 4)قناة 3)مرسل  2)مصدر املعلومات 1
خاصة يف جمال التواصل اللغوي :وقد اعتمدت النظرية السالفة على حماور عدة من أمهها 

)Les Codesخمطط و ترسيمة التواصل ومفهوم القانون او السنن (-1
)Mésure de la quantité d'informationقياس كمية اإلعالم (-2
) .Notion d'automate finiمفهوم اإلنسان اآليل املتناهي (-3

ليــة التواصــل ،كيــف حتــدث وترســل ،وكيفيــة انتقــال والرتســيمة الــيت يقرتحهــا "شــانون" متكننــا مــن إدراك عم
)10(اإلعالم وعبوره ،ووصوله من خالل مرسلة مشرتكة بني الباث واملتلقي 

)لألمراض اللغوية :Jakobson)(1896-1982نظرة "جاكوبسون" (-
لنفسي تعّد ظاهرة  األمراض الّلغوية نقطة تقاطع الهتمامات العديد من املختصني يف الطّب ا

والعصيب وعلم اللغة على حّد سواء ،لذا مل يكن غريباً  اهتمام علماء اللسانيات خاصة اللسانيات العصبية 
)Neurolinguistique) واللسانيات النفسية(Psycholinguistique بدراسة هذه الظاهرة(
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،وهذا بدليل اهتمامه بدراسة اجلوان ب الفونولوجية والرتكيبية يف تزامنًا  مع أحباث جاكبسون حول األفاز
لتطور الصويت déformationلغة الطفل مالحظًا أن التحريفات  اللغوية عند األطفال هلا عالقة 

ت األفازية  عند ،)11(للغات الطبيعية  كما حّدد عالقة بني بداية اكتساب الطفل للغة،وظهور االضطرا
.)12(ياملريض وكأنه يعاود مرحلته األوىل لالكتساب اللغو 

مشــوقا وهـو (لغــة )13(لقـد تنـاول "جاكوبســون"  ظـاهرة األمـراض اللغويــة يف كتـاب خــاص محـل عنـوا
) " ) ضـمنه ثالثـة فصـول وقـد Langage Enfantin et Aphasieالطفـل واحلبسـة  أو  األفـاز

:) 14(جاءت وفق التقسيم اآليت   
كمشكلة لس-1 L'évolution phonique duانية     (التطور الصويت للغة الطفل واألفاز

langage enfantin et de l'aphasie comme problème linguistique)
)Stratification du Système Phonématique(طبقات النظام الفونيمي -2
)Fondement des lois structurales(سيس القوانني البنيوية -3

ألمـــراض الكالميـــة ، وتعيــني احلـــاالت الفيزيولوجيـــة والنفســية والعصـــبية الـــيت  لقــد اهـــتم "جاكوبســون " 
تعرتض سبيل العملية النطقية الصحيحة للكالم ،وهذا اعتمادا علـى النتـائج املتوصـل إليهـا يف ميـدان الطـب 

ن " على العمليـة التواصـلية والعالقـة بـني والدراسات اللسانية والنفسية ،مع اقرتاح العالج . وركز "جاكوبسو 
) .ألن اللغـة Décodage) وفـك الرتميـز (Codageاملرسل واملرسل إليـه ،خاصـة املـرحلتني :الرتميـز(

) مــــن العالمــــات والرمــــوز املتعــــارف عليهــــا .فــــالكالم يف جــــوهره هــــو عمليــــة صــــياغة Systèmeنظــــام ( 
وز عربيــة أو فرنســية أو اســبانية ...اخل ،وقيمــة هــذه األفكــار لألفكــار الــيت نتصــورها ذهنيــا ،اعتمــادا علــى رمــ

والكشــف عنهــا .يقــول جاكوبســون : تتعلــق مبــدى فهــم املرســل إليــه وال يتــأتى ذلــك إال بفــك هــذه الرمــوز
جيب أن تكون للمستقبل الرموز نفسها اليت استعملها املرسل ،ومـن خـالل مساعنـا لرسـالته ،كـان مبقـدور«

ت مــ ن الوحــدات الرتميزيــة .ومــن هنــا ميكننــا تعيــني املرســل علــى أنــه الرامز(واضــع الرمــز) بينمــا معرفــة املكــو
)15(.» املرسل إليه هو مفكك الرتميز 

إن املتصـــفح للكتـــاب الـــذي ألفـــه "جاكوبســـون " يـــدرك أن هـــذا األخـــري قـــد عـــاجل موضـــوع احلبســـة أو 
حيــة االكتســاب اللغــ داخــل اللغــة نفســها ،أو مــن  يف مفهومهــا تكــون األفــاز وي عنــد الطفــل ألن االفــاز

ا لذلك تساعد دراسة مظاهرها يف جمال دراسة اللغة العادية والسليمة وتفهمها  عطال يصيب لغة املصاب 
ملقدار نفسه الذي تساهم  بـه يف هـذا اإلطـار دراسـة اللغـة عنـد الطفـل وتتمحـور دراسـات جاكوبسـون يف 

ت االفازيـة هذا املضمار ،حول مشـكلتني يع تربمهـا أساسـيتني ،ومهـا : األوىل وهـي املظـاهر اللغويـة لالضـطرا
)16(،وأما الثانية فهي :التوازي الواضح بني التفكك اللغوي عند األفازي وبني اكتساب اللغة عند الطفل.
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ية الكالميـة يف احلقيقة إن جاكوبسون ،وكغريه من اللسانيني البنيـويني ،ينطلـق يف معاجلـة هـذه الظـاهرة املرضـ
ا املدرســـة الوظيفيـــة يف  مـــن اللغـــة ،كمـــا أكـــدت ســـلفا ،متخـــذا مـــن ظـــاهرة التقطيـــع املـــزدوج الـــيت اعتمـــد

ألحـرى A-Martinetاللسانيات احلديثة وعلى رأسها "أندري مـارتيين" ( )،حبيـث أن اللغـة تـدرس أو 
فهـو التقطيـع علـى مسـتوى )،وأمـا الثـاينMorphèmesتقطع إىل مستويني  ومها : املسـتوى املـورفيمي(

ت يف Phonèmesالفونيمات ( ).وبناء عليهما (الفونيم واملورفيم ) حيدد جاكوبسون نوعني من اإلصا
)17(ما يتعلق مبقدرة املريض على فهم الكالم  

ـا ،لكنهـا قـادرة علـى تغيـري املعـىن ،ويف احلقيقـة « فالفونيمات هي أصغر وحدة صـوتية ال حتمـل داللـة يف ذا
ت الفونيميــة أو األمــراض اللغويــة قــد حتــّددت مــن خــالل التطــورات احلديثــة يف دراســة إ ن طبيعــة االضــطرا

ت القدمية  لــ"بروكا  من مبادئ علم النفس احلديث املستوحاة من النظر " فاضـطر العلمـاء Brocaاألفاز
للغة من زاوية خصائصـها الرمزية وطبيعـة عالمت وأمـا املـونيم أو املـورفيم )18(.» هـا إىل دراسـة كل ما يتعلق 

ت دنيا ذات داللة ،علما أّن املتكلم وهو يباشر عمليـة  فهو أصغر وحدة صرفية ال تقبل التقسيم إىل مستو
ـــار  الكلمـــات ويؤلـــف بينهـــا يف مجـــل تـــتالءم ونظـــام تركيـــب اجلمـــل (النحـــو) للغـــة الـــيت « الكـــالم ،فإنـــه خيت

عبـارات ،ولـيس للمـتكلم يف أي حـال مـن األحـوال احلريـة الكاملـة يف يستعملها ،واجلمل بدورها تتالحم يف
.) 19(»  اختيار الكلمات ،فاالنتقاء جيب أن ينطلق من الكنز املفـردايت املشرتك بينه وبني متلقي الرسالة 

عليهـا يف احلقيقة إّن جاكوبسون مل يقدم شيئا جديدا يف هذا اإلطار ملاذا؟ألن املفاهيم اليت أسس
االزدواجية اللغوية ال خترج عن اإلطار املرجعي األصلي هلا ،والذي تبناه "دي سوسري " من حيث متييزه بني 
املصطلحات اللسانية خاصة الثنائية املعروفة ( اللسـان/الكالم ) فاللسـان هـو النمـوذج اللغـوي الـذي ختضـع 

ا  ،ولسنا أحرارا للمفردات له اجلماعة اللغوية يف كالمها وتواصال ،وأن اختيار يف تغيريه إضافة أو نقصا
إىل هـذا النمـوذج وهـو اللسـان ،أمـا اللغـة فمـا هـي  اليت يّود أحد منا اسـتعماهلا وجـب عليـه أن يعـود ضـرور
إال جتسيد للسان يف الواقع الكالمي  .إذن قضية  االختيار اليت عرضها جاكوبسون قـد يرتتـب عليهـا خلـل 

دات .فعندما نقدم ملريض من هذه الفئة (خلل االنتقاء) أجزاء كلمـات أو مجـل ،فانـه يكملهـا يف انتقاء املفر 
حلـوار ،وهـو قـادر علـى اإلجابـة علـى مـتكلم حقيقـي  لغـة يف االبتـداء  بسهولة كبرية ...ولكنه جيد صعوبة 

حلالــة الثانيــة فهــي .أمــا ا20(أو متخيــل ،عنــدما يكــون هــو ذاتــه متلقــي املرســلة أو عنــدما يتخيــل أنــه هــو ...
حالة (اضطراب التجاور ) ،فالكلمات يف امللفـوظ اللسـاين ال تكـون رصـدا عشـوائيا للمفـردات اللغويـة دون 
أدىن تنســيق بينهــا ،فالقواعــد ونظــام الرتكيــب اخلــاص بكــل لغــة كفــيالن بضــمان جتــاور هــذه املفــردات جتــاورا 

زة واألجهـــزة مـــن أعضـــاء ،واألعضـــاء مـــن جســـد اإلنســـان يتـــألف مـــن أجهـــ«يـــؤدي داللـــة معينـــة فكمـــا أن 
ــا ترتكــب مــن كــالم ،والكــالم مــن مجــل  لنســبة للغــة ،إذ أ ،فكــذلك األمــر  أنسجة،واألنســجة مــن خــال
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،واجلمــل مــن كلمــات ،والكلمــات مــن مقــاطع وحــروف .وهكــذا نــرى أن اللغــة ترتكــب مــن وحــدات صــغرية 
مرتابطة حبسب نسق معني وحبسب ترتيب خاص تنتظم فيما بينها لتؤلف وحدات أخرى أكرب منها ،وكلها

)21(» ،حبيث ال جيوز التقدمي أو التأخري وال العكس ،إال يف حاالت معينة 

اعتمــادا علــى التجــاور غــري قــا فبغيــاب القواعــد ،در علــى تشــكيل مجلــة ســليمة تركيبيــاإّن املــريض لغــو
ؤدي هـــــذا الفقـــــدان املســــــمى (ال ،ويـــــالنحويـــــة الـــــيت تـــــنظم الكلمـــــات يف وحـــــدات أكـــــرب تكـــــون مفقـــــودة 

تلغرافيــا Agrammatical)(حنــوي )إىل حتويــل اجلملــة إىل "كومــة مــن الكلمــات .ومــن هنــا كــان أســلو
)StyleTélégraphique)وإن  أعــــــــراض هــــــــذا املــــــــرض غيــــــــاب املرتادفــــــــات  (Synonymes(

كمـــــــا يقــــــــول ) لـــــــدى املــــــــريض ،ويف اختيـــــــاره للكلمـــــــات أو الفونيمــــــــات  Antonymesواألضـــــــداد ( 
)22(.جاكوبسون

ت، إذ يفقد املريض القدرة على التمييز بني الفونيمات مما يؤدي اىل وقد يصيب اخللل العديد من املستو
خلل على املستوى الفونولوجي فيصبح  غري قادر على التمييز بني صوتني ،وقد يفقد القدرة على فهم 

ة أخرى وقد ال يتمكن من استعمال الروابط او معاين بعض الكلمات مما جيعله يستعمل كلمة بدل كلم
)23("تلغرافياً" -كما ذكر–الضمائر يف السياقات املختلفة فيصبح اخلطاب حينئذ كما وصفه جاكبسون 

خلطاطـــة او التقـــابالت   لنســـبة للملفـــوظ اللســـاين  وميكنـــا أن نســـتدل يف هـــذا البـــاب (النحويـــة والالحنويـــة )
ا توضيح هذه املفاهيم اللسانية .) اليت اقرتحها الدكتور 24( ض ،واليت من شأ عبد اجلليل مر

القواعد
القبولية                                                           القوا عدية

الكفاءةاألداء                                                       

اللغةالم                                         الك

الّنحومدونة                                          

مجل غري منتهية--- -- -- -------- --------مجل منتهية  
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الفـاز ت املسـماة  إن جاكوبسون يقّر صراحة أّن األحباث اليت تناولت األمراض اللغوية أو االضـطرا
وأن الشــيء  قليلــة جــدا  فــال يوجــد مــع األســف غــري الشــيء القليــل للوصــف اللســاين املســتعمل يف االفــاز

اجـب علينـا أن نقــدم لعلمـاء الــنفس القليـل هـذا الــذي حبوزتنـا ال يهــتم إال بعـدد قليـل مــن اللغـات ...مــن الو 
ـــة  وعلمـــاء األعصـــاب الكثـــري مـــن األفكـــار الـــيت ترتكـــز علـــى العديـــد مـــن الوظـــائف الكالميـــة النطقيـــة املنعزل

)25(،وخصيصاً حول اللغة الداخلية ،ولكن ما لدينا إال االستثناءات النادرة  

ت واالخــتالالت الــيت حلبســة وقــد لقــد اســتطاع جاكوبســون  ذكــر أنــواع مــن االضــطرا تصــيب املصــابني 
شكال توضيحية : حددها يف عدة ثنائيات ،معلال ذلك 

ذا الرسم :Codage/ Décodageالرتميز /فك التميز ( -1 )26() ،وقد وضحها جاكوبسون 

)Sélectionفك الرتميـــز                    االختيار (
)Décodage                                (

الرتميــز
)Combinaison      ()Encodageالتوافق(

ت الـيت هـي  ت اليت تلحق ترميـز املرسـلة هـي عبـارة عـن ( توافـق ،وجمـاورة ) ،أمـا االضـطرا إن االضطرا
تربط العمليتني بنموذجني للعالقة إذ يؤسس االختيـار من نصيب املرسل إليه فتوافق (االختيار ،والتشابه ).و 

ـاورة .ولكـن االضـطراب قـد ميـس العالقتـني كلتامهـا ،ومـن هنـا يكمـن العـالج  على التشابه ،والتوافق علـى ا
يف تشـــخيص االخصـــائيني مـــن أطبـــاء وعلمـــاء الـــنفس واألعصـــاب هلـــذا االضـــطراب وبيـــان نوعـــه مـــع تعيـــني 

ضية.العالج املناسب لكل حالة مر 
أمــا املســتوى الثــاين مــن العالقــات فيتمثــل يف العالقــات التقابليــة املعقــدة الــيت تعتمــد أوال وقبــل كــل شــيء  
لتعيني مركز اخللـل املـؤثر ،ومنـه إىل حتديـد احلبسـة ونوعهـا ،وهـذه املرحلـة تسـمح لألخصـائيني مـن تشـخيص 

ت.فاللساين مثال يعوّ  د املريض على نطق بعض الكلمات ويراقـب املرض ومتابعته عالجيا مع مراعاة األولو
مدى متكنه من النطق السليم والتغلب على مرضه. 

ايــة حبثــه يف جمــال األمــراض اللغويــة عرضــا ألهــم األعــراض ( Symptômesقــدم جاكوبســون يف 
ــز بــني ســتة ( ،وقــد اســتوحاها مــن خــ06الكالميــة الــيت مــن خالهلــا ميكــن أن منّي الل ) أشــكال مــن األفــاز

 " ومــن جهــة أخــرى رســم وجهــة نظــره اللســانية اخلالصــة (Luria 1947-1962 )مؤلفــات " لــري
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مـــــــن منظـــــــور أن ثـــــــالث( ) ثنائيـــــــات مســـــــترتة أو 03للعالقـــــــات الرابطـــــــة بـــــــني األشـــــــكال الســـــــتة لألفـــــــاز
و هي 06)لستة (jacents-Sousسطحية( :)27() أشكال من األفاز

ألقســـام اجلبهيـــة للمـــخ ) :إن هـــDynamiqueدينــاميكي   (-1 ذا التـــأثري الـــديناميكي يكـــون متعلقـــا 
 ( .Luria )،كما أكدته (لري

-Fronto) :ولـه عالقـة بفـرع اجلبـني األمـامي للقشـرة (Moteur efférentخمرجـي حركـي  (-2
temporale antérieure du cortex.(

ملركز اخللفي Moteur afférentمدخل حركي (-3 )Rétro central() :وله عالقة 
ملركزيAmnestiqueنسياين  (-4 ):وله عالقة 
حلس .Sensorielحسي ( -5 ملركز األمامي ،مرتبط  )  : وله عالقة 
) :يتحكم يف التصنيفات اللسانية .Sémantiqueداليل (-6

 " ،والـــيت يصــرح بتــأثره بــــ"لري يف تصــنيفها ،يـــذهب إىل جانــب هــذه التصـــنيفات ألنــواع األفــاز
إن األشكال األوىل والثالثة (الديناميكي واملدخلي )  تصيبان  الرتميز ،اليت يتعّني على املرسل القيـام «قائال:

ضرار على مستوى فـك الرتميـز ،الـيت  ا .بينما الرابعة والسادسة ( النسيانية والداللية ) تتعلق يف األساس 
ـــا فـــإن االختيـــار مـــن l'encodeurلفهـــم الرســـالة .فبالنســـبة للمّرمـــز (يتعـــني علـــى املرســـل إليـــه القيـــام 

لتوافـق  ،أمـا خبصـوص فـاك الرتميـز ( ) فهـو يف الواجهـة مـع السـياق أي Décodeurالطبيعي أن يتبع 
لنســـــبة  لنســـــبة إليـــــه  أن االختيـــــار قـــــد ســــــبقه التوافـــــق (...)فـــــالتوافق متضـــــرر يف كـــــل أشـــــكال األفـــــاز

)28(»مزللمرّ 

ن مسالة أمراض اللغة تعد نقطة تقاطع الهتمامات املختصني يف الطب النفسي والطب العصيب وعلم إ
وقد اهتم  اللغة علما ان توجه اللسانيني اىل دراسة هذا اجلانب ظهر مع احباث جاكبسون حول االفاز

يفات هذا االخري بدراسة اجلوانب الفونولوجية والرتكيبية يف لغة الطفل والحظ ان التحر 
déformation لتطور الصويت للغات الطبيعية كما ربط بني )29() اللغوية عند االطفال هلا عالقة 

ت األفازية  عند املريض وكأنه يعاود مرحلته االوىل لالكتساب  بداية اكتساب الطفل للغة،وبداية االضطرا
)30(اللغوي

ــاز املرســل(ومــن املفــاهيم الــيت عاجلهــا جاكوبســون أيضــا االســ Métaphore etتعارة وا
Métonymie31( أود ان أحتــدث يف كــل مــرة وخاصــة اليــوم عــن مشــكل خمتلــف متامــا :« حيــث قــال

فحســـب ،بـــل أيضـــا يف العلـــم العـــام للغـــة  مهيتـــه  لـــيس يف دراســـة االفـــاز عمـــا كنـــت أفكـــر فيـــه وخاصـــة 
فنـــــون الكالميـــــة ...إّن الشـــــكلني االثنـــــني ،وخصوصـــــا يف حتليـــــل البنيـــــة الكالميـــــة ،والســـــلوك الكالمـــــي ،وال
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لنســبة للعالقــات األساســية بينهمــا :عالقــة  ــاز واالســتعارة ) يقــدمان التعبــري األكثــر أمهيــة  املتعارضــني ،(ا
)32(» داخلية وعالقة خارجية 

ومـن هنـا ميكــن للخطـاب أن يتقـدم علــى خطـني دالليـني خمتلفــني :هنـاك موضـوع يســوق موضـوعا آخــر 
لتجــاور ومــن األفضــل علــى مــا يبــدو أن نــتكلم عــن عمليــة اســتعارية يف احلالــة األوىل وعــن أمــا  لتماثــل أو 

ـاز  عملية جمازية يف احلالة الثانية ،ذلك ألن األوىل جتد تعبريها األشد كثافة يف االسـتعارة والثانيـة جتـده يف ا
أو معلقـــة متامـــا وهـــذا مـــا جيعـــل دراســـة املرســـل .وتكـــون يف حالـــة احلبســـة إحـــدى هـــاتني العمليتـــني منتقصـــة 

)33(احلبسة مثمرة جدا لعامل اللسانيات.

أو احلبسة تقتصر فقط على ذا ال ألفاز ميكن االعتقاد أن اخلوض يف املسائل املتعلقة 
يص هذه املسائل األكلينيكية الطبية ،بل جيب أن يساهم علماء اللغة وعلماء النفس واألرطفونيون يف تشخ

رها السلبية على حياة املرضى ،ومن هنا ليس غريباً أن نقرأ ونسمع  األمراض اللغوية ،وحماولة التقليل من آ
ذا التقاطع املعريف واملنهجي بني علوم شىت ومنها على وجه اخلصوص علم النفس ،وعلم االعصاب وعلم 

جرائي كاللسانيات العصبية اللغة ،فشكلت حينئذ علومًا مستقلة هلا منهجها ،وجماهلا اإل
)Neurolinguistique( .34)واللسانيات الّنفسية،Psycholinguistique(
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 لتفسريات املقنعة التابعة الختصاصهم بدأ علماء اللغة يتحـدثون عن علوم أخرى ميكن أن تشاركهم هذه االهتمامات ،ومتدهم 
طب )وعلماء الGénitiqueومن أمثلة هذا التقارب ما حدث بني علمــاء اللغة وعلماء البــيولوجيا وعلمــاء الوراثة(

)Médecine) وعلماء األعصاب،(Neurologues لبحث السبل الكفيلة لتقدمي املعارف العلمية الدقيقة حول اللغة (
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فهم األسس العصبية للغة والكالم ،ومن مث «إن اهلدف من اللسانيات العصبية هو .والكالم ،واملناطق املسؤولة عن كل ذلك
ستعما ت واملشكالت اليت تواجه الصغار والكبار تفسـريها ووصف العمليات اليت تربط  دف إىل دراسة الصـعو ل اللغة ،كما 

) وصعوبة القراءة واللعثمة واللجلجة... خر الكـالم واحتبـاس الكالم (األفاز مراض الكالم مثل  سامي عياد ينظر:»وتسـمى 
.93وآخران ،"معجم اللسانيات احلديثة " ،ص 

ديث النشأة ،مل تتبلور معطياته ومفاهيمه إىل درجة كبرية ،ولكنه أصبح علما قائما بذاته ،له مفاهيمه علم اللغة النفسي علم ح
ٍد من خالل العنوان فإن هذا العلم  اخلاصة ،وميدانه اإلجرائي الذي يتخذه منــواال الستثمار معطياته النفسية واللغوية .مما هو 

رزين علم اللغة من جهة  ،وعلم النفس من جهة أخرى ،فحـدث هذا التقاطع مما جيعل املوضوع أشد تعقيدا يتشكل من علمني 
وصعوبة .

إلضافة إىل علـــم النفس ،ومن اهتماماته موضوع االكتساب اللغوي ،ويهتم أيضا  يتكون علم اللسانيات النفسي من  علم اللغة  
ا وإنتاجها من « علم يدرس للغة ودراسة آليات فهمها وإدراكها من الناحية النفسية فهو  ا وطرائق اكتسا ظواهر اللغة ونظر

الناحية النفسية مستخدما أحد مناهج علم النفس .ينظر: 
ه " اإلسكندرية - ته وقضا 10،ص 1،ج2003جالل مشس الدين  " علم اللغة النفسي مناهجه ونظر
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: لخصامل
اقتصاديةغاية : مهاتسعى املرأة اجلزائرية من خالل دخوهلا عامل الشغل إىل بلوغ غايتني أساسيتني 

ا ت -نفسيةغاية ، و والواجباتحتمل املسؤوليات يفومساعدة الزوجتمثل يف حتسني املستوى املعيشي ألسر
اواملعوقات الثقافيةاالجتماعيةمن القيود هاحترر من خالل اجتماعية ويف هذه،الشخصيةولتحقيق طموحا

مبؤسسة وافاق)(واقعواالجتماعية االقتصاديةعملية التنمية اجلزائرية يف املرأةالورقة البحثية سنقدم منوذجا عن دور 
اجلزائر.- تيارتوالية –اجلزائرية للمياه 

الثقافية.املعوقات ،االجتماعيةالتنمية ،االقتصاديةالتنمية العاملة،املرأة : املفتاحيةالكلمات
:مقدمة

والعمل الدراسة وأخت وزوجة وزميلة يفكأم واألطر موقعهامجيع النواحي وسنده يفاملرأة شقيقة الرجل 
لدرجة األوىل،،وديناميكية مستمرةتعمل يف حركية جيعلها ملعرفة درجة تطور والبوصلة األساسيةعتبارها املنتجة 

تمع، وأنكر أغفل دورها االجتماعين واقعنا ال أإوالتقدم االقتصاديقاطرة التنمية ورئيسي لدفعحيويدورها ا
ا وقٌلل منوأعاق جناحهاوجودها والتهميش،ثقافة اإللغاء وذهنيات كرستخلفيات ثقافية على بناءاتشأ

لرغم من مزاولتها عامل لمن خالاالجتماعيةتالتمثياليف بداية األلفية الثالثة تلك ذلك واجهت املرأة اجلزائرية و
القطاعات حىت وصلت تقلدت مسؤوليات قيادية يف تلك والتعليم بلمن أمهها الصحةحيوية الشغل يف قطاعات 

الوزير.لرتبة 
تمع حنوها حبكم حاجات وغري ذهنياتولوج املرأة لعامل الشغل بلور فكرة جديدة  ونفسية ودوافع اقتصاديةا

تمثل يف مدى توافقها املُ األدواروصراعخالل تضارب وعائق منشكل هاجس ن هذا املعاش إال أاجتماعية،-
ابني  لرغم من أ، وظيفتها و أسر ا عباء مهامها أمن الرضى إال أنٌ ق هلا درجةقٌ دوار حيُ د األن تعدٌ و  ومسؤوليا

ا األسرية،ئقا ملسارها الوظيفي عايشكل اجلزائري الرتاثو االجتماعيةومنظومة القيمالفسيولوجية فطبيعتهاوحيا
اليت تتحرك ضمنه خبروجها للعمل جمال احلريةاتساعلرغم من و راعية لشؤون بيتهاجعل منها منجبة و مربية 

ا نتيجة أاجتاهلذنب لشعورهاذلك شكل صراع داخلينٌ إال أ امللقاة املزدوجة عباء املهام و املسؤوليات أسر
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خرى اخلوف من و من جهة أ، وزوجة و أمكامرأةنثوية  يف طبيعتها األاف من الالستقرارفهي ختعلى عاتقها 
الق من طاجتماعية-ونفسية، وضغطن ذلك تراكمات نفسية من إحباط ينتج عومن هناضياع منصب عملها .

يار الوحدة وهدر ، ت البناءةالطاقاوعدم استثمار، ضعف القدرة الشرائيةو من بطالةواقتصادية، األسريةوا
....اخلفالس للمؤسسات إو ، الكفاءات
والية –مبؤسسة اجلزائرية للمياه وأفاق)(واقعاالقتصاديةعملية التنمية سنربز دور املرأة يف يف هذه الدراسةو 

اجلزائر.-تيارت
: البحثمشكلة- 1

احلايل تغريات كبرية خا ُمشاركةصبحتأاملرأةن صة يف منظومتنا القيمية حيث نرى أيشهد عصر
ت ، و قد عظم دورهارئيسية و فعالة يف جماالت احلياة العامةشريكةو  حيث وجدت نفسها أمام رها

ا،استوجباجتماعيةو اقتصادية بداية عليها حتٌمل مسؤوليات مزدوجة يف أدائها ملهمتني رئيسيتني يف حيا
نيا خبروجها إ، تها كربة بيتبطبيع ق هلا و قد حقٌ ، لالستهاساسية الشغل قصد تغطية املُتطلبات األىل عامل و 

او ثقتها بنفسهاو تعزيز، شخصية و ماديةاستقالليةمن و مميزاتذلك مزا ا ألسر و تقلدها ، ُمساند
2013و تؤكد جانيت ستوتسكي ، الكمي و النوعينتاج إسهامها يف عملية اإلو مرموقة، اجتماعيةملكانة 

، تقٌدم يف حمو التفاوت بني اجلنسنيهلا ق و السياسية حقٌ االقتصاديةاملرأة يف معرتك احلياة دخولنأ
ا استثمارهاو  خروج املرأة وقد صاحب) . 8: ص، 2013،جانيتاحلياة املدنية ( يف و االقتصاديةإلمكا

ا، العملداخل ا نظم عالقاللعمل ترسانة قانونية هامة تُ اجلزائرية  بدايتا من ميثاق طرابلس، وُحتٌدد مسؤوليا
لس 1962عام ص يف مدينة طرابلس الليبية فيما خيانعقدالذي اجلزائرية للثورة الوطين الذي صادق عليه ا

لرجلحقوق املرأة  ا  الواجبات.يف ومساوا
الفعلية ن تكون قادرة على املشاركة أواملرأة جيباملساواة بني الرجل : جاء فيهفقد1964اجلزائر ميثاق ا أمٌ 

ملشاركة يف النشاط وجيب أن، يف النشاط السياسي ا يف خدمة البالد  تكون قادرة على وضع طاقا
عاماجلزائرياألسرة ويف قانون).107:، ص2002، (عويفاالقتصادي حبيث تضمن ترقيتها بواسطة العمل 

رة أواملتمثلة يف38يف املادة وحدد حقوقهالألسرةعباء املادية من مسؤولية األاملرأةعفاء إمت1984 هلها ز
والتشغيل وزير العمل للسيد2013الوزاري عام ويف اخلطابماهلا.التصرف يف وأيضا حريةارم من احمل

كد على ضرورة أللمرأةليوم العاملي االحتفالإفتاحالطيب لوح يف كلمته مبناسبة والضمان االجتماعي
لة اجلزائرية العامملرأةحصاءات اخلاصة ىل بعض اإلليخلص إاجلزائرية يف جمال التنمية املستدامة املرأةمشاركة 

وستة عشروسبع مئةبلغ عدد النساء العامالت يف الوظيف العمومي ستة االف حيث2012سنة 
ن وعما يقارب، متعاقدات٪11.3، موظفات٪88.7) عاملة   من بينهن607.160( امرأةاملليو
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صادقت املشاركات يف الندوة 2014فرباير 27ويف البالد.من الفئة العاملة يف ٪15عاملة أي بنسبة 
ميثاق املرأة العاملة الذي جلزائر العاصمة على مشروع وثيقة واحلوار االجتماعيالعاملة الوطنية حول املرأة 

ال املهين ىل تعزيز دوريهدف إ امليثاق بعض التنموي ويتضمن هذايف املسار وتشجيع مشاركتهااملرأة يف ا
ت ٪30منها ختصيص حصة املواد املرأة والقطاعات لفائدةكحد أدىن من مناصب الشغل يف كافة املستو

الشهادات االعتبارمع األخذ بعني 
من بينها االلتزامو الكفاءات و اخلربات و مبقابل  جبائيهبذلك يستفيد املستخدمون من حتفيزات و مزا

ت السلم النقايب من مناصب املسؤولية٪30ختصيص و ضرورة، و بنكيةجبائيهشبه و  على كل مستو
ملؤسسات العمومية اإلاملناصب العلياو  الوظيفية للمرأة رتقية البغية االقتصاديو ذات الطابع دارية املفتوحة 
تمع النوعي تعٌزز حبُ هذا احلراك، شراكها يف املنظمات النقابيةإو  من خالل كم الوضع احلايل للمرأة يف ا

البشرية للمجلس تقرير التنميةردو قد أو ، الوطيناالقتصاديف قطاعات واسعة من مركزًا ُمهًما احتالهلا
، اصلني على شهادات جامعيةاحلمن٪51أن النساء تشكلن ) 2009اجلزائري (االجتماعي- االقتصادي

٪53و ، يف قطاع الرتبية٪50و ، من العامالت بسلك القضاء٪32ث متثل نسبة و قد أصبح نسبة اإل
، و هي نسب يف تزايد مستمر ( غياث، لني مسؤوليات سامية يف الدولةمنهن تتو ٪32و ، يف قطاع الصحة

) . 97: ص، 2013
: طرح التساؤالت التاليةالدراسة ُميكن ولإلملام جبوانب، ما تقدم ذكرهوبناءات على، وعليه

اجلزائرية؟ما هو واقع املرأة العاملة -
االت دور املرأة العاملةواجلادة لتعزيزالفعلية هل تتم املرافقة - واالجتماعية؟االقتصاديةيف ا
العاملة؟داء املهين للمرأةعوقات األماهي مُ -
ا األسرية ن توفقأالعاملة للمرأةكن هل ميُ - ومسارها املهين؟بني حيا
وفعال؟بشكل جيد للمرأة واخلربات املهنيةالكفاءات استثمارهل يتم -
املهين؟تُعيق املرأة العاملة يف مسارها والقيم االجتماعيةاملعايري هل -

: الدراسةفرضيات-2
التالية:الرئيسية فرضية القمنا بصياغة على التساؤالت اليت مت التطرق إليها، اءً بنا

ا األسرية : واليت تقولة الفرضية الرئيسي ومسارهااالجتماعيةتستطيع املرأة العاملة التوفيق بني حيا
االقتصادي.الوظيفي 

الدراسة:أهداف- 3
إىل:دف الدراسة احلالية 



336

والية لاملؤسسة اجلزائرية للمياهومن بينها، داء املهين للمرأة العاملة يف املؤسسات اجلزائريةواقع األمعرفة-أ
تيارت 

واجه املرأة العاملة.تُ واالجتماعية اليتعوقات الثقافية عن املُ الكشف-ب 
ا األسرية حتديد-جـ ومسارها املهين.مستوى توافق املرأة العاملة بني حيا
للدراسة:األساسية املفاهيم- 4

دة معدالت النمو وُتؤدي إىل، التنمية هي جمموع السياسات اليت يتخذها جمتمع معني: التنميةتعريف ز
تمعواتزانه لتلبيةلضمان تواصل هذا النمو ، إىل قواه الذاتيةاستنادااالقتصادي وحتقيق ، حاجيات أفراد ا

االجتماعية.قدر ممكن من العدالة أكرب
اوتعرف أيضا تمع عن طريق : على أ ت، أساليب جديدة أفضلاستنباطتقدم ا اإلنتاج من ورفع مستو

التنمية التغريات اليت حتدث يف أفضل.ويوضح مفهوموخلق تنظيمات، والطاقات البشريةخالل إمناء املهارات 
بعاده  تمع  أجل توفري حياة كرمية جلميع أفراد والتنظيمية منكرية الفاالجتماعية،، السياسية، االقتصاديةا

تمع. ا
دف إاالقتصاديةالتنمية :االقتصاديةالتنميةتعريف ان اهليكلي للمجتمع ىل تغيري البنيعملية خمطط هلا 

واالهتمام مستوى الدخل الفردي والرفع منواخلدمات ـبنوعية السلع الهتماملتوفري حياة أفضل ألفراده 
).4ص:، 2009، وبتنويعه (بناينالدخل القومي مبصدر

بتة اجتماعيةقائي تتم يف ظل تنظيمات لتاقتصاديليس سوى عملية توسع االقتصاديأن النمو ويرى بونيه
: وواعًيا أيتطويرًا فعاالً فرتض تاالقتصاديةيف حني أن التنمية ، كمية احلادثةالتغريات الوجمددة وتقاس حبجم

).4: ص، 2009، بناينللدولة (االجتماعيةمات جراء تغيريات يف التنظيإ
ألنشطة : الوظيفياألداء والكيفية اليت تتضمنها متطلبات منصب العمل واملهام واألدوار املختلفةهو القيام 

ا العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية الكمية اليت حتقيق املعادلة األتية وهذا يعين، والنوعيةيؤدي 
وقد استخدمنا، مطابقة املنتوج ملعايري اجلودةوهذا يعين، اجلهد املبذول + منط األداء = صفر خطأ: الذكر

عتباره أحد املؤشرات األساسية لقياس مستوى هذه الدراسةواإلجرائية يفمفهوم األداء من الناحية النظرية 
ا األسرية.املرأة بني مسارها الوظيفي توافق  وحيا
عتبارها ز خلاصيتها الرفيعة يٌ حبيث تقوم بنشاط نوعي ممُ ، هي املرأة اليت تعمل خارج بيتها: العاملةاملرأة

رز ، وثروة وحضارةنتاج مصدر كل إ وأستاذات جامعياتطبيبات : التاليةاجلماعات املهنية يفدورها خنبوي 
).19:، ص2010، (حبيباخل ومهندسات وحماميات ...

للعمل:املرأةدوافع خروج 



337

للعمل يتمثل يف الدافع املرأةوالرئيسي خلروجساسي األالدافعن أكدت العديد من الدراسات أ
اليت بينت أ1995من بني تلك الدراسات نذكر دراسة رغداء نعيسة و االقتصادي ن الدافع من سور

دراسة حيدر وأظهرت نتائجواالقتصادي لألسرة.رفع من املستوى املادي الساسي لعمل املرأة كان الرغبة يف األ
لعراق أن الدافع الذي 2007خضر سليمان  ة مئوية هو سبنحقق أعلى على موظفات يف جامعة املوصل 
لديهن الدافع ٪11، و٪18بنسبة االجتماعييليه الدافع ، ٪48بنسبة (االقتصادي)الدافع املادي 

الشخصي.فقط من املوظفات لديهن رغبة الدافع ٪8و، السياسي
باب سأن هناك عدة أ، املنوفية مصراآلدابستاذ علم االجتماع بكلية إنشاد عز الدين أوأوضح الدكتور

ااملادي االستقاللاملرأة يف رغبة وأبرزها هيللعمل املرأةتمعة تدفع جمُ  اتصبح عضوً وأهدافها لكيوحتقيق ذا
ا التعليمية تمع حبكم شهادا دية حليمومن جانب، فاعًال يف ا مج ، أخر أكدت الدكتورة  حبوث عضو بر

يف عجلة شاركالعائد املادي فهناك من تعمل لكي تتصره يف ن خنللعمل قيمة أكرب بكثري من أاملرأة أنٌ 
، حتسني مستوى املعيشةوالرغبة يفلألسرةاالقتصاديافع خلروج املرأة للعمل الوضع الدو ومن أبرزاإلنتاج

، االجتماعيةالناحية املهنية أو هناك بعض النساء تدفعهن الرغبة يف رفع مستواها الشخصي سواًءا من و 
ملللربنه ُهروً من روتني احلياة اليومية بعضهن األخر يَعتو  من البقاء يف البيت لذا يُعترب العمل جتاوز والشعور 

ثري املرأة العاملة على التماسك األسري ويف دراسة، هلذه العقبة ا الدكتورة متاضر زهري حسون حول  أجر
دة الدخل  املعيشي هلا كان السبب الرئيسي الذي دفع أغلبية وحتسني املستوىتوصلت إىل أن الرغبة يف ز

٪88تفوق واملتوسط بنسبةالدخل املُنخفض السيدات العامالت خاصة اللوايت ينتمني إىل الطبقات ذات 
).130، ص :2012، (فرحات

املرأة:عمل انعكاسات
ا على مستوى توزيع األدوار للعملاملرأةخروج أحدث  األسرة واملهام داخلتغريات عديدة يف حيا

تمع احلديث وديتهانقص من مردُ فتحمل املرأة ألعباء املنزل و العمل لوحدها يُ ، خارجهاو  لذلك ظهر يف ا
لرغم من هذه التغريات اليت حدثت على بنية ووظيفة، تقسيم العمل بني الزوجني املرأةسرة نتيجة خروج األو 

مسؤولية املرأةل مٌ التقليدية حتُ نه ما زالت تلك القيمللعمل و خاصة على مستوى األدوار و املهام إال أ
لرغم من  أجري و يف حبث، عيق مسارها الوظيفييُ الدور الذي قدازدواجيةاألعمال املنزلية و رعاية األطفال 

املهام نيتقامسايرون أن الرجل و املرأة ينبغي أن املبحثنيمن ٪84ن أىل توصل إ1984سرتاليا عام يف أ
، الطهي و غسل الصحون و التسوقطفال ومثل رعاية األعمال املنزيلو أن يشارك الرجل يف األ، املنزلية

درجات علمية عالية مناملرأةليه رغم ما توصلت إا حبيث يزً ا و ممُ عن تقسيم العمل خارج املنزل كان واضحً ماأ
لرغم من إ ا وو  ا يف مرات عديدة لكفاءا ا يف ميادين سوق العملثبا تبقى يف نظر النسق ا إال أ، قدرا
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قصة أ غلبية النساء يعملن يف قطاعات مؤنثة  جند أالفكرية لذلكمكانيات الرجل اجلسمية و إمامالقيمي 
هذه القطاعات تعمل يف املرتبة الثانية يف السلم املهين بعد الرجل  وحىت يفو اخلدمات و التمريضكالتعليم

تمع لليد العاملة النسوية ضعيفة نتيجة ن القيمة اإلأو سكرترية أو ممرضة ألكنائبة مدير نتاجية يف نظر ا
تمع ككل ورغم كل هذا احلصواالجتماعية اليتيولوجية والعوامل الثقافيةللعوامل الفيز  ار املفروضيعيشها ا

ا على  دة حدة التنافسأوهذا مارك الرجل يف نفس املهن ن تشاأاستطاعتاملرأة إال أ والصراع دى اىل ز
ر عمل املرأة ومن بني. ابينهم :نذكر ما يليأ

وال حيث هامجت : بناءعلى األعمل املرأة انعكاسات األمهات العامالت بكل قوة بيتشالباحثة الربيطانية 
متهن نية عند ترك أو جيعلهن ال و العمل ن اجلمع بني األمومة ن بعد الوالدة و تعتقد الباحثة أطفاهلأل

منهما و ال يعطني أل خذ الكثري ، حدمها حقهيتقن أ ا  حيث أن رعاية األطفال و تربيتهم مهنة قائمة بذا
و قد أثبتت الدراسات أن األطفال الذين ، لذنبم املرأة بذلك فستشعر سلٌ و إن مل تُ ، من الوقت و اجلهد

قل قدرة يف حتقيق العالقات و أمن حيث املهارات اللغويةو أضعفذكاءاكعاشوا يف املؤسسات هم أقل 
تو هذا ما جيعلهم أكثر عرضة االجتماعيمع احمليط االجتماعية توصلت اخلبرية و قد، النفسيةلالضطرا

ال األمريكية  ن فإوالدها أشرافها على تربية أن التجارب أثبتت ضرورة لزوم األم لبيتها و إإبدالنييف هذا ا
ا مرجعه إىل أن األم هجرت مناملستوى اخللقي للجيل املاضي إو الفارق الكبري بني املستوى اخللقي هلذا اجليل

فإن خروج املرأة للعمل :و على الصعيد الشخصي، سن تربيتهىل من ال حيُ بيتها و أمهلت طفلها و تركته إ
هدها و عدم ضبط النفس و فقدان القدرة على الرتكيز و القلق كما يعمل على تشتيت جُ اضطراسبب هلايُ 

ا و ضافة على احلالة الفيزيولوجية و ما تواجهه من مشاكل خاصة إ، الذي تعيشه معظم العامالتاملستمر
و الوالدة حيث جيب أن يتناسب العمل اإلنتاجي مع عملها ل ثناء فرتات احلملذات أبرتكيبتها العضوية و 

املرأةاشتغالاملرأة نفسها و ذلك يف ثر العمل على حصرت كاميليا عبد الفتاح أاالجتاهو يف نفس ، اإلجنايب
فف من شعور و خيُ ساعدها يف التغلب على الفراغ و امللل و يُ ، الزبيديةيساعدها على التخلي عن الروابط 

.لتبعية املرأة
دية (و  تمعر خروج من بني أهم أ) أنه 2012تشري فرحات  أجنبت و حيث إذا تزوجت : املرأة للعمل على ا

عن واالنقطاعالغياب و التأخركثرة يف العمل و االنتظامذلك عدم ينتج عن و اوً و اسرتخاءاكأصبحت أكثر 
ا خيلق هلا مشاكل مع املسؤولني و الزمالء و هذا دة ممٌ حدٌ عن العمل قبل املواعيد املُ االنصرافرغبتها يف و العمل 

لسلب و ال شك يف دور النسق ، ثرد ذلك األدٌ و عوامل عديدة حتُ ملتغرياتإلضافة، ما يؤثر على عملها 
ا ارس دورً فالقيم الثقافية متُ ، عائقا هلاا تقف ٌ املرأة يف عملية التنمية أو أشاركة القيمي و الثقايف يف حتديد مدى مُ 

تمع  حيث متُ االً فعٌ  ذا كانت حيث إمام جهود التنمية ا أا خطريً ثل القيم السلبية عائقً يف عملية التنمية داخل ا
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مام عملها ا أر أما إذا كانت تقف عائقً قدٌ جمهودها مُ ا و نتجً و تراها مُ املرأةؤيد عمل تُ القيم الثقافية للمجتمع
تمع يف غىن د للمشاكل و النزاعات األولٌ صبح عملها مُ يُ ضمن غري املرغوب فيهم و املرأةف عمل صنٌ فيُ  سرية و ا

تمعاملشهد و املعاشيف تغريات سباب اليت نتج عنها و من أهم األعنها  تعليم إقبال املرأة على الهو يا
هلا اليت كانو من خالله غزو خمتلف امليادين العلمية و العمليةاستطاعتاليت و ، كحق طبيعي مشروعالعمل  و 

ا األاأل ا األالعاملة قادر املرأةحبيث مل تعد ، سرية و املهنيةثر البليغ على حيا سرية ة على التوفيق بني مسؤوليا
ر و النتائج اليت األعلى األهم للتعرفو ، اإلخصابنيحداث التوازن بني اإلنتاج املهين و اإلنتاج اي إاملهنية و 

داءهاألتكشف عن مدى توفيق املرأة العاملة بني هذه الدراسةاجلزائرية للعمل جاءت املرأةترتبت عن خروج 
اداخل أو دورهاالوظيفي . منوذًجااملؤسسة اجلزائرية للمياه بوالية تيارت ، سر

وأدوات الدراسة:منهج- 5
امرأة) 94وتسعون (على أربع التطبيقي من الدراسة حٌدد الباحث جمتمع الدراسة ويف اجلانب

سست سنة عاملة على مستوى مديرية اجلزائرية للمياه لوالية ADEنتاج تقومحيث 1974) اليت 
التوظيف يف هذه املؤسسة يكون وفق، وشروط تقنيةوفق مقاييسالصاحلة للشرب وتوزيع املياهتيارت (

الباحث أسلوب العينة العشوائية استخدمقد و ، واالستحقاقوزاري يكون على أساس الشهادة خمطط
. البسيطة

الدراسة حدود-5-1
عملية التنميةودورها يفالدراسة على موضوع املرأة العاملة اقتصرت: النظريةاحلدود-أ

النظرية.من حيث املفردات االجتماعيةو االقتصادية
تيارت.تطبيق الدراسة يف مديرية اجلزائرية للمياه لوالية متثل موقع : املكانيةاحلدود- ب
ريخ كابتداءاشهر مدةأجريت الدراسة امليدانية : الزمانيةاحلدود-جـ  مارس اىل 23من 

. 2015-2014خالل السنة اجلامعية ،2015أفري23
وثبات االستبيانصدق-2- 5

ت العاملة،داء الوظيفي لدى املرأة األاستبيانالباحث يف بناء استند على جمموعة من املقار
: مههاأمن والدراسات السابقة

ألداءالتنظيمي االتصالرج لنيل شهادة ماجستري بعنوان من مذكرة ختاالستفادة-  الوظيفي وعالقته 
ستاذ الدكتور بقسنطينة حتت إشراف األمنثوريجامعة 2009مجال الدين بعطيعداد الباحث من إ
محوضي.رواق 

األدوارصراع مسية بن عمارة املوسومة بـباحثة التخرج لنيل شهادة املاجستري للواالستعانة مبذكرة- 
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لتوافق ستاذ جامعة ورقلة حتت إشراف األ2006عاملة سنة م الالزواجي لدى األوعالقته 
عدادلإلملام والتقٌصي حبيثياتو خمتار.حمي الدين الدكتور على احتوىدليل مقابلة موضوع الدراسة قمنا 

ة داء الوظيفي للمرأالذي يقيس األاالستبيانتضمنقد و البحث.وحماور هذابعاد أتنضمٌ تسئلةجمموعة أ
العاملة مبديرية املياه لوالية تيارت على عشرون

وهي:، بعاد) أ03) فقرة موزعة وفق ثالثة (20(
6،1،2،3،4،5: رقم الفقرات: اجلهد املبذول-
.7،8،9،10،11،12،13الفقرات:رقم: كمية اجلهد املبذول-
.14،15،16،17،18،19،20الفقرات:األداء: رقممنط -

األقسام،) عاملة موزعة على خمتلف 40ن (ربعو قوامها أاستطالعيةعلى عينة االستبيانوقد طُبق
،ابدا)–درا –احيا- غالبا–(دائماليكرثالستبيان وفق سلم واخليارات املرفقةوضع البدائل وقد مت

: الباحث بطريقةاستعاناالستبيانصدق فقرات وللتأكد من
حيث يتم حساب معامل ارتباط بريسون بني درجات لكل فقرة من فقرات االستبيان    : الداخلياالتساق

يلي:حيث بينت النتائج ما ، اليهللبعد الذي ينتمي والدرجة الكلية
٪25بنسبة ، ) فقرات05(ةمخس0.05بلغ عدد الفقرات الدالة عند مستوى الداللة 

الفقرات،جمموع من
.0.39اىل 0.30الفقرات بني ارتباطاإلحصائية ملعامل وقدرت الداللة

٪65بنسبة ، ) فقرة13ثالث عشر (0.01الفقرات الدالة عند مستوى الداللة وبلغ عدد
الفقرات،جمموع من

.0.69اىل 0.40حصائية ملعامالت االرتباط بني اإلوقدرت الداللة
هذه الفقرات؛من جمموع ٪10بنسبة ، )02يف حني بلغ عدد الفقرات الغري دالة فقرتني (

النتيجة تدل على
جرائيا يف تطبيقها إوعليه ميكن، حمتواهايف صدق الداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من على أن أ

والذي بلغاالستبيانمعامل الثبات لفقرات استخراجفقد مت ما فيما خيص ثبات الدراسة أدراستنا.
وعليه ، يتمتع بدرجة عالية من الثباتاالستبيانيدل على أن وهذا ما، .خكرو نبا لفا  وفق معادلة أ)0.81(

الدراسة.يف هذه تطبيقهُميكن
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الدراسة:نتائج- 6
ا األسرية تستطيع املرأةواليت مفادهاة الرئيسيجابة عن الفرضيةاإل العاملة التوفيق بني حيا

توفق االقتصادي.ومسارها الوظيفياالجتماعية العامالت مبؤسسة اجلزائرية للمياه بتيارت استجا
ن األسرية :فقد مت التوصل إىل، ألدوات الدراسة عدم وجود توافق بني أدوار العامالت بني حيا

: يما يللعدة أسباب من أمهها نذكر ويعود ذلك.االقتصاديومسارهن الوظيفياالجتماعية
العمل مرار عن وقت الدوام يف ستالتأخرذلكاليت تعكس ومن املظاهر، عدم تنظيمها لوقتها- 

السن.يفأبناء صغارن أغلبهن لديهنأذا علمنا إخاصة عن العملالغياب وتكرارهن
والذيجعلها تعيش صراع الدور وهو ما، خاصة من طرف الزوجاالجتماعيعدم وجود السند -

رعايتها حبكمجهاد إجعلها تعاين من وهذا ما، نفس الوقتيفوعاملة ازدواجية املهام كربة بيت متثل يف 
ا حية املكلفة بشؤون وحىت اخلادمة، خرى مسؤوليات منصب عملهاأومن جهةألسر البيت تُعترب من 
حيةاقتصاديةتكلفة  ديًدا لدور أومن  ومكانة األم.خرى 
ارتفاع و ر عالقات العملساهم يف توتٌ وزمالئهم ممٌااصل بني العامالت التو انعدامإن مل نقل عف ضُ -

االتصالويُعترب ُمؤشر، املشرف عليهنوخاصة مع رئيسهمعملهن والنزاعات يفصراعات مستوى ال
ثقافية اليت وجود هشاشة عن والذي يكشف، للمناخ التنظيمي السائد داخل املؤسسةانعكاسالتنظيمي 

واالجتماعية.والتنمية االقتصاديةأصبحت ُعنصرًا معيًقا لعملية اإلنتاج 
تمع منبتشكيل صورة منطية ير ، وحتجيم دورها، اجتاههاونية للرجل الدٌ نظرة ال- على املرأةخالهلا ى ا

االجتماعيالنسيجداخلوقيمتها ودورهادون مراعاة جانبها النفسي اب ال غريجنأن وظيفتها اإل
حية وتطورها الوظيفيمها تقدٌ عيقيُ وهذا ماواالقتصادي. ومكانتها داخلويُهٌدد وجودهامن 

حية أ ا من  أخرى.سر
ة مُ -  ت ا يزيد ممٌ وثقافية ومهنيةمن ضغوط نفسية املرأةعا صبحتأحيث ، العاملةاملرأةيف صعو

منها منصبيف حني يتطلب، واحلنان والتسامحىل العطف متيل إكامرأةواقعها  بنيتناقضتعيش يف 
لصرامة خاعملها  مستوى و ة يزيد من حدٌ واالنضباط وهو ماصة إذا كان منصبها إشرايف أن تتسم 
والوقت.من اجلهد كبريًا ا  يتطلب منها قدرً وهو ما، الضغوط

خامتة 
العاملةاملرأةعلى نتائج الدراسة و ما مت تناوله من مفاهيم يف هذه الورقة البحثية حول دور ابناءً 
ال ا تتبلور لدينا فكرة أننٌ ، مبؤسسة توزيع املياه بوالية تيارتاالجتماعيةو االقتصاديةالتنمية يف عملية 
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فيهطار نسق كلي تتفاعل إإغفال عاملها اخلارجي يف ظاهرة خروج املرأة للعمل دون دراسةعنستطي
اة احلييفد بدورها مكانة املرأة دٌ وفق ما متليه القيم الثقافية للمجتمع و اليت حتُ االجتماعيت النسيج مكوٌ 

وفق بني ن تُ ال ُميكن أن املرأة العاملة اجلزائريةرجات هذه الدراسة أخمُ و أهم ، االقتصاديةو االجتماعية
كبري يف ر بشكلؤثٌ يُ ال يزالمهها املوروث الثقايف الذيو من أاعتباراتاملسارين األسري و املهين لعدة 

تمع  تمع ا ا التوٌجهمتيازمدينة فالحيةاٌ حبكم أالتجارتنياجلزائري خاصة ا يغلب على سكا
لرغم أٌن تعداد ا عتبارها مؤسسة خدماتية احملافظ على خصوصياته الثقافية  لعامالت مبؤسسة توزيع املياه 

، ) موظف70حيث بلغ عدد املوظفات السبعون (، ذات طابع اقتصادي قد جتاوز نصف الرتكيبة العمالية
االقتصادي و االجتماعي لوالية هو مؤشر نوعي يدل على الٌتحوالت و الٌتغريات اليت يشهدها النسيجو 

متلك جماال زمانًيا و مكانًيا من من خالل ولوجها لعامل الشغل أصبحتالتجاريةليه فإن املرأة عو ، تيارت
ا يُعترب فإغفال دور املرأة يف وَسِطها األسري و يف املؤسسة اليت تشتغل ، االقتصاديةو احلرية الشخصية

.  إعاقة للعملية التنموية
االقرتاحات:

كثر العاملة أاملرأةجعلدف االقرتاحاتنقدم جمموعة من ليه من نتائج يف ضوء ما ٌمت التوصل إ
العاملة تتمثل يف املرأةحلقة تفاعلية واالجتماعية واالقتصادية ضمنمجيع اجلوانب النفسية واستقرارًا منا تكيفً 

واالجتماعية املنشودة:االقتصاديةغايتها بلوغ التنمية ، الوظيفة- سرة األ–
من خاللوحتفظ حقوقهااجلزائريةالعاملةاملرأةاليت ترعى شؤونالوصية ومراقبة اهليئاتمتابعة ضرورة 

العمل.واتفاقيات عالقاتضامني قانون األسرة الفعلي ملالتنفيذ
واالجتماعية النفسية لدراساتجرائي جلميع املؤسسات الوطنية من اإليف السياق ااالستفادة

االستقراركن من خالهلا حتقيق حباث اليت تقدم لنا حلوال ميُ األووجب تثمنياملرأةاليت ختص واالقتصادية
ذا تتمٌكنخرى من جهة أاالقتصاديةالتنمية والدفع بعجلةسري من جهةاأل تمع ككلاملرأة و من بلوغ وا
ت.هداف األ وحتقيق الغا

جيابية حنو تنشئة املرأة ودورها يف احلياةاإلغرس القيم واملفاهيم تم وسائل اإلعالم والتثقيف فياستثمار
م وأدوارهم يف احلياة  القرارات.اختاذ والعملية واملشاركة يفاالجتماعيةوتعريف الرجل واملرأة حبقوقهم وواجبا

للتفرغ العاملة للمرأةعباء املنزلية من األوالضرورية للتخفيفساسية بتوفري املتطلبات األاالهتمام
ض األطفالمثل دور احلضانة االجتماعيةذلك بتوفري جمموعة اخلدمات و لعملها  ومؤسسات اخلدمات، ور
املنزلية.
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املُحٌدد.ليك يف الوقت داء األعمال املوكلة إنيتقومِ 

الصعبة.يعتمد عليك املشرف يف أداء األعمال 
بكفاءة.داءك يف العمل أيُوٌضح لك املشرف 
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لنسبة همٌ مُ اإلداريعملية التقييم عترب تَ  لك.ة 

العمل.اإلدارة بك حفزك على اإلبداع يف اهتمام
العمل.الرغبة يف التحدي أثناء لديكِ 

اجليد.ُمسبقا للوصول إىل األداء ختطِطني
أعلى.ل مسؤوليات لتحمٌ استعدادلديكِ 
املشاكل.يف احللول ملختلف نتفكري
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عملك.الدورات التكوينية يف جمالضورحبُ ِ نيتمَ 

األداء.دف حتسني يف العمل زمالءكنيتُنافسِ 
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ملخص:

ة على اعتبار أنه اضطراب يصنف  لقد كان مهنا يف هذا املقال  هو  تسليط الضوء على اضطراب التأ
ت الكالم لتحديد اضطراب يف جمرى الكالم يظهر على شكل توقفات، ضمن اضطرا ، تكرارات، و

لنقص اىل جانب أن تقديره لذاته يكون سليب، اطاالت صوتية ، فهاته املظاهر جتعل املفحوص يشعر 
األمر الذي جيعله غري قادر على التواصل اللفظي والعالئقي مع الوسط املدرسي واالجتماعي واألسرة 

ان جنس املفحوص انثى مراهقة  حيث تعاين من سوء التوافق النفسي وعدم التكيف وعدم خاصة اذا ك
ت اللغوية يف اطار املواقف االتصالية .  ألمان واخلجل الذي مينعها من االستجا الشعور 

ت اللغة والكالم اجياد أسلوب عالجي   فعال يساعد  هلذا من الضروري على املختصني يف جمال اضطرا
ويعترب العالج املعريف من األساليب احلديثة اليت استغلت يف ، التخفيف من حدة هذا  االضطراب على

ة السيما من خالل االسرتخاء العضلي ، التضليل، جمال التخفيف أو التخلص من اضطراب التأ
تغيري الصورة السلبية  للحالة . ، االحياء

ة للتحقق من مدى فعالية  واستنادا اىل هذا كله حاولنا تطبيق هذا األسلوب على حالة تعاين من التأ
العالج املعريف يف الوسط االكلينيكي اجلزائري . 

ةالكلمات املفتاحية .املعتقدات، األفكار اآللية، اءاالحي، التضليل، العالج املعريف، االسرتخاء، : التأ

متهيد:
ا هللا على عباده فهي تعترب وسيلة جد فعالة للتواصل بني  تعترب اللغة تلك اخلاصية االنسانية اليت انعم 

تمع الواحد لرغم من وجود أشكال متعددة يف اللغة منها اللفظية و غري اللفظية كاالشارات ، افراد ا و 
و احلركات اليدوية اال ان اللغة اللفظية تظل اكثر اشكال التواصل و التفاهم شيوعا بني الناس و بواسطة 

االخرين و بتبادل املعلومات معالكالم يستطيع االنسان التعبري عن مشاعره و افكاره و احتياجاته 
لتعرف و الكشف املبكر عن شىت انواع و  التعامل معهم لذا يصبح من املهم اختاذ اجراءات كفيلة 

ت التواصل لدى اطفالنا و كذلك التدخل العالجي يف الوقت املناسب و بطريقة مالئمة حىت ال  اضطرا



346

رها السلبية على شخصية من يعاين منها كاخلج ل و االنطواء و القلق و تتفاقم مستقبال و تتزايد أ
لنقص و الدونية. االحباط و الشعور 

ت طالقة يف جمرى الكالم و هذا الذي  ت اليت تشكل عائق امام التواصل هي اضطرا و من بني االضطرا
ة هي اضطراب يف جمرى الكالم أو اخللل يف ايقاع الكالم يتميز برتددات و  حنن بصدد دراستنا فالتا

ات و اطالة يف االصوات أو الكلمات او املقاطع الصوتية و تكون بصورة ال ارادية اعادات و تكرار 
ت عملية التنفس و عدم انتظامه و استنادا اىل ما سبق حاولنا اقرتاح نوع حديث  الضافة اىل اضطرا

ل جد مهم اال و هو العالج السلوكي املعريف و هذا النوع من التكفل ستهدف تغيري نظرة املفحوص حو 
نفسه و تغيري املعتقدات الداخلية اىل االحسن و هذا كله من اجل احلصول على نتائج اجيابية ميكن هلا ان 
ة لديها فما مدى فعالية العالج السلوكي املعريف للتخفيف  تساعد يف عالج احلالة او التقليل من حدة التأ

ة؟ من حدة التأ
ة : مفهوم التأ

ة على أساس أنه كثري من الباحثني اهتم عطاء معىن للـتأ حيث ، يؤثر على إيقاع الكالماضطراب وا 
إلطالة الز  jonsonو يعرف وندل جونسون: . و تكرار األصوات و املقاطع، ائدةيتميز منط الكالم 

ة بقوله1955 : :التأ

ا إضطراب يؤثر على إيقاع الكالم يف توقف متقطع  أثناء الكالم و تكرار تشنجي intermittentإ
.convulsive repetition of a sondلألصوات 

ا إضطراب يف تدفق الكالم بسالسة : Dominick1959و تصف بربرة دومينيك  ة  التأ
لوظائف التنفس و النطق . بسبب أزمات توقفية و تكرارية مرتبط 

ا إضطر  ة  اب يعيب تواتر الكالم حيث يعلم الطفل متاما ما سيقوله و عرفت منظمة الصحة العاملية التأ
لكن يف حلظة ما ال يكون قادرا على قوله بسبب التكرار الالإرادي أو اإلطالة أو التوقف 

)Haynes1990. (

ا :التلعثم هو نقص الطاقة اللفظية أو التعبريية و يظهر يف درجات  و يعرفها الدكتور فيصل العفيف 
ت يف إيقاع احلديث العاديمتفاوتة من اية الكلمة متأخرة عن ، االضطرا يت  و يف الكلمات حبث 

بدايتها و منفصلة عنها أو قد يظهر يف شكل تكرار لألصوات و املقاطع أو أجزاء من اجلملة و عادة ما 
اهدة الشديدتني أي أن التلعثم هو اضطراب يصيب طالقة ال ة و ا كالم املرسل يصاحب حبالة من املعا



347

و تكون العثرات يف صورة تكرار أو إطالة أو وقفة (صمت) أو إدخال بعض املقاطع أو الكلمات اليت ال 
لنص املوجودة امسي حممد ، حتمل عالقة  أ أ اس اس امسي –أو يقول –فمثال يقول الشخص أ أ

رة أخرى أو اجلهد حممد وغالبا مايصاحب هذا التلعثم تغريات على وجه املتكلم تدل عل مله  ى خجله أو 
رة أخرى . املبذول إلخراج الكلمات 

املفهوم اإلجرائي:

ت اليت تؤثر على املستويني النفسي و اإلجتماعي ة من اإلضطرا فلطاملا الحظنا أن ، يعد اضطراب التأ
لتوقفات و اإليطاالت و التكرارات اليت تتخلل كالمه أل يتأثر  ا تقع يف عقبته قبل الشخص املتأ

لتايل أول ما يواجه صاحب هذا اخللل هو مشكل التواصل مع الغري سواء كان يف  اخراجه للكالم و 
الوسط املدرسي أو اإلجتماعي أو املنزيل .

ة: أسباب التأ

ة يف : ميكن وصف أسباب التأ

يل عدم وجود أي أدلة على بينما أظهرت دراسة تشري، تتلخص يف العامل الوراثي: األسباب العضوية
و يتفق جمموعة من الباحثني إىل ، توريث هذا اإلضطراب حىت على مستوى اجلينات السائدة أو املتنحية

مراض اجلهاز التنفسي أو ، أو نقص الكالسيوم، أو حماولة الكالم أثناء عملية الشهيق، أن اإلصابة املزمنة 
اإلضطراب .إضطراب اجلهاز السمعي تؤدي إىل هذا 

و Bloodistinيرى أنصار مدرسة التحليل النفسي مثل بلودستني: األسباب النفسية أن ضعف األ
ة يف جمرى  لنفس من أهم العوامل النفسية اليت تكمن وراء التأ قمع امليول خشية العقوبة و ضعف الثقة 

إىل مرحلة الكالم اللفظي كتعبري عن القلق  ألمن أو الشعور الكالم، و أن املتأ أو فقدان الشعور 
ت يف جمرى الكالم ترجع إىل الصراع و القلق، ويؤكد حامد عبد السالم زهران، لنقص ، على أن إضطرا

لنفس، و اإلنطوائية ، و الصدمات النفسية، و اخلوف املكبوت والعدوان ، و العصابية و ضعف الثقة 
ر إىل العطف .و اإلفتقا، و احلرمان اإلنفعايل، املكبوت

و يؤكد البعض اآلخر على أن هذا اإلضطراب ما هو إال عرض عصايب تكمن وراءه رغبات عدوانية 
و احلاجة ، حيث يعيش الفرد نكوصا إىل املرحلة الشرجية و صراعا بني الرغبة الشعورية يف الكالم، مكبوثة

ة وفقا هلذا العدوان و ما ، الالشعورية بعدم الكالم ة إال إخراج يعقبه إيقاف و خوف من فتكون التأ التأ
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ولذا فإن هذا اإلضطراب يكون أكثر ، مث إخراج يعقبه خوف آخر من إخراج العدوان و هكذا، الكالم
لصراع . أما الكبار و يف املواقف املرتبطة  شيوعا و حدو

يظهر إضطراب يذكر حممود محودة أنه إذا كان الطفل يف موقف إجتماعيسئ: األسباب اإلجتماعية
ة يف جمرى الكالم وهو يعرب عن التشجيع و اإلحراج يف املواقف الكالمية و قهره و عدم السماح له ، التأ

ألمر النفسي داخل أسرته.، لتعبري عن نفسه وعدم الشعور 

مظاهر الـتأتـأة:

للتـأتـأة ثالث مظاهر أساسية وهي :

:أن BeechFransella1968فرانسيالو يرى بيتش : Repetitionsالتكرارات )1
ة ة األكثر شيوعا خاصة عندما ، التكرار يعد من أهم السمات املميزة للتأ ا أحد أعراض التأ حيث أ

لتتابع لدرجة تلفت إنتباه املستمع لصوت نفسه  و التكرار يكون لبعض عناصر ، حتدث عدة تكرارات 
الكالم مثل:

د ددد لوقت سأذهب إىل السوق .: العبارة التاليةأ)تكرار حرفمعني مثلما هو يف 
ب) تكرار املقاطع اللفظية .
كملها . ج) تكرار للعبارة 

د)تكرار للكلمة .
Prologationsــ اإلطاالت2

أما يف مراحلها املبكرة فغالبا ما ينتج عن الطفل تكرارات صوتية أو مقطعية أكثر من إنتاجه لإلطاالت 
الصوتية .
ة إذا تركت فسوف تتطور من السئ إىل و كما  أنه من األشياء املعروفة لدى األخصائي األرطوفونيأن التأ

األسوأ(أي من تكرارات صوتية و مقطعية اىل اطاالت صوتية )، و كذلك فهم يفضلون التعامل مع 
كفل يف هذه حيث تبدو املشكلة يف مراحلها املبكرة و والت، األطفال لديهم تكرارات صوتية و مقطعية

احلالة يكون أسرع و أضمن.
التوقفات الكالمية: - 3

من  ة و الذي يسبب احباطا املتكلم و املستمع، و يظهر من خالهلا عجز املتأ هناك شكل أخر للتأ
إصدار أي صوت على اإلطالق برغم اجلهد العنيف الذي يبذله.
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اجلهاز الصويت تؤدي اىل إعاقة احلركة اآللية و حتدث هذه التوقفات الكالمية بسبب انغالق ما يف مكان 
للكالم، وقد يصاحبها  توترا و ارتعاشا يف العضالت. و قد تطول مدة التوقف  أو تقصر تبعا لشدة 

لتايل يتزايد أو يتناقص التأثر العضلي.، االضطراب و 
و يالحظ حدوث تلك التوقفات بصورة متكررة يف بداية نطق الكلمة أو العبارة .

ة و عكفوا على دراسة أعراض التنفس لديهم، و  لتأ و لقد جلبت هذه الظاهرة االهتمام بتنفي املصابني 
حيث تؤثر جمموعة من األشكال التكوينية ، لقد لوحظ أن عملية التنفس لدى املتأتئني تتم بطريقة خمتلفة

للتنفس الصدري يف إعاقة تدفق احلديث لديهم.

فمنذ الطفولة الباكرة يبدي البنات تفوقا يف اللغة يف ، لنسبة للنمو اللغوي: ةالفرق اجلنسي يف التأ
، و يف بناء أو تركيب اجلمل، و يظهر هذا التفوق يف حجم املفردات اللغوية، السن الذي يبدأن فيه الكالم

و يف عدد األصوات الكالمية...إخل.

ة أكثر إنتشارا بني و هناك أدلة تشري إىل أن هذا يستمر يف مراحل ا حلياة الالحقة و لقد وجد أن التأ
ث الصغار. الذكور عنها بني اإل

ة يف الطفل إىل  دانلونو لكن تفسري هذا الفرق ليس واضحا إمنا  :يقدم شرحا هلذا الفرق يرجع التأ
عقاب،و لكن خوفه من أن يقول شيئا رديئا أو يستخدم بعض التعبريات الشفهية و اليت رمبا ماجتلب ال

ث و اخلوف يكون أعظم يف حالة  الذكور حبكم لعبهم يف الشارع يلتقطون مثل هذه العبارات أكثر من اإل
الذكور و لكن هذه النظرية يف حاجة إىل مزيد من البحوث قبل قبوهلا و على الرغم من أن كل األطفال 

من البنات 1من الذكور و 4سبة يظهرون نوعا من عدم الطالقة إىل أن اإلحصائيات توضح أن هناك ن
ث و قد تعود األسباب إىل: ة عن اإل لتأ ة فاألطفال الذكور أكثر إصابة  لتأ يصابون 

ث . ــ اإلستعداد الوراثي للذكور أعلى من اإل
ث ة.، ــ يظهر الذكور مشكالت لغوية نطقية أكثر من اإل لتأ وكما يظهر الذكور سهولة التأثر 

ا:ــ  ة حسب العمر وصفا ت التأ مستو

ة األولية من  سنوات:8-2ـــ التأ

إلضافة إىل إطالة  و تتميز برتدد جزء من الكلمة (مل......ملعب)أو كلمة تتكون من مقطع واحد 
نه يعاين من صعوبة طالقة يف الكالم. األصوات الصائتة (مفتوح)ويعرف الطفل 
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وإعادة سريعة وغري منتظمة يف ، فل شد يف العضالت و سرعة يف الكالميف هذا املستوى يظهر على الط
ة، الكالم و هنا يعي الطفل عدم طالقة كالمية لذلك يشعر ، و يبدأ ظهور عمليات اإلنسحابية أثناء التأ

إلحباط.
ة املتوسطة من  سنة:13-6ـــ التأ

إلضافة إىل إطالة األصوات مع تشدد واضح تتميز برتدد جزء من كلمة أو كلمة تتكون من مقطع واحد 
ة بشكل أوضح مثل :رمش اجلفوف و هز الرأس أثناء حدوث  أثناء اخلصائص اجلانبية املصاحبة للتأ
إلضافة إىل بعض مشاعر اخلوف و احلرج و  لكالم  ت مثل :أأأ...قبل البدأ  ة و إستخدام بدا التأ

ة .اإلحباط مع معرفة الشخص التامة أنه ي عاين من التأ

ة املتقدمة من  سنة فما فوق:14ـــ التأ
ة يف هذا املستوى تكثر اإلطالة و تكون التوقفات مصاحبة لرجفة يف اللسان أو  تعترب من أشد مراحل التأ

ة كما يستخدم أمناط معقدة ،  الشفاة أو الفك،عندها يستخدم املتأتئ التجنب الكامل حىت ال يقع يف التأ
و تكون عواطفه بني اخلوف و الدهشة و اإلرتباك و هنا يكون تقديره ، تجنب أو اإلنسحابمن ال

منخفضا.

ة: ماميكن أن يزيد من حدة التأ

ة : الضغوط اخلارجية الداخلية اليت ميكن أن تزيد من شدة التأ

:العوامل اخلارجية )أ
كبري من األشخاص و ذلك نتيجة ـــ ضغط العدد:تزيد شدة التلعثم عنما يتحدث املتأتئ إىل عدد  

بل إن أي شخص طبيعي إذا حتدث إىل ، إلحساسه أن عدد كبري من الناس ينظرون إليه و ينتظرون كالمه
ملتأٍتئ. لك  عدد كبري من الناس فإنه حيس شيئا من التوتر جيعله مرتددا يف كالمه فما 

دة يف شدة التلعثم و ذلك ـــ ضغط اللغة :عندما يتحدث املتلعثم بلغة غري لغته األص لية فإنه يعاين من ز
و الثاين أنه اليعرف الطريقة الصحيحة للنطق ، لسببني :األول أنه ميتلك حرية اإلستبدال بني الكلمات
ذه اللغة (و هذا نوع من ضغط عدم املعرفة ) الكلمات 

دخول املدرسة أو الكلية ـــ ضغط جديد: عندما يتحدث املتأتئ لصديق جديد أو مدرس جديد أو عند 
دة يف شدة التأتؤ (و هذا نوع من ضغط يف  ألول مرة أو عند استالم مهنة جديدة قد يعان املتأتئ من ز

عدم املعرفة )
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ة بشدة عندما يتحدث املتلعثم مع من له سلطة عليه كاملدير أو العميد أو  ـــ ضغط السلطة: تزداد التأ
و هذا شئ طبيعي و مفهوم .، ملنزلالضابط الشرطة أو حق األب يف ا

م يتحدثون بسرعة كبرية و خاصة يف الكلمة  ـــ ضغط السرعة :من املالحظ على أغلب املتلعثمني أ
ة و لكن لألسف تشكل ، األوىل اء الكالم قبل حدوث التأ م حياولون بكل سرعة و قوة إ و ذلك أل

ة. دة شدة التأ هذه السرعة ضغطا يؤدي إىل ز
ــ ضغط التيليفون: يعترب التيليفون هو الكابوس الذي يؤرق معظم املتأتئني و خاصة أول كلمة يف املكاملة ـ

فامتأتئ مبجرد أن ، ضغط السرعة و ضغط عدم املعرفة، أن ضغط التيليفون ماهو إال مزيج من ضغطني
لطبع هو اليعرف ، يرفع السماعة فعليه أن يتكلم و هذا هو الضغط السرعة لضبط من املوجود معه و 

وهكذا نرى أن ضغط ، على الطرف اآلخر للخط؟أو أين هو؟أو ماذا يريد ؟و هذا هو ضغط عدم املعرفة
التيليفون ليس ضغطا واحدا و لكنه مزيج بني ضغطني و بذلك يتضح ملاذا ميثل التيليفون كل هذه 

لنسبة للمتلعثم. الصعوبة 
ةالعوامل الداخلية اليت ميكن أن تز )ب :يد من شدة التأ

حبالة من اخلوف أو التوتر أو ، فعندما مير املتأتئ، ـــ احلالة النفسية للمتأتئ هلا التأثري األكرب على تلعثمه
احلزن يزيد تلعثمه عن معدل الطبيعي .

ة ثريا كبريا على مدى التأ أتئ فعلى سبيل املثال عندما يكون املت، ـــ احلالة الصحية :للمتأتئ :تؤثر 
لربد فإن تلعثمه يزيد . مصا

دة يف شدة تلعثمه  عن احلد ـــ يف بعض األحيان ودون تعرض املتأتئ ألي ضغط قد يعاين من ز
ذلك إلختالف الشد يف العضالت من يوم آلخر مما يؤثر على ميكانيكية الكالم اليت تعتمد فيه املعتاد،و 

أساسا على العضالت.

:العالج السلوكي املعريف

و يهتم هذا النوع من ، ظهر مصطلح العالج السلوكي املعريف يف بداية الثلث األخري من هذا القرن
جلانب الوجداين لدى املريض لسياق اإلجتماعي من حوله من خالل ، العالج النفسي  و 

ملرغوب فيه .إلحداث التغري ا، إستخدامإسرتاتيجيات معرفية و سلوكية و إنفعالية و إجتماعية و بيئية

نه "حماولة Kendall"1993يعرف كندول ": تعريفالعالج السلوكي املعريف " العالج املعريف السلوكي 
دمج الفنيات املستخدمة يف العالج السلوكي " اليت ثبت جناحها يف التعامل مع السلوك و مع اجلوانب 

إلضافة إىل ذلك يهتم العالج ، دف إحداث تغيريات مطلوبة يف سلوكه، املعرفية لطالب املساعدة
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جلانب الوجداين للمريض لسياق اإلجتماعي من حوله من خالل استخدام ، السلوكي املعريف  و 
إجتماعية و بيئية إلحداث التغيري املرغوب فيه .، سلوكية إنفعالية، اسرتاتيجية معرفية

نه تلStereenbeck. 442: 1995و يعرفه ستيف بيك ( ك املداخل اليت ستعي إىل ) 
ت النفسية القائمة عن طريق املفاهيم الذهنية اخلاطئة أو العمليات املعرفية . تعديل أو ختفيف اإلضطرا

، نه التدخل اإلرشادي ببعض الفنيات املعرفية املنتقاةBreouin)1996. 80و يعرف برين (
إلنفعايل الوظيفي من خالل تعلم سلو  و خربات أكثر تكيف مع العالج ، ك جديدخلفض اإلضطرا

، و حتليل أخطاء التفكري من خالل ممارسة سلوكيات جديدة، السلوكي لألعراض اليت يتبعها تغري معريف
تعلم أحاديث ذاتية أكثر .و 

أهدافالعالج السلوكي املعريف:

يهدف العالج املعريف إىل حتقيق األهداف التالية :

، ويف هذه احلالة  فإن اجللسات العالجية، ال أحد حيبين: رد للواقع ر مثلالتعامل مع حتريف الف-1
على تسجيل أفكاره اآلليةو  بعمل جيد لكشف عن ، بصفة خاصة عندما يصبح املريض مدر تزود

).175. 2000التحريفات ( بيك :
التفكري نفسه و إمنا يكون، فقد ال يكون هناك تشويش للواقع، التعامل مع التفكري غري منطقي-2

قائم على أساس إفرتاضات خاطئة و مشتمال على استنتاجات خاطئة أو الوصول إىل استنتاجات خاطئة 
دة يف التعميمات، من املشاهدات أن يتناول هذه األفكار اخلاطئة و على املعاجل ، أو حدوث ز

2000)(بيك 151: (ب)1994مناقشتها و إثبات عدم منطقيتها يف اجللسات العالجية (الشناوي و 
 .176(

) أن من األهداف الرئيسية للعالج املعريف السلوكي :1992Zarb. 4-5و تذكر( 
حبيث تصحح صورة ، هو تصحيح التحريف يف التفكري لدى املريض و التعامل مع التفكري غري املنطقي

ها :املشاركة العالجية أسس أمهمعتمدا يف ذلك على عدة، يف نظره و يصبح التفكري منطقيا، الواقع
و إختزال املشكلة اليت يعاين منها املفحوص و مساعدته يف معرفة كيفية ، توحيد احملدائية مع املفحوصو 

و ذلك من خالل املشاركة املنشطة يف حل املشكلة .، التعلم يف حل املشاكل
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تها يف العالج املعريف السلوكي  العالقة بني املعاجل و املفحوص هلا أمهي: قواعد العالج املعريف السلوكي
حيث يؤكد معظم املعاجلني املعرفيني ، فهي تقدم الوسط املالئم للتقدم العالجي، كباقي أنواع العالج

ملريض و على دورها يف العملية العالجية و يؤكد أغلب املعاجلني ، السلوكيني على أمهية عالقة املعاجل 
ت منها :املعرفيني السلوكيني على بعض املتطلبا

فالعالج املعريف هو خربة تعلم ، دور نشط بني املعاجل و املفحوص يف سبيل حتقيق هدف واحد-1
يلعب فيها املعاجل دورا نشيطا يف مساعدة عملية الكشف عن التصرفات اإلدراكية :نقال عن (السيالن 

1993 .20(
ن لديه معلومات هامة جيب عليه طرحها -2 للتوصل إىل ، يف اجللساتأن يبلغ املعاجل املفحوص 

، أفضل الطرق للتغلب على مايعانيه من مشكالت فلدى املعاجل الفنيات و األسلوب العالجي املالئم
، و هو الشخص الوحيد الذي يستطيع شرح أفكاره، لدى املفحوص املعلومات عن خرباته الفريدةو 
ا القواعد ، مشاعرهو  العالجية اليت ينوي املعاجل تطبيقها .و هذه اخلربات حتدد الكيفية اليت تستخدم 

فاملعاجل املعريف يساعد املفحوص على التعرف على أفكاره الشخصية و تفكريه الشخصي و يعلمه طرقا 
ا تتيح له استخدام معرفته عن ، أكثر واقعية لصياغة خرباته و هذه الطريقة تعطي معىن للمفحوص أل

املفاهيم و التفسريات اخلاطئة .

مكانه السماح -3 بداء الرأي و التعليق على ما جيري و طرح أسئلته لكي يكون  للمفحوص 
معرفة أكرب قدر من املعلومات اليت تساعد يف التواصل الختاذ القرارت و اختيار البدائل املؤدية لتحسن 

و يوجد نوعان من التفكري مت الرتكيز عليهما يف العالج املعريف السلوكي مها :حالته .

ار اآللية :األفك

هو مصطلح أطلقه "بيك" على األفكار و الصور الذهنية اليت تظهر بشكل ال إرادي خالل تدفق الوعي 
).1974الشخصي (

:املعتقدات املضمرة
هي املعتقدات و االفرتاضات اليت تنتج األفكار و الصور الذهنية اليت تشكل حمتوى األفكار االلية.

املراجـــع
ا و عالجها) سلسلة الفكر العريب يف الرتبية اخلاصة الدكتورة مسري حمم- ، ، الطبعة االوىل2ود أمني اللجلجة (أسبا

دار الفكر العريب للطبع و النشر، م2000
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دار الفكر العريب للتوزيع، 2005، اللجلجة ( التشخيص و العالج) الطبعة الثانية، الدكتورة سهري حممود امني-
حقوق الطبع و النشر و االقتباس مملوكة لدار الراتب اجلامعية الطبعة ، العيساوي العالج السلوكيالدكتور عبد الرمحن -

1997.
ة رسالة ماجيستري غري منشورة 1993زريقات ابراهيم - م فعالية التدريب على الوعي و تنظيم التنفس يف معاجلة التأ

اجلامعة االردنية عمان.
ض، م مكتبة امللك فهد2002اللجلجة و التلعثم عند االطفال ، ابو سعيد هيثم جادو،- .22ص ، الر
م من حياة متلعثم2004فيصل العفيف (- اململكة االردنية اهلامشية مكتبة اجلامعة االردنية ، ) ا
ة ، مكتب1ط، التلعثم يف الكالم، اسرتاتيجيات التشخيص و العالج النفسي الكالمي2002ايناس عبد الفتاح -

املهندس القاهرة.
مج تدرييب السر ذوي االحتياجات اخلاصة عن نشأة اللغة عند الطفل املؤمتر الثالث 2003شهاب عبد العظيم - بر

يناير.16-14للجمعية اخلليجية لالعاقة، قطر 
ت النطق و الكالم ط2002عبد العزيز الشخصى - ض، 1اضطرا ، شركة الصفحات الذهبية احملدودة الر
اجلامعة االردنية 2001ل العفيف رسالة ماجيستري فيص-
ت النطق و اللغة يف سطور 2003فيصل العفيف - اجلامعة االردنية.–اضطرا
.1،2005اضطراب الكالمو اللغة / التشخيص و العالج الدكتور عبد هللا فرج الزريقات/ط-
ت التلعثم الدكتور سامي حممد امللحم- .و التوزيع ، للنشر 2دار املسرية، صعو
.188-187ص 2002،2006الطبعات -
BriefLognitiveBeforeiourTherapyالعالج املعريف السلوكي املختصر -

ملر .، بيرت رودل، ليف :برينيكوروبني ستيفن 
ترمجة :حممود عيد مصطفى . أخصائي العالج النفسي و اإلدمان .

للطباعة و النشر و التوزيع .: ابرتاك
.2008سة سنة الطبعة اخلام

املعاصر.سلسلة علم النفس اإلكلينيكي -
كلية ،  عبد هللا الرعيبالدكتورة: ابتسامقواعده. الكاتب، أهدافه، العالج املعريف السلوكي تعريفه، وسلوكيةمقاالت نفسية -

ض.–جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحان -النفس قسم علم –الرتبية  الر
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امللخص: 
دارة امل تشكل نقطة أضحتاليت و ،اليوماتوارد البشرية يف املؤسسيف ظل االهتمام املتزايد 

ا واالستثمار العقالين له الة للوقتالفعّ اإلدارةوتعد ،اإلنساينمنحى التطور االرتكاز يف احد اهم ادوا
لوختضع اجراءات العماالساسية و املهاماألنشطةديد تحفهي تقوم ب؛االزدهار املنشودلصناعة النمو و 

ا ه والسيطرة على مضيعاته فيتقلل من اهلدراليتاىل منظومة من الوسائلوطرقه مما يسمح اإليفاء مبتطلبا
من أهم ننيتراهنة الكشف عن العالقة بني احتاول الدراسة الوعليه، التوسعالنمو و والرفع من فرص

الوقت واهم إلدارةوذلك عن طريق التطرق لإلطار التصوري،األداءات التنظيمية ومها إدارة الوقت و املتغري 
ت التنظيمية اليت درسته فضال عن حتدي مها داخل املؤسسة معايري تقييّ د معامل أداء املوارد البشرية و املقار

توهذا من خالل اختيار عينة عشوائية طبيقة من خمتلف املينائية بسكيكدة  املهنية داخل املؤسسة املستو
.كم مل تغفل التأثريات احملتملة لباقي متغريات البناء التنظيمي مفردة،230ـــــــــــو اليت بلغ عددها ب

الوقت و األداء يف إدارةبنيوجود عالقة ارتباطيه أمههامجلة من النتائج و إىلقد توصلت الدراسة و 
، وهذا انطالقا من التحقق االمربيقي للفرضيات اجلزئية  املطروحة:املؤسسة حمل الدراسة

دة معدل االجناز يف العمل- .هناك عالقة بني التخطيط للوقت و ز
.ا املهين لدى عمال املؤسسة املينائيةهناك عالقة بني تنظيم الوقت و مستوى الرض-
هناك عالقة بني متابعة  وقت العمل و فاعلية سلوك العامل.-

وتدخل هذه الدراسة ضمن الرتاكمات املعرفية يف جمال التنظيم و إدارة املوارد البشرية و السياقات 
.املختلقة داخل املؤسسة اجلزائرية املعاصرة

:مقدمة
التنظيم و إدارة الوقت من تعد  بني املواضيع اليت شكلت حلقة نقاش بني املختصني يف قضا

نتصور اي تنظيم خيلو من أنداخل املؤسسة املعاصرة، فال ميكن ألمهيتها، نظرا دارة يف الوقت الراهناإل
مسامهة كبرية يف اجناز وملا هلا من، إنتاجالوقت، فهو يفرض وجوده من خالل كونه وعاء لكل عمل و 
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انضباط و عدم التأخر منعمال يف وقتها احملدد و الرفع من مستوى االلتزام املهين و ما حيمل يف طياتهاال
اد للوقت ومتابعة األعن الدوام الرمسي، فعندما يتم التخطيط اجليّ  حتد من  هدر الوقت و أنعمال شا

دائه الوظيفي على اكمل وجه  وتتوافق اهدافه مع اهداف ضياعه، االمر الذي جيعل املورد البشري يقوم 
املؤسسة.

ت التنظيمية تقصيها ادارة الوقت و األمتغريي لدراسة العالقة بني و  داء حاولت العديد من املقار
مربيقية، اليت تساعد على اإلتنطلق من الرتاكمات املعرفية  و الدراسة الراهنة، و متعددةؤشراتمبعاد و أوفق 

هذه العالقة.ية نظرية لتفسري ؤ اشتقاق ر 
هذه الدراسة  جاءت، أدوات منهجية معتمدةمعينة والستناد اىل ما سبق وضمن اسرتاتيجية 

.األداءالوقت و إدارةمتغريي كحلقة مكملة حللقات البحث و التقصي عن العالقة بني 
:أوال: االطار التصوري و املنهجي

:املشكلة البحثية- 1
املؤسسات االقتصادية العاملية اليوم حتاول وضع اسرتاتيجيات وأهداف حمددة للتكييف مع إنّ 

ت عامل الوقت والسرعة لتحقيق فعاّ  ومن ،لية أداء مواردها البشريةاألوضاع الراهنة، آخذة يف احلسا
دارة الوقت و  لوقت ظهر يف املؤسسات الغربية ما يعرف  اليت تسعى من خالل هذا االهتمام املتزايد 

خالهلا تلك املؤسسات وعن طريق جمموعة من العمليات كالتخطيط للوقت والتنظيم واملتابعة والتحفيز 
ا املؤسسة  دة استغالل واستثمار الوقت بشكل فعال، ليساهم يف حتقيق األهداف اليت سطر واالتصال ز

دة اإلنتاجي دة تعديل بصفة عامة، فمن خالل كون إدارة الوقت تعمل على ز ة، والتحكم يف األداء وز
دة رضاه الوظيفي.  سلوك العامل وز

ذا املورد  ويف نفس السياق حاولت املؤسسة اجلزائرية وكغريها من املؤسسات أن تبدي اهتماما 
وحماولة استغالله بشكل أكرب وذلك عن طريق القيام مبلتقيات وإجراء دورات تكوينية لعماهلا حول الوقت 

استغالله، لكن ورغم األمهية الكربى هلذا املورد يبقى استغالله يف املؤسسة اجلزائرية غري كاف حيث وكيفية
أثبتت بعض الدراسات أن نظرة العامل هلذا املورد على أنه عنصر بال قيمة وهذا راجع ألسباب لعل أمهها 

.عدم اإلدراك احلقيقي هلذا املورد
مما سبق تتمحور اشكالية الدراسة يف البحث عن العالقة القائمة بيت املتغري املستقل ادارة الوقت و 

وبغية التحقق االمربيقي منها مت تفكيكها اىل تساؤالت فرعية هي:،املتغري التابع االداء
دة يف اجناز االعمال؟ هل هناك عالقة بني التخطيط للوقت والز
هل هناك عالقة بني تنظيم وقت العمل و رفع معدل الرضا الوظيفي لدى العمال؟
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دة فاعلية سلوك العامل؟هل هناك عالقة بني متابعة وقت ا لعمل و ز

ا):1الشكل رقم ( :منوذج الدراسة و فرضيا

املتغري التابعاملتغري املستقل                                 

الوقت                                          األداءإدارة
الرتابط

إجناز العملالتخطيط للوقت                                     
الرضا املهينتنظيم الوقت                                       

.فاعلية سلوك العاملمتابعة وقت العمل                                 

التجاذب.
العملجنازإلكلما كان هناك ختطيط للوقت كلما زاد معد.
كلما كان هناك تنظيم للوقت كلما زاد معدل الرضا الوظيفي.
 لوقت العمل كلما زادت فاعلية سلوك العاملكلما كانت هناك متابعة.

املتغريات الدميغرافية

يت:تتمثل اهداف الدراسة يف اآلالدراسة اهداف- 2
ت إدارة الوقت واألداء الوظيفي يف ضوء الرتاث النظري - حماولة التعرف على عناصر ومكو

واإلمربيقي. 
اإلرتكازية. حتديد اخلصائص البنائية والوظيفية للمفاهيم -
ادارة الوقت و ابعادها (التخطيط للوقت، تنظيم الوقت، متابعة متغريي الكشف عن العالقة بني -

.)الية سلوك العامل، الرضا املهين، فعّ اإلجنازمعدالت بعاده ( أالوقت) و األداء و 
:يف الدراسةاملنهج املعتمد- 3

إن البحوث االجتماعية والتنظيمية تتطلب من الباحث االعتماد على منهج معني، يكون مناسبا 
وقادرا على احلصول على املعلومات الالزمة، وعليه فإن الدراسة الراهنة تندرج ضمن الدراسات الوصفية 

.بدورها اعتمدت على املنهج الوصفياليت 
ت و املعلومات: - 4 فيما خيص اجلانب النظري من الدراسة مت الرجوع اىل االدبيات اساليب مجع البيا

الت و :لة يف املراجع العلميةثو الدراسات املتوفرة حول ادارة الوقت و االداء املتم كالكتب و ا
ت املتعلقة التنظيم و والدور .اليت تناولت  هذين املتغريينو اإلدارةبقضا
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ت و املعلومات من  يف اجلانب امليداين على االستمارة كأداة رئيسية جلمع البيا يف حني اعتمد
44فقد صيغت االستمارة وفق مؤشرات وأبعاد قابلة للقياس يف الواقع، متضمنة لـ ، افرد العينة  املختارة 

سؤال موزعة على أربعة حماور هي:
ت الشخصية للمبحو - ثني احملور األول: البيا
دة إجناز العمل - احملور الثاين: التخطيط للوقت وز
دة الرضا الوظيفي- .احملور الثالث: تنظيم الوقت وز
دة - .سلوك العاملفعاليةاحملور الرابع: متابعة وقت العمل وز

.نيا: البعد املعريف و النظري إلدارة الوقت و األداء
:البنائية و الوظيفية إلدارة الوقتاخلصائص- 1
مفهوم إدارة الوقت :- أ

قبل أن نشرع يف تعريف إدارة الوقت جيب أن نشري إىل أن هناك لبس وفهم خاطئ حييط مبفهوم 
لطريقة  ومصطلح إدارة الوقت، فالوقت كمورد ومصدر متاح ألي نشاط، ال ميكن أن يدار على األقل 

ا إدارة املوار  دارة الوقت تعد تسلية مظلله،د األخرى املتاحة للمشروع، لذلك فإناليت يتم  القول 
فاحلقيقة أن كل ما نستطيع فعله هو إدارة أنفسنا وتنظيم أحوالنا فحسب وحنن يف مواجهته، فنحن ال 
نستطيع التحكم يف كم الوقت الذي لدينا وإمنا نستطيع فقط التحكم يف كيفية استخدامنا له حىت ميكننا 

دف إليه ونسعى لتحقيقه والوقت لغة معناه " مقدار من الزمان " إىل جانب هذا التعريف )(1حتقيق ما 
»حتديد هذا العنصر من خالل مفهومه الوظيفي مالك بن نيبفقد حاول  Temps – travaille»

(2)الذي يقوم فيه الفرد بتقيّيم األعمال اليت أجنزت يف ظل فرتات زمنية معينة.

مفهوم الوقت قبل أن نشري إىل السياق العلمي هلذا املفهوم جيب أن نوضح العالقة الوثيقة بني 
واإلدارة، فمن خالل تركيز اإلدارة على استغالل املوارد االقتصادية والبشرية بشكل عام، وكذلك من خالل  
لتايل يفرتض أن يستغل بشكل فعال  درا ال ميكن  إحالله أو تراكمه أو إيقافه، و كون الوقت موردا 

واملختصني إلدارة قدمها الباحثنيك عدة تعاريف وهنا،لتحقيق األهداف احملددة يف الفرتة الزمنية املعينة
إن الشخص الذي ال يستطيع إدارة وقته ال يستطيع إدارة أي شيء آخر"يقول: بتري دراكر الوقت ، فهذا 

" على bonus louis et David kurtzبونيس لويس ودافيد كريتز يف حني يرى ،(3)"
دف اجنازها يف الوقت املالئم واحملدد" ا:" العملية اليت توزع الوقت بفعالية بني املهام املختلفة  .(4)أ
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ا: Michael Morisميشال موريسفها عرّ كما  ت "على أ حتديد ووضع أولو
(1)."ألهدافنا حبيث ميكن ختصيص وقت أكرب للمهام اهلامة ووقت أقل للمهام التافهة

ت املتاحة، وذلك بطريقة تؤذي "بقوله: فيعّرفه اجلريسيأما  االستخدام األفضل للوقت ولإلمكا
إىل حتقيق األهداف ولن يكون ذلك إىل من خالل االلتزام والتحليل  والتخطيط واملتابعة، من اجل 

ة الوقت واملنبثقة من نصل امجاال اىل حتديد معامل إدار ل، (2)"االستفادة من الوقت بشكل أفضل يف املستقبل
ّ اخلصائص املشرتكة من التعاريف السابقة واليت تتضح من خالل للوقت العقالينحماولة االستخدام "ا:أ

ت وأهداف للمهام واألعمال وذلك من خالل اللجوء لعملية التخطيط املسبق  عن طريق وضع أولو
.والتنظيم واملتابعة وتوجيه األداء حنو األعمال"

أنواع الوقت: -ب
جراء مقارنة بني "rizzo et odriscollريزو وأدريسكول"كما قام الباحثان: 

مفهومني اقتصاديني للوقت مها: الوقت اخلطي والوقت الغري متجانس فالوقت اخلطي ال ميكن قياسه بل 
ة، أما الوقت اإلحساس الداخلي للمد"برغسون"حنسه فقط، كما أنه يؤثر على سلوك األفراد وقد مساه 

الغري متجانس فيتميز بعدم التجانس والتقاطع ويربز أثره جليا على سلوك الفرد وتصرفاته وميكن قياسه  
و أوعموما  هناك الكثري من التقسيمات اليت اعطيت للوت وكل تقسم يرتكز على احد احملكات ،(3)كميا

ن هناك وقت ميكن النظر املختلقة، و لكن اغلبهم يتفق  ادارته و وقت ال ميكن ان نديره، ويطرح زوا
للقاءات بينما االخري  مصطفى رحبي عليان ان وقت العمل فيه وقت خمصص للمواصالت و خر خاص 

لوقت الفعلي .)2انظر الشكل رقم(.متعلق 

:نواع وقت العملأ) 2الشكل رقم:(

.21رجع سابق صماملصدر: مصطفى رحبي عليان، إدارة الوقت النظرية والتطبيق، 

وقت 
العمل

العملإلىالمنزلمناالنتقالو المواصالتوقت

ال الزائنواللقاءاتوقت االتصال:   الحوار / استق

 / وقت العمل الفعلي: الوقت اإلبداعي/ الوقت التحضیر
اشر .الوقت االنتاجي / الوقت الغیر م
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ا: -ج عملية إدارة الوقت داخل أي مؤسسة على األبعاد التالية:تستند ادارة الوقت و مرتكزا
التخطيط للوقت هو فن حتقيق املستقبل كما جيب أن يكون وليس كما ميكن أن التخطيط للوقت: -1

ا فهو يساعدها على إكساب عماهلا  يكون، فهو قائم على رسم سيناريوهات وتصورات املؤسسة لكفاءا
تنافسية تؤهلها لالستمرار " التخطيط للوقت  يعين وضع جمموعة من االجراءات واخلطط لتنفيذ مزا

لشكل املناسب وذلك االعمال،  وختطيط شخص ما لوقته يتضمن أوال معرفة كيفية استخدامه للوقت 
وهو مرحلة التفكري يف املستقبل قصد ، (1)"ستخدام خطوتني رئيسيتني ومها: تسجيل الوقت وحتليله

(2)التعرف على : مضيعات الوقت، وسائل جتنب تلك املضيعات.

حتديد األهداف بدقة وعند وضع األهداف البد من أن يسأل الفرد إن نقطة البدء يف ختطيط الوقت هي 
نفسه األسئلة التالية:

ما هو مقدار الوقت املتاح لنا يف املستقبل إلجناز األعمال املطلوبة ؟-
ما هي كمية ونوعية األعمال املطلوبة إجنازها يف الوقت املتاح ؟-
(3).كيف ترتجم هذه األعمال إىل مجلة من األهداف ؟-

تنظيم الوقت: - 2
تتم هده العملية بعد وضع اخلطة الستغالل الوقت وتنفيذها وتقييم جناحها، وأول خطوة على 
تباع سجل خيصص لرصد وتنفيذ  ال هو أن يعرف كيف يستخدم وقته  ا يف هذا ا اإلداري القيام 

نفسهم األعمال اليت يقومو  ا الوقت الفعلي، فبعض املديرين حيتفظون مبثل هذا السجل ويدونون  ن 
ا والبعض األخر يوكل هذه املهمة إىل السكرترية وأهم يف ذلك أن بدون كل نشاط  واألوقات اليت يقضو
أو عمل يقوم به عند وقت حصوله وليس يف وقت الحق وتعتمد على تسجيل الوقت و حتليل الوقت و 

(4).اسلوب التفويض

التحقق عما إذا كان كل شيء حيدث " تنطوي على ا:Fayolيعرفها هنري فايولاملتابعة: -3
طبقا للخطة املوضوعة، والعمليات الصادرة واملبادئ احملددة، وأن غرضها هو اإلشارة إىل نقاط الضعف 
واألخطاء بقصد معاجلتها ومنع تكرار حدوثها، وهي تطبق على كل شيء الناس، األشياء، األفعال 

األساليب ، و سجالت الدوام، سجالت الزمن؛الوصفيةاألساليب :ستخداموتكون اساليب املتابعة (5)،"
رات ملواقع العمل واإلنتاج واإلطالع مباشرة على ما حيدث ؛امليدانية وهذه األساليب تقوم على أساس الز

رات مفاجئة أو غري مفاجئة أي دورية. يف كل مواقع املؤسسة وقد تكون هذه الز
ن املسامهات العلمية من قبل العديد من الباحثني يف كيفية هناك العديد مالة للوقت:اإلدارة الفعّ -د

تعد مهمة يف ذلك، ماكفرالند إمييتال مع الوقت، ولعل العناصر الثالث اليت اقرتحها التعامل  الفعّ 
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والكفاءة يف ادارة هذا إليها،لكون التعامل بفعالية مع الوقت تتحقق النتائج اليت تريد املؤسسة الوصول 
ح ذلك: ) يوضّ 3والشكل رقم (،ى اىل التقليل من التكاليف و االعباء املادية و املعنويةالعنصر يفض

:) عناصر اإلدارة الفعالة للوقت3الشكل رقم: (

، ترمجة امرية جنيب ماكفرالند امييتاملصدر : ت االدارة الفعالة للوقت وإجراءات السكريتار : مكو
.80، ص 1991عرفة، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، 

ا بقية املصادر دارة الوقت تستلزم التحكم إإنّ  لصورة اليت تدار  يف الوقت، بطبيعة احلال ليس 
تاح جلميع الناس فقط القصور يظهر يف النظرة املتوقعه له، وهذا ما كم انه مواملوارد املتاحة للمؤسسة، وحب

دارة الذات حسب  وتقع املهمة االوىل لالستفادة املثلى من الوقت يف املؤسسة بيرت دراكر، يطلق عليه 
النسق االداري املشكل للعمليات االساسية (ختطيط، كذا ن،على عاتق االدارة العليا و خاصة املديرو 

توجيه، تنسيق، رقابة) و االلتزام بتحليل  وقت االستغالل اخلاصة بكل نشاط او مهمة.تنظيم،
األداء بني املفهوم و القياس:-2

مستمرة حظيمفهوم األداء:-أ هتمام كبري لدى الدارسني كما شهد حبو موضوع األداء 
للبحث عن حلول للمشكالت واملعوقات املتعلقة به، هلذا اهتم البعض منهم بتحديد مفهوم األداء 

ته وما يصاحب هذا املفهوم من خلط مبفاهيم أخرى مرادفة. كما يرتبط مفهوم األداء بسلوك كل ومكو
عتباره الناتج النهائي حملصلة مجيع األنشطة من الفرد واملؤسسة داخل أية مؤسسة  مركز ، وحيتل مكا

ا، وقد تعددت تعريفات الباحثني لألداء، حيث عرفته موسوعة إدارة املوارد البشرية: "واجب املوظف 
لعمل الذي كلف به، وخيصص وقت العمل الرمسي ألداء واجبا ته الذي يتطلب منه أن يقوم بنفسه 

.(1)الوظيفية "
بقوله: " ذلك النمط من السلوك الذي يبديه العنصر البشري يف مكان علي السلميكما يعرفه 

فعرفاه: " هو العملية اليت SZILAGYI et WALLACEزالجي وويالس أما ،(2)العمل"
هينز ومن جهة اخرى يرى ،(3)بواسطتها حتصل املنظمة على التغدية العكسية لفاعلية موظفيها."

ة الفعّ  اح الكفاءة ال االرت

دارة الوقت إ
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Hagnes :ي عمل من األعمال"أنه االستاذفهعرّ يو (1)" الناتج الذي حيققه املوظف عند قيامه 
ي شكل مصطفى عشوي : " هو نشاط أو سلوك يؤذي إىل نتيجة، وخاصة السلوك الذي يغري احمليط 

.(2)من األشكال"
أو سلوك يقوم به الفرد من خالل االستخدام " نشاط:ومما سبق ميكن القول ان األداء هو

.  "األمثل للموارد املتاحة من اجل حتقيق األهداف والنتائج املسطرة
ت األداء:-ب لتشخيص الدقيق ألداء األفراد للمهام والوظائف يف املؤسسة واالسهامات  مكو

التنظيم و املوارد ا لبشرية جند أن األداء يكون من خالل: الىت قدمها العديد من الباحثني يف قضا
   .لعمل لواجبات اخلاصة  القدرة على اإلملام 
 مدى االنضباط واملواظبة يف العمل ، هل العامل مواظب على عمله أو ال، هل حيرتم املواعيد

والقوانني. 
 .مدى تكيف العامل ضمن مناخ العمل وقدرته على إقامة عالقات مع الزمالء
 .اخلصائص الشخصية والسمات ذات التأثري على األداء

أداء املؤسسة يكون حمصلة تفاعل نوعني من األداء مها: أداء العنصر البشري (األفراد) وأداء العناصر إنّ 
لوقوف على ما مت حتقيقه من نتائج وهذا لقياس مدى جناحها  التكنولوجية والفنية، جل املؤسسات تقوم 

يت إال من خالل حتديد معايري لألداء املنجز وطرق لقياسه، وذلك بغية ووصوهلا إىل عتب ة التطور، وهذا ال 
نشر جو من الشفافية واملوضوعية بني اإلدارة والعمال وحتفيزهم على العمل بشكل جّيد، لتسمح هذه 

حلكم على التكيف والتالؤم بني األفراد ووصفها كحاجة إنسانية من أج ل الوقوف على املعايري والطرق 
لنسبة للمتطلبات الوظيفية   وإن هذه املعايري تشمل على جمالني مها: تقييم العامل نفسه 

م والنشاطات املطلوبة منهم. - مدى أداء املوظفني وقيامهم بواجبا
مدى استعداد ورغبة الفرد مبا حيمله من مؤهالت وقدرات ومهارات يف الرتقية واالنتقال إىل -

.(3)أخرى ذات مهام وواجبات أكثر مما كان يقوم بهوظيفة 
لوظائف املسندة إليهم، تقييم األداء:-ج تقييم األداء واليت تعٌرف :"قياس مدى قيام العاملني 

دة  م على االستفادة من فرص الرتقي وز وحتقيقهم لألهداف املطلوبة منهم ومدى تقدمهم يف العمل وقدر
تخدم يف ذلك:األجور وهناك عدة طرق تس

الستناد الطرق التقليدية: - هذه الطرق تقيس مستوى األداء وتفيد يف حتقيق األهداف اإلدارية 
داء اآلخرين، أو مع األداء العام للمؤسسة إىل مقارنة مستوى أداء العمال 
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تقيس إجناز الرجل املثايل وتكشف عن مستوى األداء والتنبؤ مبستقبله ن وهذاالطرق احلديثة: -
(4)جراء قياس األداء مبعزل عن اآلخرين أو معدل األداء النموذجي.

نيا: اجلانب اإلمربيقي للدراسة:
التعريف مبجتمع الدراسة:- 1

)Entreprise portuaire de Skikda(املؤسسة املينائية لسكيكدة :التسمية-
E .P.Sالختصار

مؤسسة عمومية اقتصادية، مؤسسة ذات أسهم مسرية عن طريق قوانني ونظم :الشكل القانوين-
الستقاللية للمؤسسات. متعلقة 

اجلزائر.21000سكيكدة 65طريق جزيرة املاعز صندوق بريد رقم :املقر االجتماعي-
(1).دينار جزائري3.500.000.000:الرأمسال االجتماعي-

مبا أن دراستنا الراهنة تشتمل على جمتمع حبث افية:السوسيودميغر عينة الدراسة خصائصها-2
عامل ، وبغية تقصي الصدق امليداين لتساؤالت وفروض الدراسة والكشف 1151يتكون من 

ونظرا لعدم جتانس إدارة الوقت واألداء والتعبري عنها كما وكيفامتغريي عن العالقة القائمة بني 
يف حتديد طبقات العينة على التقسيم الرمسي للفئات العمالية  أفراد جمتمع الدراسة، اعتمد
عتبار االختالفات يف اآلراء احملتملة بني هذه الفئات  (إطارات، أعوان حتكم، أعوان تنفيذ) 

قدر اليت و الطبقيةشوائية الثالثة، وكان األسلوب املعتمد يف اختيار العينة هو أسلوب العينة الع
مفردة، اعوان 20االطارات: موزعة كمايلي:%20مفردة اي بنسبة 230بــــــــ عددها 
و اجلداول التالية تصف اخلصائص الدميغرافية ، مفردة120مفردة، اعوان التنفيذ 60التحكم:

:ثلعينة جمتمع البح
:): توزيع افراد العينة حسب اجلنس1جدول رقم (

:) املستوى التعليمي للعينة02جدول رقم (

موع انثىذكر  اجلنس  ا
17456230العدد 
75.6524.35100النسبة 

موع جامعي نويمتوسطابتدائي املستوى ا
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:) توزيع افراد العينة حسب السن03اجلدول رقم (

:األقدمية يف العملالعينة حسب ) توزيع افراد 04جدول رقم(

:مناقشة الصدق االمربيقى لفرضيات الدراسة (النتائج)- 3
دة نتائج الفرضية الفرعية األوىل -أ :اإلجناز يف العمل يساهم التخطيط للوقت يف  ز

من خالل الشواهد الكمية املستقاة من واقع املؤسسة املينائية بسكيكدة، فإن مؤشرات هذه 
الفرضية تتجلى يف اجلدول االيت:

.العملاالجناز يفيف التخطيط للوقتمسامهةنتائج ): 05اجلدول رقم (

43664126230العدد 
1.7315.6527.8254.80100النسبة 

الفئات 
العمرية 

أقل 
من 
30
سنة

30–
35

36–
41

42–
47

سنة فما 47
فوق

موع ا

7472282432230العدد 
.32النسبة 

17
31.3012.1710.4313.93100

اقل من االقدمية  
سنوات5

5–
10

11–
16

17–
22

سنة فما 22
فوق

موع ا

1065632432230العدد 
48.0824.3413.911.7613.91100النسبة 

النسبة الكلية االجناز يف العملالتخطيط للوقت و

%77.39الوقت عنصر مهم جيب استغالله
ا يساعده %46.08على سرعة إجنازها.إن ترتيب لألنشطة حسب أولو

ت  %75.70اغلبية املبحوثني يؤكدون على العالقة بني حتديدهم لألهداف وأولو
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لعنصر األساسية املؤشراتالواردة يف اجلدول أعاله، واليت اشتملت على انطالقا من النتائج 
ا ترتجم  دة إجناز االعمال فإ وجود عالقة ارتباطية بني التخطيط للوقت التخطيط للوقت وعالقته بز

منه ميدانيا كد دة إجناز العمل، وهذا ما  ، مبعىن أن التخطيط %66ــــــومتوسط النتائج املقدر بوز
دة اإلقبال على العمل وضبط  دة التحكم يف العمل وسرعة إجنازه ومنع االزدواجية وز للوقت يساهم يف ز

الطريقة املثلى ألدائه.   
: الوظيفي  للعامل الرضا يف رفع معدل تنظيم الوقتيساهمنتائج الفرضية الفرعية الثانية -ب

جمتمع الدراسة، وبغية الكشف املستقاة من النتائج املتعلقة مبؤشرات هذه الفرضية و أفضتلقد 
التايل:وحيتوى على متوسط التحقق منهاعن مدى حتققها مث وضع اهم نتائجها يف اجلدول

م يف سرعة إجنازها األنشطة ومساعد
ن توزيع املشرف للمهام عليهم يكون بشكل دقيق ، وهذا اقر افراد العينة 

ما جينبهم االرتباك يف العمل أو غموض ما هو مطلوب منهم
60.68%

%75.65امكانية لتحديد املدة الزمنية اليت يتطلبها إجناز عمل معني.هناك
لوقت الذي يستغرقه إجناز عمل إمجايل أفراد العينة أكدوا أن معرفتهم 

معني يساعدهم على ضبط الطريقة املثلى ألدائه.
75.65%

إمجايل عينة البحث وافقوا على العالقة بني املهام مبحتوى املهام
ا و األنشطة وأدائهم لتلك املهام واألنشطة مع إتقا

53.04%

%66متوسط نسبة النتائج

النسبة الكلية تنظيم الوقت  و الرضا املهين 

ي اليت تقطع عملهم أن املكاملات اهلاتفية هواعينة الدراسة أقر معظم افراد 
ملهام املوكلة إليهم ، و يقومون بتعويض الوقت املهدور وتشغلهم عن قيامهم 

.

68.65%

العمال يقومون برتتيب املهام املوكلة إليهم على أساس األولوية ودرجة معظم 
األمهية

63.47%

بتسجيل مواعيدهم اليومية واألسبوعية.إمجايل نسبة املبحوثني %46.08يقومون أحيا
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:عدل الرضا املهينوعالقته مبتنظيم الوقت عالقة): النتائج اخلاصة ب06اجلدول رقم (

نستخلص أن العمال يقومون بتنظيم وقت عملهم وذلك من خالل النتائج السابقةمن خالل 
هم مضيعات الوقت اليت تصادفهم وترتيبهم لألنشطة حسب  تسجيل وقت العمل وحتليله، فمعرفتهم 

ألعمال السهلة  األعمال الصعبة يساعدهم يف كثري من األحيان مثدرجة أمهيتها من خالل تفضيل البدء 
لعمل أكثر على االستمرارية والتق دة الدافعية للعمل وتوفري اجلهد وجتنب القيام  دم يف إجناز األعمال وز

من مرة، كما أن تفويض السلطة للعمال يزيد من والئهم وانتمائهم ملؤسستهم، وهذا ما عربت عنه املتوسط 
موع النتائج واملقدر ب  اخلاصة ، وعلى هذا األساس نستطيع القول أن املتغريات %64احلسايب 

دة الرضا الوظيفي لدى العمال" حمققة. لفرضية الثانية والقائلة "مبسامهة تنظيم وقت العمل يف ز
دة فعّ نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: -ج من الية سلوك العامل":" تساهم متابعة وقت العمل يف ز

التايل:ا يف اجلدولنوردهالىت و املتعلقة مبؤشرات هذه الفرضية، االحصائيةخالل الشواهد 

إمجايل نسبة املبحوثني يقومون بتجميع األعمال البسيطة (الروتينية) إىل وقت 
ا وهذا يشعرهم براحة نفسية  حمدد مث يقومون 

60%

ما يقوم بتفويض جزء من  إمجايل نسبة عينة الدراسة يقرون أن مشرفهم أحيا
أعماله.

68.69%

%67.82إمجايل نسبة عينة الدراسة راضني عن كيفية تسيري وقتهم.
إمجايل عينة الدراسة أكدوا أن املشرف يتابعهم ليستخلص مدى تقدمهم يف 

إجناز املهام املوكلة إليهم
84.34%

ما يعتمدون على الساعة  م أحيا إمجايل نسبة عينة الدراسة أكدوا أ
من أجل معرفة كيفية انقضاء الوقت وذلك حملاولة السيطرة عليهامليقاتية

51.30%

%64متوسط نسبة النتائج

النسبة الكلية متابعة الوقت و فعالية سلوك العامل 

إمجايل نسبة املبحوثني حيافظون دائما على مواقيت الدوام سواء حني 
الدخول أو اخلروج.

59.56%

%60إمجايل نسبة عينة الدراسة موافقني على أن متابعة املشرف هلم تدفعهم إىل 
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دة فعّ 07اجلدول رقم: ( :الية سلوك العامل) النتائج املتعلقة مبسامهة متابعة الوقت يف ز

وقت أن هناك متابعة للعمال علىمن خالل إمجايل النسب الواردة يف اجلدول اعاله يتضح 
ويتجلى ذلك أكثر من خالل اعتماد املؤسسة على املتابعة املستمرة وتبسيط إجراءات العمل همعمل

ملهام يف الوقت احمل جراء العمل، كذلك حتفيز العمال للقيام  دد، وهذا ما وحماولة توفري املعلومة اخلاصة 
لعمل، وهذا ما عرب عنه متوسط النتائج و  يزيد من مواظبة العمال يف إجناز املهام املوكلة إليهم واالرتباط 

إلدارة الوقت دور كبري يف إنّ النتيجة اجلزئية التالية: الستخالصدفعناوهذا بدوره ي،%69املقدر ب 
دة االلتزام املهين للموارد البشرية.تفعيل أداء املوارد البشرية داخل أي مؤسسة جراء ما تلعبه من ز

:  نتيجة عامة-د
تخطيط الواليت مفادها: وجود عالقة بني األوىل اجلزئية من جممل ما سبق يتبني أن الفرضية 

دة إجناز العمل  ت وحتديد املهام قد الوقت وز حتققت ميدانيا، جراء كون حتديد األهداف واألولو
دة الرغبة يف العمل .والواجبات يساهم يف سهولة البدء يف العمل وز

املواظبة يف إجناز العمل.
إمجايل نسبة املبحوثني ترى أن املشرف يبدي أمهية للوقت الذي يقضيه 

العامل يف إجناز مهمة معينة.
72.17%

م يف وقتها احملدد هلا %56.52إمجايل نسبة املبحوثني يقومون بتنفيذ التزاما
إمجايل نسبة عينة الدراسة تؤكد أن تعامل املؤسسة مع الوقت يرفع من أداء 

أفرادها وذلك من خالل التحديد الواضح لالختصاصات واإلجراءات 
ا أن تزيد من استغالل العمال للوقت واآلليات اليت من شأ

93.04%

%77.39إمجايل نسبة عينة الدراسة يقومون بربجمة وقتهم وفق جدول زمين منظم
جناز مهام إمجايل نسبة املبحوثني ينصتون إىل مشرفهم عندما يكلفهم 

معينة
75.12%

إمجايل نسبة املبحوثني يؤكدون أن الرقابة املوجودة داخل املؤسسة هي 
الرقابة الذاتية

58.25%

%69متوسط نسبة النتائج
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تنظيم الوقت عالقةالثانية قد ترمجت ميدانيا من حيث الفرعية أن الفرضية كما نستخلص ايضا
دة الرضا الوظيفي لدى العاملومسامهته وذلك من حيث تسجيل وحتليل وقت العمل وتفويض ، يف ز

دة الروح املعنوية ودرجة االستمتاع واالنتماء والوالء .للمؤسسةالسلطة وكيف تساهم يف ز
دة مسامهة ةاليت مفادهاالثالثة اجلزئية كذلك استنادا إىل الفرضية  متابعة وقت العمل يف ز

وقتقد حتققت ميدانيا أيضا، وهذا ما نلمسه من خالل دور كل من املتابعة على تفعيل سلوك العامل
دة االلتزام املهين والتقدم يف إجناز املهام، كذلك من خالل حتفيز العمال العمل وفعّ  الية االتصال يف ز

دة االستقرار النفسي. ملهام يف الوقت احملدد وز للقيام 
بينتها النتائج اإلحصائية حول الفرضيات يبدو جليا أن إدارة من خالل الشواهد الكمية اليت 

الوقت تساهم بشكل مالحظ يف األداء، وهذا ما يوصلنا إىل حتقق الفرضية العامة القائلة " أن هناك عالقة 
بني إدارة الوقت واألداء" وذلك من خالل مسامهة متغريات إدارة الوقت يف األداء واليت كانت حمور 

اهنة.الدراسة الر 
خامتــة: 

دارة الوقت واألداء، للبحث عن العالقة االرتباطية بني هذين  جاءت هذه الدراسة املعنونة 
قي املتغريات التنظيمية داخل املؤسسة، وللوصول إىل هذا املسعى  ذلكاملتغريين و من خالل: جسد

البحث يف اجلانب املعريف واألدبيات اليت كتبت حول إدارة الوقت واألداء، وخمتلف الرتاث 
النظري، من أجل حتديد معامل املوضوع واإلحاطة مبختلف جوانبه وماذا نريد أن ندرس وعن أّي شيء 

ت نبحث، بعدها تطرقنا إىل اإلطار املفاهيمي لكال املتغريين لنصل إىل املعاجلة النظرية ملخ تلف املقار
اليت طرحتها،  ا، والقضا ألداء يف ضوء املفاهيم اخلاصة  التنظيمية، وكيف عاجلت عالقة إدارة الوقت 
على حتقيق أهداف الدراسة، وإجياد إجابة حامسة عن تساؤل  حىت نستطيع اخلروج برؤية نظرية تساعد

اإلشكالية والتأكد من مدى صدق الفروض املطروحة.
ملتغريات فبعد مج عنا جلملة من النتائج امليدانية واملبوبة يف جداول إحصائية، وهي ذات عالقة 

دة اجناز  لفروض املطروحة، فتناولت الفرضية األوىل دور التخطيط للوقت وز األساسية للدراسة ومرتبطة 
ت، وحتديد الوق ت الذي يستغرقه العمل، ومث ترمجتها يف مؤشرات ختص كل من حتديد األهداف واألولو

دة الرغبة يف العمل وإدراك الدور وهذا  اجناز املهام واألنشطة، وكيف يساهم يف سهولة البدء يف العمل وز
منه ميدانيا. كد ما 
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دة الرضا الوظيفي لدى العمال،  أما الفرضية الثانية والقائلة مبسامهة تنظيم وقت العمل يف ز
ا حول مدى مسامه دة الروح املعنوية ومتحورت مؤشرا ة تسجيل وحتليل وقت العمل وتفويض السلطة يف ز

ه ميدانيا مما يدعم صدقها اإلمربيقي. ودرجة االستمتاع واالنتماء للمؤسسة، وهو ما وجد
دة تفّعيل سلوك  يف املقابل الفرضية الثالثة، واليت ترتبط بني كل من متابعة وقت العمل وز

لرقابة على زمن العمل وفّعالية االتصال وحتفيز العامل، كشفت لنا عن الع ا املتعلقة  القات بني مؤشرا
دة التحكم  والرغبة يف العمل وإدراك الدور . ملهام يف الوقت احملدد ومسامهته يف ز العمال، للقيام 

حتققت قد الفرضية العامة ه ميكن القول انرصد العالقة بني إدارة الوقت واألداء، فانإطاريف و 
يف سياقات اجتماعية متباينة، آخذين بعني االعتبار ها، وتقصيالدراسةتغرياتمهناك عالقة بني أي أنّ 

طر اجتماعية واقتصادية وسياسية .أن هذه السياقات حمكومة 
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:لخصامل

ة املقدمة ملرضى اخلدمات الصحية والنفسية واالجتماعيهدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى 
ستخدام ، رضىاملمن وجهة نظر على مستوى املستشفيات واملراكز الصحية التابعة هلا السكري وهذا 

خصيصا هلذه إعدادهاحيث مت أبعاددراسة مكونة من ست أداةاملنهج الوصفي التحليلي، وتطبيق 
لداء السكري ممريض ومريضة) 40على عينة قصدية متكونة من (فتم تطبيقها ، الدراسة من صابني 

خمتلف ميتقدحيث أظهرت النتائج أن نسبة ، ستشفى واملراكز التابعة له وعيادات خاصة يف والية مسيلةامل
)، 33.33%بنسبة(املتدينكانت يف املستوى اخلدمات الصحية والنفسية واالجتماعية ملريض السكري

) 47.70%-33.88%راوحت بني (تخدمات متدنيةأبعاد االستبانة على نسب اغلبوحصلت 
فسرت بعدها،  )53.88%(تقدر بفحصل على نسبة يف املستوى املتوسطالبعد االجتماعي ستثناء

.وتوجت الدراسة جبملة من املقرتحات والتوصيات ، النتائج يف ضوء الدراسات السابقة
البرت ، مريض السكري، تماعيةاخلدمات االج، اخلدمات النفسية، الكلمات املفتاحية : اخلدمات الصحية

املكتسب.
إشكالية الدراسة:–1

حيث تبلغ ، إن اإلحصائيات تتفاوت بني خمتلف الشعوب والدول يف نسب اإلصابة مبرض السكري
.وهي نسبة عالية مقارنة مبا كانت عليه خالل عقدين من الزمن%6حوايل هلنسبة العاملية النتشار ا

لداء السكري سيتضاعف حبلول أنصحة العاملية حيث تتوقع منظمة ال عامعدد البالغني املصابني 
مبا ينذر ، معظمهم من الدول النامية%122مليون نسمة أي بنسبة 300إىلليصل حوايل م 2025

ء عاملي يف غضون العقدين القادمني احلاالت اجلديدة اليت يتم أعدادأنوتؤكد املؤشرات احلالية.حبدوث و
للخدمات الصحية يف كافة ، يف تزايد مستمر يف كل دول العامل تقريباشخيصها سنوت مما يشكل حتد

.1أقطار العامل
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أعلنت الفيدرالية الوطنية ملرضى السكري حيثواجلزائر كباقي هذه الدول يهددها خطر انتشار هذا املرض
رقم يرى األخصائيون أنه مبرض السكري،مليون جزائري 5,3إصابة عشية إحياء اليوم العاملي للداء

.مرعب، خاصة يف ظل انتشار املرض بني الفئات الشابة
استمرارية إىلاليت تصيب الفرد وتستمر معه طوال احلياة ولذلك فهو حيتاج األمراضوالداء السكري من 

جزءا فقط من أوعضوا فانه اليصيب ، املعتادةاألمراضفهو ليس كغريه من ، يف العالج واملتابعة الطبية
لعظم مرورا أعضاءسلبيا على كل ثريايصيب ويؤثر وإمنااجلسم أعضاء اية  اجلسم بداية من اجللد و

.2وعضالتوأعصابدموية وأوعيةمن قلب واألجهزةاألنسجةعلى كل 
دد  ملائة من 80ألف مريض ببرت القدم إضافة إىل إصابة 200كاإلصابة بقدم السكري اليت 

ة مزدوجة ين مما يشكل أخطارا ومعا .3مرضى السكري يف اجلزائر بضغط الدم الشر
مرض السكري هو مرض صامت وغري مؤمل وتطوره يكون دائما حنو املضاعفات االيضية خاصة ف

عن التطور اخلطري املسئولعند املريض يف اجلزء األملاالحناللية واملخلفات غري املؤملة تكون بسبب غياب 
.4الوقاية بشكل كبريأمهيةويف حاالت مرض السكري تقدر ، لإلصابة

عن البرت الناتج عن مضاعفات السكري يف Diana Youssoufدراسة توصلتحيث 
كوروا ا عند مريض تكرار األكثرمضاعفات السكري أنمبايل وجد nianankoroمستشفى 

leالسكري هي قدم السكري  pied diabétique جتة 60%فنجد حوايل »« من البتور الغري 
جتة عن مرض السكريعن الرضوض .بل 

لس السكري االسرتايل اليوجد شفاء نه Australian Diabetes Councilفيقر ا
منع أوخريويتمتعوا حبياة كاملة ونشيطة أنملرض السكري ولكن مع اإلدارة السليمة ميكن ملعظم الناس 

الذين يعانون من السكري وأسرهم ولتامني الصحة املثلى فان األشخاص، املضاعفات على املدى الطويل
.حباجة إىل فهم الكثري حول هذا املرض 

الصحية والنفسية واالجتماعية وذلك مبختلف جوانبهاهلذا وجب تقدمي هلؤالء املرضى الرعاية الكاملة 
عن مرض السكري وأوىل هذه املضاعفات البرت الناتج عن اخلطرية اليت قد تنجم املضاعفاتجممل لتفادي 

تعفن قدم املريض 
يف الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعيةومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتحاول تشخيص واقع 

للمضاعفات اخلطرية اليت ق حد املدن اجلزائرية تفاد د تنجم على احد املستشفيات واملراكز الصحية 
ذا عينة من من خالل حتليل وجهات نظراألمراض املزمنة أال وهو مرض السكري  املرضى املصابني 

وعليه فإن الدراسة احلالية ويف إطار املنهج الوصفي التحليلي تسعى لإلجابة عن التساؤالت التالية:، الداء
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جلزائر كري املقدمة ملريض السالعامة خدمات الصحة ما مستوى -1 ؟للحد من البرت املكتسب 
جلزائر ؟املقدمة ملريض السكري النفسيةما مستوى اخلدمات –2 للحد من البرت املكتسب 
جلزائر ؟املقدمة ملريض السكري ما مستوى اخلدمات االجتماعية -3 للحد من البرت املكتسب 
جلزائر ؟دمة ملريض السكريملقااء الصحيذالغما مستوى خدمات -4 للحد من البرت املكتسب 
ضيدمات اخلما مستوى -5 جلزائر ؟املقدمة ملريض السكري النشاط الر للحد من البرت املكتسب 
للحد من البرت سكريداء اللاملصاب مريض لاملقدمة لرعاية قدم السكريما مستوى خدمات - 6

جلزائر ؟ املكتسب 
فرضيات الدراسة:-2
جلزائرمستوى ينخفض –1 .خدمات الصحة العامة املقدمة ملريض السكري للحد من البرت املكتسب 
جلزائر-2 .ينخفض مستوى اخلدمات النفسية املقدمة ملريض السكري للحد من البرت املكتسب 
ضي ينخفض مستوى -3 جلزائراملقدمة ملريض السكري للحد من الخدمات النشاط الر .برت املكتسب 
جلزائر ذينخفض مستوى خدمات الغ-4 .اء الصحي املقدمة ملريض السكري للحد من البرت املكتسب 
جلزائر اخلدمات االجتماعية ينخفض مستوى -5 .املقدمة ملريض السكري للحد من البرت املكتسب 
.جلزائر حد من البرت املكتسبللينخفض مستوى خدمات رعاية قدم السكري املقدمة للمريض -6
تتجلى أهداف الدراسة احلالية يف ::أهداف الدراسة–3
املقدمة ملريض السكري للحد من البرت اخلدمات النفسيةو العامةصحة الخدمات الكشف عن مستوى-

.اء دا الذاملرضى املصابني من وجهة نظر املكتسب 
املقدمة ملريض السكري للحد من البرت والغذاء الصحيضيخدمات النشاط الرالكشف عن مستوى -

ا الداء  .ذاملكتسب من وجهة نظر املرضى املصابني 
املقدمة ملريض السكري للحد من البرت رعاية قدم السكريو اخلدمات االجتماعيةالتعرف عن مستوى -

.ا الداء  ذاملكتسب من وجهة نظر املرضى املصابني 
اهيم:حتديد املف- 4
اإلسرتاتيجية عامة هي مجلة اإلجراءات املستخدمة ملعاجلة مهمة لتحقيق هدف اإلسرتاتيجية:- 4-1

،أكثرأوحمدد 
وهي فن استخدام اإلمكانيات والوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه 

.5ممكن
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من واحلمايةالعالجتوفري إىلاملنظمة واهلادفة الصحية والوقائيةالربامجخمتلفاخلدمات هيوتعرف 
تم بتحسني مستوى معيشة األمراض مضاعفات مرضى السكري صحيا ونفسيا واجتماعيا وهي خدمات 

داخل املستشفيات واملراكز الصحية التابعة له من قبل الكادر الوظيفي واالسرتاتيجياتومتارس هذه الربامج
.العاملني يف هذه املؤسسات 

ت التمثيل الغذائي تؤدي : مرض السكري-2- 4 عدم قدرة اجلسم على إىلهو جمموعة من اضطرا
لدم بطريقة طبيعية نتيجة لنقص  إما، ارتفاع مستوى سكر الدمإىلمما يؤدي ، استهالك اجللوكوز املوجود 

س لألنسولنيجزئي أوكامل  اجلسماملوجود األنسولنيعدم فاعلية أو الذي يفرزه البنكر .6على خال
ني لداء السكري والذين يتوافدون هعرف إجرائيا يف هذه الدراسة  اىلجمموعة املرضى املصابني 

.املستشفيات واملراكز الصحية والعيادات اخلاصة بوالية املسيلة 
ف وظائالالتوافق التام بني اليت توفر اجلسمية دمات الصحةهي جممل اخل: الرعاية الصحية- 4-3

إلنسان واإلحساس االجيايب  ت والتغريات احمليطة  اجلسمية املختلفة مع القدرة على مواجهة الصعو
.7لنشاط والقوة واحليوية

برامج اخلدمات العالجية فالربامج الوقائية واخلدمات الوقائية كما أن اخلدمات الصحية تتنوع بني برامج
لعالج أوأوليةسواء كانت الوقاية األوىللدرجة تركز على الوقاية من املشكالت الصحية  نوية و

اخلدمات الصحية العالجية فهي تلك اليت تقدم يف املؤسسات الصحية كاملستشفيات أمالدرجة الثانية 
.العيادات ومراكز الرعاية أو
الدرجات املتحصل السكري واملتمثلة يف جمموع اخلدمات الصحية اليت تقدم ملرضى ا:تعرف إجرائياو 

ضيبعد الصحة العامةيف عينة الدراسةعليها  .بعد رعاية القدم ، ،وبعد الغذاء الصحي وبعد النشاط الر
الصحة النفسية وهي جمموع اخلدمات اليت تقدم للفرد لكي يصل إىل:الرعاية النفسية - 4- 4

تظهر يف مستوى قيام وظائفه النفسية مبهمتها بشكل حسن حالة اجيابية توجد لدى الفرد و عتبارها
.8ومتناسق ومتكامل يف وحدة الشخصية

اعلى:تعرف إجرائياو  لدرجات اخلدمات النفسية املقدمة ملرضى السكري واملعرب عنها جمموعأ
.املتحصل عليها من خالل بعد اخلدمات النفسية 

ا األخصائي االجتماعيهي العملي:الرعاية االجتماعية - 4-5 لدراسةات املهنية اليت يقوم 
ت يف بعض املواقف، وذلكيفخدمة الفرد وخدمة اجلماعة وتتضمناملرضيةمشاكلهإزاءاملريضاستجا

النتفاع املستشفيات والعيادات وغريها من املؤسسات الطبية لتوفري الفرص املالئمة اليت تسمح للمريض 
.9طريقة فعالةخلدمات الطبية ب
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الرعاية االجتماعية املقدمة ملرضى السكري وجمموع الدرجات املتحصل اعرف إجرائيا يف هذه الدراسة ت
لتحديداملطبقة يف الدراسة احلالية األداةعليها من خالل  .بعد اخلدمات االجتماعية و

جزئيا أو كليا يف مراحل : هو فقدان طرف أو أكثر من أطراف اجلسم تعريف البرت املكتسب-6- 4
.10كمرض السكريالحقة من العمر بسبب التعرض للحوادث أو األمراض اخلطرية  

منهج الدراسة:- 5
وعلى مدى حتكم ، يتوقف جناح املنهج الذي خيتاره الباحث على مدى توافقه مع طبيعة الدراسة

ت وقد مت اختيار املنهج الوصفي التحليلي الذي، الباحث يف تقنياته يهدف إىل وصف وحتليل البيا
املرضى حيث نسعى من خالل استخدام هذا املنهج إىل حتليل وجهات نظر عينة من ، احملصل عليها

لداء السكري املقدمة هلم الصحية والنفسية واالجتماعيةدماتخمتلف اخلحول سيلةاملبواليةاملصابني 
لفحص الدوري يقومون ا العيادات اخلاصة اليت ذهلا وكعلى مستوى املستشفيات واملراكز الصحية التابعة 

.على مستواها 
عينة الدراسة: - 6

لداء السكري متثلت عينة الدراسة يف جمموعة من  ، على مستوى والية املسيلةاملرضى املصابني 
يتلقون العالجممن ةمريض ومريض20واملتكونة من ، طريقة القصدية من جمتمع الدراسةلقد مت اختيارها و 

وقد مت اختيار هذه العينة بعد ، على مستشفى الزهراوي والعيادات اخلاصة واحلكومية التابعة لوالية املسيلة
إجراء الدراسة االستطالعية.

ت:- 7 أدوات مجع البيا
خصصني املتاألطباءعلى املقابلة الشخصية مع ةالباحثت: اعتمداملقننةاملقابلة الشخصية غري- 1

هداف  والعامني واألكادمييني املتخصصني وبعض أفراد عينة الدراسة حبيث أصبح هناك وعي كامل 
على مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة اومت إعداد األداة بناء، الدراسة
االستبيان.كما أمكن من خالل احلوار التوصل للعبارات املكونة الستمارةاحلالية

يف إعداده اخلطوات التالية:ةالباحثتواتبع"ةأداة الدراسة وتشمل االستبيان " إعداد الباحث- 2
لتعرف علحتديد اهلدف من االستبيان- اخلدمات الصحية والنفسية واقع ى: مت حتديد هدف االستبيان 

ذااملرضى وجهة نظرمن واالجتماعية  الطالع على لغرض، وهلذا ااملرضاملصابني  قامت الباحثة 
املراجع العلمية املتخصصة والدراسات اليت تناولت مرضى السكري واخلدمات الواجب تقدميها هلم وكذا 
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دف حتديد مضمون فقرات حماور  املضاعفات النامجة على هذا الداء يف حالة غياب الرعاية الالزمة  
املقياس.

الدراسات والبحوث العلمية وحتديد هدف االستبيان ومن ىالع عل: بعد االطحتديد حماور االستبيان-
ين ذبعض األطباء املتخصصني يف أمراض الغدد والسكري واألطباء الخالل املقابالت الشخصية مع 

مت حتديد احملاور الرتبية اخلاصة والصحة النفسية األكادمييني املتخصصني يف يعملون يف املستشفيات و 
) خرباء حيملون درجة الدكتوراه وال تقل عدد سنوات 10ومت عرض هذه احملاور على (األساسية للدراسة 
سنوات إلبداء مدى مناسبة هذه احملاور ألهداف الدراسة وكذلك حتديد األمهية 10اخلربة لديهم عن 

) حماور، وفيما يلي عرض 6) حماور لالستبانة من أصل (6وجود (ىالنسبية لكل حمور، وقد اتفقوا عل
لمحاور والنسب املئوية ألراء اخلرباء كما يوضحه اجلدول التايل:ل

النسب املئوية ألراء اخلرباء قبل وبعد التحكيم حملاور االستبانة ميثل :)01جدول (
احملاورالرقم

املوافقة               
النسبة املئوية

%10100الصحة العامة1
%10100اخلدمات النفسية 2
ضي 3 %10100خدمات النشاط الر
%10100اء الصحي ذالغ4
%10100اخلدمات االجتماعية 5
%10100رعاية قدم السكري 6

الستبانة قد حصلت على نسبة ) أن مجيع احملاور اخلاصة 01يتضح من اجلدول رقم (
.%70كرب من نسبه أى) وقد مت قبول تلك احملاور اليت حصلت عل100%(

لكل حمور من حماور االستبيان ومت بوضع جمموعة من العباراتةالباحثت: قامصياغة عبارات االستبيان-
عرض هذه احملاور على اخلرباء إلبداء مدى مناسبة هذه العبارات حملاور وأهداف الدراسة، وقد بلغ عدد 

ستمارة عينة البحث  اثنان وستون  حماور االستبيان، وقد روعي ىارة موزعة علعب)62(العبارات اخلاصة 
واحد وأن تكون لغة كل عبارة صحيحة وجتنب استعمال عند صياغة العبارات أن يكون للعبارة معىن

، وفيما يلي عرض للمحاور وعدد العبارات قبل وبعد التحكيم كما الكلمات اليت حتمل أكثر من معىن
يوضحه اجلدول التايل: 
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ل وبعد التحكيم حملاور االستبانةعدد العبارات قبميثل:)02جدول (

احملاورالرقم
العبارات 

قبل 
التحكيم  

بعد العبارات
التحكيم

1616الصحة العامة 1
66اخلدمات النفسية2
خدمات النشاط 3

ضي الر
1111

88اء الصحي ذالغ4
99اخلدمات االجتماعية 5
1212عاية قدم السكري ر 6

6262االستبانةبنودعدد 
) حماور الستبانه 6وجود (ى) أن آراء اخلرباء اتفقت عل02) وجدول (01يتضح من جدول (

وبذلك أصبحت االستمارة اخلاصة بواقع ، ) عبارة62) عبارة من أصل (62) حماور وعدد (6من أصل (
لصدق والثبات.ة والنفسية واالجتميخمتلف اخلدمات الصح اعية جاهزة لعمل املعامالت العلمية اخلاصة 

بوضع ميزان تقديري ثالثي، وقد مت تصحيح ةالباحثت: لتصحيح االستبيان قامتصحيح االستبيان-
) درجة واحدة.1(ال-، ) درجتان2(حد ماإىل- ، درجات) ثالث3(نعمالعبارات كالتايل:

لبدائل التالية : كما اعتمد يف بنائها ع لى سلم ليكرت الثالثي الذي يعرب عن درجة الشيوع 
ت للشيوع 3كما مت اعتماد ،  ) على الرتتيب1.2.3قليلة) وتقابلها الدرجات (، متوسطة، (كبرية مستو
هي:

)   %100-70مستوى مرتفع: يقابل نسبة مئوية تقع بني (- 
)%69-50مئوية تقع بني (مستوى متوسط : يقابل نسبة–
).%50مستوى منخفض : يقابل نسبة مئوية تقع مادون  (- 

للتحقق من صدق فقرات االستبانة وصالحيتها من حيث الصياغة والوضوح مت صدق االستبانة:-
حساب ما يلي:
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ا األولية على (صدق احملكمني:- خل الوطن من داوأطباء) أساتذة10حيث عرضت األداة يف صور
االت املراد قياسها، وخارجه حيث بلغت نسبة االتفاق  بني ، ومت االتفاق على وضوح البنود وارتباطها 

فقرات فقرة من الأيحذف دون ) كما جرى تعديل صياغة بعض الفقرات %100-70احملكمني من (
ذا تكون، الستة) فقرة موزعة على أبعادها 62لتصبح األداة مكونة من ( قد حققت الصدق املطلوب.و

الصدق التمييزي:-
هافرد) 40مت حسابه بعد ترتيب درجات العينة االستطالعية املكونة من ( مث ، من أعلى درجة إىل أد

موعة العليا يف مستوى  موعة األوىل ا حساب اختبار داللة الفروق (ت) بني جمموعتني حيث متثل ا
موعة الدنيا ، واتقدمي خمتلف اخلدمات تقدمي خمتلف اخلدمات ملريض مستوى أيضا موعة الثانية متثل ا

) يوضح النتائج احملصلة :02أفراد. واجلدول رقم (11)، أي ن=%27وكل جمموعة متثل (السكري 
موعة الدنيا03جدول رقم ( موعة العليا وا ) يوضح داللة الفروق (ت) بني ا

.املقدمة ملريض السكري الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية خمتلف يف مستوى 

الفئات
عدد 
أفراد

العینة 

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة 
الحریة

مستوى)قیمة (ت
الداللة

عینة 
المجموعة 

العلیا

11106.8123.05

2020.090.01
دالة عینة 

موعة المج
الدنیا

1168.6313.12

) وهي دالة عند 20.09) نالحظ أن قيمة "ت" احملسوبة قد بلغت (03من خالل اجلدول رقم(
دولة، وهذا يؤكد قدرة املقياس على التمييز بني 0.01مستوى الداللة ( ) وهذا مقارنة مع قيمة "ت" ا

لتايل يعترب صادقا مل موعتني العليا والدنيا، و ا وضع لقياسه.ا
مت التحقق من ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية بني العبارات الزوجية و العبارات :ةثبات االستبان-

ستخدام معادلة" سبريمان  ومت التوصل إىل هذه النتائج :  ، براون "-الفردية وحساب معامل الثبات 
ات الفردية  بني الفقر ) ومستوى الداللة11)  يوضح  املتوسط احلسايب وقيمة ( ر04جدول رقم (

خمتلف اخلدماتالزوجية  يف مستوى و 
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اإلستبانة

حجم 
العینة

االستط
العیة

متوسط 
لعباراا

ت
الفردیة

متوسط 
لعباراا

ت 
الزوجیة

درجة
الحر

یة

قیمة 
)    11(ر

قبل 
التصح

یح

قیمة 
) 11(ر

بعد 
التصح

یح

مستو
ى

الداللة

4045.2542.47390.910.950.01

) احملسوبة قد بلغت بعد 11) نالحظ أن قيمة معامل الثبات(ر04(رقم من خالل اجلدول
دولة فهي قيمة 0.01) وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة (0.95التصحيح( ) ومقارنة مع القيمة ا

. مرتفعة تعرب عن ثبات االستبانة و صالحيتها للتطبيق يف الدراسة احلالية
ت بعد مجعها و حتليلها بواسطة التقنيات اإلحصائية التالية: األساليب اإلحصائية:8- متت معاجلة البيا

اخلدمات الصحية والنفسية واالجتماعية اليت مستوىحسابالتكرارات والنسب املئوية: استخدمت يف -
لمرضى لتقدم 

.األداةاستخدم يف حساب صدق ) : T.testاختبار(ت) (-
معامل االرتباط بريسون : استخدم يف حساب ثبات أداة  الدراسة. -
املتوسطات واالحنرافات املعيارية : استخدمت يف حساب صدق وثبات أداة الدراسة.-
:نتائج الدراسة- 9
عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية األوىل:-1- 9

العامة املقدمة ملريض السكري للحد من مستوى خدمات الصحة اخنفاضتنص الفرضية األوىل على 
ت مت التوصل إىل النتائج ، جلزائرالبرت املكتسب من وجهة نظر مرضى السكري ومن خالل حتليل البيا

ه حسب األبعاد  :الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية الستبانة الستةاملبينة يف اجلداول املرتبة أد
العامةخدمات الصحة يف مستوى رارات والنسب املئوية والرتبميثل التك:)05جدول رقم (

النسبة التكرارات)الصحة العامة البعد  األول (الرقم
المئویة

الترتیب

القیام بفحص طبي لصالح مریض السكري 01
بانتظام وبشكل دوري من قبل الطبیب 
المختص في أمراض السكري على مستوى 

المستشفى 

3660%2

ء شرح كافي ومبسط لمریض السكري إعطا02
عاني منھیبخصوص نوعیة المرض الذي 

32
%53.

33

4

من فحص طبي شامل لمریض السكري إجراء03
قبل طبیب عام في المستشفى

33%553

شرح مفصل للمریض عن كیفیة استعمال تقدیم 04
أدویة مرض السكري  

38%63.
33

1

dosage29%48.8م مراقبة سكر الدم للمریض الصائ05
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شكل دوري على مستوى المستشفى والمراكز ب
التابعة لھ

33

فحص وزن المریض بانتظام خالل كل زیارة 06
للطبیب المعالج 

31%
51.6

6

6

قیاس الضغط الدموي للمریض بشكل منتظم 07
وخالل كل زیارة للطبیب المعالج 

32%53.
33

5

CHOLESTEROLرول یالكولیستفحص نسبة 08
ET LDL المستشفى كل في في الدم للمریض

ثالثة أشھر 

22%36.
66

15

في الدم TRIGLYCERIDEفحص نسبة 09
للمریض وعلى مستوى المستشفى كل ثالثة 

أشھر

23%38.
33

14

بشكل HBA1Cفحص سكر خضاب الدم 10
على مستوى كل ثالثة أشھرمنتظم وخالل 

المستشفى

28%46.
66

9

تحلیل البول للبحث عن ألبومین بیام الق11
MICROALBUMINE URIEالمجھري  

كل ستة أشھر 

26%43.
33

10

فحص فم و أسنان مریض السكري كل ستة 12
أشھر 

22%36.
66

16

إجراء  فحص مدقق لكلیتي المریض بشكل 13
منتظم ودوري كل ستة أشھر 

26%43.
33

11

یض لمرECGفحص رسم تخطیط القلب 14
السكري كل ستة أشھر 

24%4013

إجراء فحص مدقق للبصر وشبكیة العین 15
FOND DE L’OEIL لمریض السكري من قبل

طبیب العیون كل ستة أشھر 

26%43.
33

12

تنبیھ الطبیب المعالج مریض السكري 16
بضرورة االبتعاد نھائیا عن التدخین 

30%507

47.70%458لكالبعد ك

يف البعد األول املقدمة ملريض السكري مستوى اخلدمات) نالحظ أن 05خالل اجلدول رقم (من 
كما حصلت معظم ،  املتدين) وهي قيمة تقع يف املستوى 47.70%قد بلغت (لصحة العامة واملتعلق 

ت الفقرات على  ،38.33%،40%،43.33%،46.66%،48.33%(متدنيةمستو
الفقراتتوايلعلى المتثل وهي )%36.66

مثل املتوسط بعض الفقرات اليت حتصلت على املستوى إال)14،9،8،12، 10،11،13،15، 5(
يف األوىل جاءت الفقرة و)63.33%بنسبة قدرها (األولواليت حصلت على الرتتيب 4الفقرة رقم 

ن ، )55%بنسبة (الثالثة يف الرتتيب الثالث) تليها الفقرة 60%بنسبة قدرها (الثاينالرتتيب  أما الفقر
يف املستوى املتوسط الثانية والسابعة و حلت الفقرة السادسة ، )53.33%(بنسبة قدرها أيضافجاء
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،يف حني حلت الفقرة السادسة عشر الرتتيب السابع )51.66%(السادس بنسبة قدرهايف الرتتيب
الفرضية األوىل حمققة أي تدين يف مستوى ه النتائج يتبني أنذفمن خالل حتليل ه.)50%بنسبة قدرها  (

جلزائر للحد من البرت املكتسب إىلخدمات الصحة العامة املوجهة  .مرضى السكري 
ة يدمات الصحاخلاغلب يتلقى مريض السكري الأنعلى املتحصل عليها ه النتائج ذوميكن تفسري ه

ه اخلدمات تكون على مستوى العيادات اخلاصة ذفاغلب هاملراكز التابعة هلا أوعلى مستوى املستشفيات 
جد اتو تهذه اخلدماتاغلبأنلى الرغم من ع، اخلدماتذهمما يضطر املريض لدفع الثمن مقابل تلقيه ه

ه اخلدمةذهأداءعرتض القائمني على حيث ية سكر دم الصائم بعلى مستوى املستشفيات كتحليل نس
ر طضياالت االستعجاالت مما احلتكون يف احلاالت الطارئة كفقط رمبا  جلميع مرضى السكريديتها

عدم توفر الثمن كل مرة مما حيتم على أوعمل الفحوصات الالزمة يف وقتها رمبا لغالء مثنها جيلاملريض 
لعناية بنفسه الأناملريض  جيليكون جادا يف القيام  .املضاعفات قد املستطاعو

ير من ممارسة ذالطبيب يقدم فقط خدمات التوجيه والتحرأسهمطيب وعلى الفريق الأنحيث  نالحظ هنا 
لسلب على صحة املريض  عض العادات ب األولمل تكن يف الفحص إنكعادة التدخني السيئة اليت تعود 

مرغاألخريه الفقرة على الرتتيب ذت هلحيث حصاألسنانالغياب التام لدور طبيب كما نسجل ،  فقط
وجه خاصة مع أكملقوم بدوره على يالفإنهعلى مستوى العيادات احلكومية ناناألسوجود طبيب 

.نات حساسة كعينة مرضى السكري يع
يعترب هدف يف قانون الصحة العمومية أخرىيف دول ريض السكري اخلاصة مباملراقبة والعناية أنيف حني 

2008غاية إىل2004من سنة  ريالسكففي فرنسا اجري تقييم ملختلف اخلدمات اليت يتلقاها مرضى
نتظام يف انه إىلفخلصت نتائج هذا التقييم  خمتلف اخلدمات على مستوى املستشفيات ديةمت التحكم 

من املرضى وعلى رأس هذه اخلدمات خضاب سكر الدم80%حيث وصلت نسبة املتلقني 
HBA1Cم يف الدم وفحص ووظائف الكلى وكمية الدس،ثالث مرات يف العام على األقل

ثالث مرات ECGوكذا فحص ختطيط القلب ، واألسنان والفمFOND DE L’OEILالعني
.11يف العاماألقلعلى 

لدم لديهمف الن املراقبة املستمرة ملستوى السكر ، ينصح مجيع مرضى السكري مبراقبة مستوى السكر 
والتمارين ، نسولني والنظام الغذائيتسهل التكيف املناسب للتعامل مع املرض مثل تغري جرعات األ

ضية ل دف إىل الوصول إىل حياة صحية واحملافظة عليهاذالر ومها التحدي األكرب ، لك فان اجلهود 
.12جلميع مرضى السكر
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بناء عالقة ثقة كذا تقدمي الرعاية واالهتمام حبالتهم و و إليهماإلصغاءتوقعات املرضى تدور حول إنكما
.13م

مستوى الفرضية الثانية على اخنفاض تنصعرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية الثانية :-2- 9
جلزائر  من وجهة نظر مرضى اخلدمات النفسية املقدمة ملريض السكري للحد من البرت املكتسب 

ت مت التوصل إىل النتائج املبينة يف اجلدول ال، السكري :تايلومن خالل حتليل البيا
الصحة النفسيةيف بعد ) ميثل التكرارات والنسب املئوية والرتب06جدول رقم (

النسب التكرارات)الصحة النفسیة البعد الثاني (الرقم
المئویة

الترتیب

وجود مختص نفسي على مستوى 01
المستشفیات یقدم خدمات نفسیة 
لمریض السكري أثناء تواجده 

بالمستشفى

2033.33
%

3

إجراء جلسات اإلرشاد النفسي 02
لمریض السكري بانتظام على 
مستوى المراكز والمصالح الملحقة 

بالمستشفیات 

2033.33
%

4

تقدیم تدریبات نفسیة لضبط القلق 03
والتغلب على ضغوط الحیاة التي 

مریض السكري تواجھ 

2135%1

تقدیم جلسات اإلرشاد الدیني 04
لمرضى السكري على والروحي

مستوى مراكز تابعة للمستشفیات 

2033.33
%

5

تقدیم جلسات نفسیة لعالج االكتئاب 05
مریض السكرينالناتج ع

2033.33
%

6

تقدیم خدمات نفسیة للتوافق النفسي 06
للمریض

2135%2

%12233.88كلالبعد ك
قد اخلدمات النفسيةيف بعد مة ملربض السكري اخلدمات املقد) أن نسبة 06يتضح من اجلدول رقم (

مي إىل تتنالفقرات على نسب جلوحصلت ، املتدين) وهي قيمة تقع يف املستوى 33.88%بلغت (
، 3يف حني كان ترتيب الفقرات على النحو التايل (، )33.33%و() 35%وهي بني (املستوى املتدين

من خالل هذه النتائج يتبني أن الفرضية الثانية حمققة فاملستوى املتدين إىلوكلها تنتمي )6،1،2،4،5
جلزائر للحد من البرت املكتسب  .أي تدين يف مستوى اخلدمات النفسية املوجهة إىل مرضى السكري 

ن مرض السكري  جلزائر اليتلقى الدعم النفسي وميكن تفسري هذه النتيجة  على مستوى مستشفياتنا 
من األمراض هذا النوعرمبا يتلقى الدعم بشكل قليل جدا يف حني نرى أن وأمن قبل املختص النفسي 

مضاعفات نفسية وجسمية على إىلتؤدي بدورها قد اليت املزمنة اليت تصاحبها الكثري من احلاالت النفسية 
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لتايل قد يؤدي هذا ،جسد املريض وتزداد ظهور هذه احلاالت يف حالة غياب الدعم النفسي للمريض و
.املسامهة يف ظهور املضاعفات مبكرا إىلغياب ال

واالكتئاب وتدهور يف ، وسهولة االستثارة، مرضى السكر يظهر عليهم التعبأنففي دراسة اتضح 
النفسي ملرض السكر يشمل الضغط العام واخلوف التأثريأنchoeاجلانب النفسي اجلنسي كما وجد 
لعجز واالكتئاب والغضب .14والشعور 

,gazmaraian,ziemer et baranesرينز،زمري،تبني دراسة جازمريانكما  على عينة 2009
لنوع الثاين من السكري أن اإلجهاد واإلحباط والعزلة االجتماعية والنزاعات 35قوامها  مريضا 

ر العوائق اليت حتول دون التدبالشخصية،واالكتئاب واخلوف واحلرمان واخنفاض الوعي الصحي من أكثر
.15الذايت للمرض واإلقبال على دورات الرعاية الصحية لعالج السكري

مهية التثقيف الصحي لتصحيح معارف املرضى عن املرض والتعليم بوج عام وذلك هوخيتم الباحثون 
.لتحسني مستوى الرفاه لديهم

ciechanowskiوآخروندراسة سيشانوسكي وأضافت et all, ضى من خالل عينة من مر 2000
االكتئاب املرتفع لدى مرضى السكري من أنمريضا 376والثاين من السكري قوامها األولالنوعني 

االنتظام بتناول الدواء واحلمية السيئة والضعف اجلسدي والعناية الذاتية مالنوعني يعد منبئا فعاال بعد
.16عامهالسيئة بوج

وجب رض املمن حدوث األعراض النفسية الناجتة عن تقليل يف الاخلدمات النفسية املوجهة ألمهيةونظرا 
ذا اجلانب خاصة لفئات األمراض املزمنة كفئة مرضى السكري  دراسة بكريي أثبتتهوهذا مااالعتناء 

نتائج هذه الدراسة انه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العالج املعريف يف أظهرتجنية حيث 2012
موعة التجريبية درجات االكتئاب املوجه للمجمو  موعة الضابطة لصاحل ا .عة التجريبية دون ا

كما أن توجيه الرعاية النفسية ملرضى السكري يساهم يف تعديل سكر الدم الذي يعاين من ارتفاعه 
لتايل  وهذا ، املضاعفات اخلطرية اليت يسببها مرض السكريعناإلمكانقدراالبتعادمرضى السكري و

,lustman et allوآخرونتائج دراسة لوستمان مااسفرت عنه ن عالج االكتئاب يف أنعلى 2000
من %58إىل41ا يعادل مبمرضى السكري النوع األول والثاين ميكن أن حيسن من ضبط سكر الدم 

.احلاالت 
عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية الثالثة :-3
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ضي املقدمة ملريض السكري للحد من مستوى ختنص الفرضية الثالثة على اخنفاض  دمات النشاط الر
جلزائر  ت مت التوصل إىل النتائج ، من وجهة نظر مرضى السكريالبرت املكتسب  ومن خالل حتليل البيا

:تايلاملبينة يف اجلدول ال

ضييف بعد ) ميثل التكرارات والنسب املئوية والرتب07جدول رقم ( خدمات النشاط الر
النسب التكرارات)النشاط الریاضيلبعد  الثالث (االرقم

المئویة
الترتیب

توجیھ المریض إلى ضرورة ممارسة 01
النشاط الریاضي

4168.33%1

توفیر برامج ریاضیة تدریبیة خاصة 02
بمرضى السكري على مستوى مراكز 

صحیة ریاضیة تابعة للمستشفیات 

2033.33%8

للنشاط ممارسة مرضى السكري 03
الریاضي تحت إشراف طبي 

22%36.662

تلقي المریض تدریبات ریاضیة على 04
صحیة ریاضیة تابعة مراكزمستوى

للمستشفیات 

2135%5

مراقبة وزن المریض بشكل منتظم مع 05
ممارسة الریاضة 

22%36.663

قیاس نسبة السكر في الدم للمریض 06
اط بانتظام بعد كل ممارسة للنش

الریاضي 

2135%6

ممارسة مریض السكري للریاضة 07
الخاضع لھا مرتین في األسبوع على 

األقل 

2135%7

رول یالكولیستقیاس نسبة 08
CHOLESTEROL ET LDL في الدم
بعد ممارسة الریاضة بفترة 

2033.33%9

مراقبة ضغط دم المریض بعد ممارسة 09
النشاط الریاضي 

2033.33%10

تدریب مریض السكري على تمرینات 10
خاصة بالقدمین 

22%36.664

فحص التخطیط القلبي بعد إجراء11
ممارسة النشاط الریاضي بفترة 

2033.33%11

%25037.87كلالمقیاس ك
بعد علق يف البعد الثالث واملتاخلدمات املقدمة للمرضى) نالحظ أن نسبة 07من خالل اجلدول رقم (

ضي وحصلت كل الفقرات على ، املتدين) وهي قيمة تقع يف املستوى 37.87%قد بلغت (النشاط الر
احلادية وحلت الفقرة )68.33%(اليت حصلت على نسبة متوسطةماعدا الفقرة األوىل، منخفضةنسب 
يتبني أن فمن خالل هذه النتائج ، ) يف ذيل الرتتيب33.33%اليت حصلت على نسبة قدرها (عشر

ضةتدين يف مستوى اخلدمات هناكالفرضية الثالثة حتققت أي جلزائر الر املوجهة إىل مرضى السكري 
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ضية أي مريض السكر اليتلقى على انوميكن تفسري هذه النتيجة .للحد من البرت املكتسب  خدمات ر
ستثناء أواملستشفياتعلى مستوى  ضية رغم األنشطةمبمارسة توجيهه ونصحهاملراكز التابعة له  الر

ضي هلؤالء املرضى أمهية .النشاط الر
ضية جزءا هاما يف عالج مرضى أنالعديد من البحوث والدراسات على أكدتهوهذا ما التمرينات الر

أساسياالتمرينات البدنية تشكل جانبا أصبحتالسكري جبانب العالج الدوائي والغذاء املنظم حيث 
عالج مرض السكر أن1989مج التاهيلي هلؤالء املرضى ويف هذا الصدد يذكر شليب حممد ضمن الرب

ضة –الغذاء املنظم -الدواءملثلث العالجي  لدواء والغذاء فقط أفضلالر إىليؤدي ذلك فمن العالج 
لدم عالوة على حتسن لياقة كل من اجلهاز الدوري وال تنفسي حتسني اكرب يف اخنفاض مستوى السكر 
ملرض مما يساعد املريض على االقرتاب من احلالة الطبيعية بصورة  أفضلوالتغريات الفسيولوجية املرتبطة 

.17وأسرع
V.Fattorusso etكما يؤكد O.Ritterاط البدين ملرضى السكري حيت انه شعلى أمهية الن

لتايل فيدخل ضمن العالجات  املستعملةاألنسولنيكمية اصإنقإىليساهم يف خفض نسبة سكر الدم و
.18من قبل املريض

ضي يؤثر ف دة الطاقةعلىخاصة النشاط الر عنده،وكذا مينع الناحية الفيزيولوجية فيزود الشخص بز
.19املزمنة كمرض السكرياألمراضالناجتة عن بعض على املدى البعيد و خطورة املضاعفات 

إال انه ، ض داء السكري يعد مرضا مزمنامر أنKATE,WOOLF,2008فقد ذكر كات وولف
تباع النصائح الطبية إذا قام بدون مشاكل ومضاعفات تمتع حبياة طبيعية والميكن السيطرة عليه  املريض 

نتظامستمرار ضة  .20واملداومة على ممارسة الر
عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية الرابعة :-4

اء الصحي املقدمة ملريض السكري للحد من ذمستوى خدمات الغاخنفاض تنص الفرضية الرابعة على
جلزائر  ت مت التوصل إىل النتائج ، من وجهة نظر مرضى السكريالبرت املكتسب  ومن خالل حتليل البيا

:  تايلاملبينة يف اجلدول ال
صحي اء الذالغيف بعد ) ميثل التكرارات والنسب املئوية والرتب08جدول رقم (

النسب التكرارات)اء الصحي ذالغالبعد الرابع (الرقم
املئوية

الرتتيب

وجود أخصائي تغذية على مستوى 01
املستشفيات واملراكز الصحية لقيامه 

2541.66%4
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اء مريض السكري ذمبتابعة غ
متابعة أخصائي تغذية مريض السكري 02

على مستوى املراكز الصحية التابعة 
يات للمستشف

3050%1

تقدمي الطبيب املعاجل محية غذائية خاصة 03
مبريض السكري 

2846.66%3

اء مريض السكري مع نسبة ذضبط غ04
السكر يف الدم

3050%2

05
اء مريض السكري على ذتكييف غ

حسب اجلهد املبذول من طرف املريض 
22%36.665

اء مريض السكري مع ذتكييف غ06
ضية اليت ميارسها املريض  النشاط ات الر

22%36.666

تقدمي دورات تدريبية ملريض السكري 07
الصحي والغذاءعن الوجبات الغذائية 

املناسب له 

2135%8

مراجعة األكل الصحي املوجه ملريض 08
السكري مرة يف العام على األقل من 

قبل أخصائي تغذية 

22%36.667

%20041.66ككلاملقياس  
اء الصحي ذالغيف بعد خدمات التغذية املوجهة ملريض السكري) أن نسبة 08يتضح من اجلدول رقم (

ذا البعد ،  املتدين) وهي قيمة تقع يف املستوى 41.66%قد بلغت ( كما حلت كل الفقرات اخلاصة 
لرتتيب و ) 35%،46.66%(مستوى متدين بني نسبيت  ماعدا )3،1،5،6،8،7(هي الفقرات اآلتية 

ن  فمن خالل هذه النتائج يتبني أن الفرضية الرابعة .املتوسطيف املستوى فجاءالرابعةو الثالثةالفقر
جلزائر للحد من البرت  حتققت أي هناك تدين يف مستوى خدمات الغذاء املوجهة إىل مرضى السكري 
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توفريجمردمنأكثريعملفهولسكري يف عالج مرض اأساسيالغذاء عنصر أنعلى الرغم من املكتسب
.للجسمالبناءوموادالغذاء

تإدارةعلىيساعدأنيمكنفالسكريمرضمعاجلةأجزاءأهممنالصحياألكلفيعترب  مستو
يداجلاألكلف،الدموضغطCHOLESTEROLولري ستيوالكولالدميف)السكر(اجللوكوز

مرضمعالتعاملصعوبةمنيزيدالزائدالوزنفصحيوزنلىعاحلفاظعلىيساعدأنأيضاميكن
الزائدالوزنإنقاصعلىملساعدة املريضصحيغذائينظامهناكيكونأناملهمفمنولذا، السكري
.السكريمرضإدارةوحتسني
.21يدمفالتغذيةاختصاصيأنجتدوهنااملريضاحتياجاتمعغذائيةمشورةأيتتناسبأناملهمومن

فعنصر احلمية هي عنصر أساسي و فعال يف عالج السكري خاصة النوع الثاين الغري معتمد على 
لتايل جتنب صعود السكر يف الدم األنسولني وذلك من اجل ضمان وزن جسم قريب من الوزن املثايل و

على من مرض السكري املعتمداألوليف النوع أما، تقليص السعرات ذات االمتصاص السريعأي
هذا النوع من السكري أنحيث ألنسولنييرافقها العالج أناحلمية تكون ضرورية لكن جيب األنسولني

22تربية غذائية مفصلة يكيف فيها الغذاء وفقا لالحتياجات اخلاصة للمصابإىلحيتاج 

عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية اخلامسة  :-5
املقدمة ملريض السكري للحد من االجتماعيةدمات اخللى اخنفاض مستوى تنص الفرضية اخلامسة ع

جلزائر من وجهة نظر مرضى السكري ت مت التوصل إىل النتائج ، البرت املكتسب  ومن خالل حتليل البيا
:   التايلاملبينة يف اجلدول 

ة اخلدمات االجتماعييف بعد ) ميثل التكرارات والنسب املئوية09جدول رقم (
النسب التكرارات)اخلدمات االجتماعية البعد  اخلامس(الرقم

املئوية
الرتتيب

إشراك أسرة مريض السكري يف العملية 01
العالجية 

3660
%

3

استفادة املريض من جمانية األدوية بصفة 02
عامة 

5490
%

1

م دراسية لفائدة مرضى السكري 03 تقدمي أ
من قبل مجعيات السكري 

2541.6
6%

8
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تلقي املريض كل اخلدمات الصحية من قبل 04
املؤسسات االجتماعية 

2745
%

7

تقدمي رحالت ترفيهية لفئة مرضى السكري 05
من طرف مجعيات السكري 

22%36
.66

9

للمريض من قبل 06 إجراء الفحص الطيب جما
ملؤسسات االستشفائية  الطبيب املختص 

37%61
.66

2

قى مريض السكري كل التحاليل الطبية يتل07
على مستوى املستشفيات واملراكز  جما

الصحية التابعة هلا 

32%53
.33

4

للمريض على 08 إجراء فحوص األشعة جما
مستوى املستشفيات واملراكز الصحية التابعة 

هلا 

3050
%

5

تكييف عمل مريض السكري يف املؤسسة 09
ا على  حسب قدراته اليت يعمل 

2846.6
6%

6

%29153.88ككلالبعد  
) 53.88%) نالحظ أن اخلدمات يف بعد الرعاية االجتماعية قد بلغت (09اجلدول رقم (يتضح من

كما جاءت الفقرة الثانية ،  وهي قيمة تقع يف املستوى املتوسط، وحصلت كل الفقرات على نسب متفاوتة
ايته بنسبة مئوية قدرت ب ، )90%يف مقدمة الرتتيب بنسبة ( بينما رتبت الفقرة اخلامسة يف 

ن الفرضية اخلامسة مل تتحقق أي انه توجد خدمات %36.66( ).من خالل النتائج احملصل عليها نقول 
على الرغم من أن بعض الفقرات فقط حصلت ى السكري للحد من البرت املكتسب اجتماعية موجهة ملرض
هناك بعض اخلدمات أنهذا يدل على و ، توسط على حسب سلم ليكارتواملعلى املستوى املرتفع 

ريض من جمانية األدوية وكذا تلقيه بعض اخلدمات استفادة املاالجتماعية يستفيد منها مريض السكري ك
إال انه يبقى القصور يف تقدمي اخلدمات من قبل املؤسسات االجتماعية الن هذه اخلدمات ال ، الصحية

م دراسية لفائدة مرضى السكري أو غياب اإلعالم االت  تقدم يف جممل احل كدور اجلمعيات يف القيام 
مع الغياب التام ، حول املخاطر اليت تنجم على املرضمرضى السكريلتوعيةللقيام بدورات تدريبية 
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للجانب الرتفيهي لفائدة مرضى السكري رغم إن هذا اجلانب مهم جدا لتخلص من الضغوط النفسية 
.سامهة يف تعديل نفسية املريضوامل

لوسط االجتماعي الذي يف اإعادة التأهيل والتشغيل وتكييف املريض يف هادور غياب أيضاكما نالحظ 
.23يعيش فيه ويتفاعل معه

أنميكن الطبية وحدها الفتقول أن الرعاية االجتماعية الرعايةعلى أمهية كما تؤكد  إحسان احلسن 
املريض جبانب الرعاية الطبية والتمريضية اليت أنل للمريض مهما يكن مرضه حيث حتقق الشفاء الكام

واملمرضون األطباءيقدمها أنميكن هذه الرعاية اليت ال، الرعاية االجتماعيةإىلمرضه حيتاج أثناءتقدم له 
بل يقدمها ، واملصحاتاملرضى املراجعني والراقدين يف املستشفيات إىلالفريق الطيب أفرادوبقيةوالصيادلة 

االختصاصيون االجتماعيون الطبيون الذين ينبغي استخدامهم يف املؤسسات الصحية لكي يتعاونوا مع 
والعاهات اجلسمية والعقلية والنفسية اليت يعانون األمراضاملرضى من إنقاذالفريق الصحي يف أفراد
.24منها

:عرض وحتليل النتائج يف ضوء الفرضية السادسة -6
مستوى خدمات رعاية قدم السكري املقدمة للمريض املصاب تنص الفرضية السادسة على اخنفاض 
جلزائر  ت مت التوصل ، رضىاملمن وجهة نظر لسكري للحد من البرت املكتسب  ومن خالل حتليل البيا

:  التايلإىل النتائج املبينة يف اجلدول 
رعاية قدم السكرييف بعد لتكرارات والنسب املئوية والرتب) ميثل ا10جدول رقم (

النسب التكرارات)رعاية قدم السكريالبعد السادس(الرقم
املئوية

الرتتي
ب

إشراف طبيب خمتص يف قدم السكري على 01
رعاية قدم السكري 

2135%10

إشراف طبيب عام متدرب على العناية 02
ملريض بقدم السكري على رعاية قدم ا

23%38.337

من قبل وشروحإعطاء املريض نصائح 03
املختصني يف كيفية العناية اليومية بقدميه 

26%43.333

تلقي املريض تدريبات على كيفية فحص 04
قدميه بنفسه يوميا 

22%36.669

2541.664للمريض على كيفية استعمال شروحإعطاء 05



390

ت والبودرة لقدمي مريض السكري  %الدها
تدريب مريض السكري على كيفية تدليك 06

قدميه يوميا 
2135%11

بواسطة الفيديو عن املخاطر شروحإعطاء 07
واملضاعفات اليت قد تواجه مريض السكري 

من جراء إمهال قدميه 

2033.33
%

12

ملصاحل الطبية واملراكز اليت 08 التحاق املريض 
جرد رؤيته أي تغيري تعىن مبريض السكري مب

على مستوى قدميه 

3050%2

تقدمي عناية خاصة جبروح مريض السكري 09
على مستوى املراكز الطبية واملستشفيات 

35%58.331

إعطاء الطبيب املعاجل تعليمات للمريض 10
املريضيرتديهالذياء ذاحلنوعية حول 

24%406

يفحص الطبيب املعاجل بشكل دوري 11
ومنتظم قدمي مريض السكري 

2541.66
%

5

إعطاء رسومات توضيحية لتعليم مريض 12
السكري فيما خيص نوعية القروح واجلروح 

اليت ختص القدم 

23%38.338

%29540.97البعد كله
لقدم) نالحظ أن نسبة 10من خالل اجلدول رقم ( قد بلغت رعاية قدم السكرييف بعد الرعاية 

كما حصلت ،  متدنيةوحصلت كل الفقرات على نسب ، املتدين) وهي قيمة تقع يف املستوى %40.97(
التاسعة) وكانت يف الرتتيب األخري، بينما جاءت الفقرة 33.33قدرها (متدنيةعلى نسبة السابعةالفقرة 

أيضا توسطةمبنسبة الثامنة) تليها مباشرة الفقرة 58.33%بلغت (متوسطةيف مقدمة الرتتيب بنسبة 
ن الفرضية السادسة حتققت أي ) 50%بلغت ( توجد الانه فمن خالل النتائج احملصل عليها نقول 

ألحرى هناك تدين يف مستوى وجهة ملرضى السكري للحد من البرت املكتسب امللرعاية القدم خدمات  أو 
.خبصوص جروح القدم تقدمي اخلدمات ماعدامريض فيما خيص الرعاية بقدمه لاخلدمات املوجهة ل
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دة خماطر إىلالطرفية يؤدي واألعصابالدموية األوعيةيصيب الذيالضرر ف لغرغرينة اإلصابةز
.25السفلى من اجلسماألطرافبرت إىلاليت تؤدي 

نركزأنالقدم،جيبأواألصبعبرتبدائليفنفكرأننه قبل 2012فتقول الدكتورة سلمى اخلريبط 
دةهوهناعاملوأهم.للبرتاحلاجةمرحلةإىلالوصوللتفاديلقدمالعنايةأمهيةعلى مهيةالتوعيةز
لشكلبسرعةتظهرمشاكلأيوعالجاوالعنايةالقدمإىلالنظر اجلميععلىيجبفباملطلو و
.26سكرمريضووأهلهمومرضىوممرضنيأطباءمنالوقاية،عاملإدراك

متوسطة من تلف اجلهاز أوحادة أشكالمن مرضى السكري يعانون من 70%إىل60من فحوايل 
.27عاما فما فوق يعانون من فقدان اإلحساس يف القدمني40تقريبا يف عمر%30منهم ، العصيب

جتة عن مضاعفات مرض السكر 70%إىل40فتوجد  8%إىل6وان ي،من عمليات البرت واليت تكون 
لسكر  .28قد يفقد طرفه السفلي نتيجة لإلمهال يف العناية بقدمهمريض مصاب 

ن الدم دة فرص اإلصابة بقرحات القدم واىل ، يزيد االعتالل العصيب الذي يصيب القدمني ضعف جر وز
اية املطاف .29برت األطراف يف 

خامتة:
ف اخلدمات الصحية والنفسية تعد املستشفيات واملراكز الصحية احد أهم املراكز اليت تقدم خمتل

واالجتماعية من خالل طاقم طيب خمتص وموظفني مؤهلني على أعلى طراز لتأدية أعلى اخلدمات 
خاصة املرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كمرض السكري .، للمرضى

لوعي الصحي كان البد من لذلك من خالل تفادي املضاعفاتلضرورة تزويد مرضى السكري 
لتحقيق مستوى أفضل من الرعاية لدى واالجتماعية عيل اسرتاتيجيات اخلدمات الصحية والنفسية تف

مرضى السكري ومن ضمنها رعاية قدم السكري جتنبا حلدوث البرت على املدى البعيد .
اهلوامش

، 6،7ص، اململكة العربية السعودية،  ية الطب جبامعة امللك بن عبد العزيز مبكة املكرمةكل، األقدام السكرية: علي الزهرايننحسن ب1
2006

مج تدرييب هوائي للمشي واهلرولة على الدورة الدموية الطرفية لبعض مريضات الداء السكري رمي حممد حمسن ذو الفقار:2 فاعلية بر
لداء السكريدراسة مبدينة نصر واجلزيرة على، من النوع الثاين .2006، مصر،سيدات مريضات 

2013.اجلزائر، صوت األحرار يومية إخبارية جزائريةجريدة، ملائة أطفال14ملائة من مرضى السكري شباب و25مسية ب:3
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4étude des amputation consécutives aux complications du diabète , :Diana
Youssouf l’hopital nianankoro fomba de ségon, 2006a

ملراكز الثقافية5 دراسة يف مؤمتر ، عبري عبد هللا شعبان جوهر.():إسرتاتيجية مقرتحة يف جمال األنشطة اخلزفية لتدريب املعاقني ذهنيا 
.159ص، 2012،عماناجلزء الثاين،التوجهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة،

.8،9ص، 2010،، دار القريوان للنشر والتوزيع،القاهرة1طلوجه أنت ومرض السكري،وجها إكرامي حممد قورة:6
.31ص، 2008عمان، ، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة1بطرس حافظ بطرس: التكيف والصحة النفسية للطفل، ط7

ص، 2014، األردن، جامعة عمان العربية، نشروالتوزيع،دار الرضوان لل1ط، التقومي يف اإلرشاد النفسي والرتبوي: سامي حممد ملحم8
25.
لقطاع االستشفائي خليصة دعميش:9 لداء السكري دراسة ميدانية  اخلدمة االجتماعية الصحية املقدمة لألطفال املصابني 

ملسيلة، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية قسم علم االجتماع والدميوغر ،  بسطيف،رسالة ماجستري غري منشورة افيا جبامعة حممد بوضياف 
.49ص،2000،اجلزائر

.121ص، 1998،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان.1مقدمة يف اإلعاقات اجلسمية والصحية،ط:مجال اخلطيب10
11 ANNICK MOREL,GILLES LECOQ ,DANIELE JOURDAIN-MENNINGER
EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE DU DIABETE ,INSPECTION
GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES RM2012-033P ,TOMEI ,PARAIS: 2012

34جملد ، دراسة من جملة العلوم االجتماعية، مرض السكر وعالقته ببعض العوامل النفسية ومسات الشخصية:هدى جعفر حسن12
.51ص ، 2006،الكويت، ،كلية العلوم االجتماعية1العدد

رسالة ماجستري غري منشورة ختصص علم النفس ، الرتبية الصحية على االلتزام الصحي ملرضى ضغط الدمثريلكحل رفيقة:13
تنة،،  الصحة .56. ص2011، اجلزائركلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية جبامعة احلاج خلضر 

.53ص مرجع سبق ذكره،، هدى جعفر حسن14

، كلية العلوم االجتماعية جبامعة الكويت،  ،دار الكتاب احلديث1ط، مقاييس يف علم النفس الصحةطي:تغريد سليمان الش15
.92ص، 2014،الكويت

.181ص، نفس املرجع16

ضي، اإلسكندرية مصر17سلسلة ، املكتبة املصرية، مصطفى حممد نور: مرض السكر والتمرينات البدنية17 ، 2005،الوعي الر
.43ص

18 FATTURSSO ,O. RITTER.: VADEMECUM CLINIQUE DU
DIAGNOSTIC AN TRAITEMENT, 17 édition, Masson Milan Barcelone, paris.
2006,P1223
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19 BENKHEDACH MOHAMED.: EDUCATION THERAPEUTIQUE DU
PATIENT
« eduquer pour mieux soigner »,ecole de l’asthme-mostaganem ,mostaganem,allger

2006, P25
مج تدرييب هوائي للمشي واهلرولة على الدورة الدموية الطرفية لبعض مريضات الداء السكري 20 رمي حممد حمسن ذو الفقار: فاعلية بر

لداء السكري، 280 .ص، 2006، مصرمن النوع الثاين، دراسة مبدينة نصر واجلزيرة على سيدات مريضات 

لس االسرتايل ملرضى السكريكل ماحتتاج معرف21 25ص، ته عن السكري :ا

22 FATTURSSO ,O. RITTER, Ibid, P1223.

.171ص، 2008،عماندار وائل للنشر والتوزيع،،1علم االجتماع الطيب، طإحسان حممد احلسن:23

369نفس املرجع السابق،ص24

.52ص مرجع  سبق ذكره،،هدى جعفر حسن25

.2012،جملة القبس، تفادي البرت عن طريق لتفادي البرت،ركن صحةاخلريبط:سلمى 26

لدم وتعديل بعض املتغريات : معايل حممد أنور حممد اهلجان27 اثر تدريبات التغذية املرتدة البيولوجية على التحكم يف مستوى السكر 
جامعة عني مشس كلية اآلداب قسم ، رسالة ماجستري غري منشورة، ةالنفسية لدى عينة من مريضات السكري من النوع الثاين دراسة جتريبي

.7ص، 2008القاهرة،، علم النفس
6،7ص، مرجع سيق ذكره،، علي الزهرايننحسن ب28

، 2009عمان،الثقافة الصحية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،:زين حسن بدرانأمين سليمان مزاهرة،،امحد حممد بدح29
.102ص
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:امللخص

لكفاءات  على البيداغوجيات النشطة اليت جتعل املتعلم مسوؤال عن ،ترتكز مقاربة التدريس 
ت املعرفية، تعّلمه مستفيدة بذلك من  ، البنائية  والبنائية االجتماعية ، و اليت تستمد مبادئها من النظر

برونر ، Ausubelاوزبل، Vygotskyفيجوتسكي ، Wallonفالون ، Piagetأحباث  بياجي 
Bruner جاين ،Gagné بيغنو ،Perrenoud   جريارد ،Gérardدون ان حتدث ، وغريهم

ألهداف ا من املفاهيم   اليت جاءت كنتيجة  ألعمقطيعة ابيستمولوجية مع املقاربة  ال  وما ارتبطا 
وغريهم  Magerماجير، Hamelineهامالين ، Delandsheerدالندشري، Bloomبلوم

لكنهم امهلوا الوقوف على ، ممن جزؤوا احملتوى اىل وحدات صغرية حىت يسهل اكتسابه من قبل املتعلم
ا يف وحدة منسجمه  زأة وبلور لذا كان البحث عن ، مدى قدرته على جتميع تلك الوحدات ا

بيداغوجيا متكن املتعلم من ادماج ما تعلمه  من خالل وضعه ويف وضعيات  مشكلة حتدث خلال يف 
فبيداغوجيا االدماج  اليت برزت من خالل أحباث ، توازنه املعريف وحترضه على البحث عن احلل األنسب

ت اليت تضع RoegiersوروجرزDe Keteleديكتل وغريمها تشكل احلجر األساس للمقار
لكفاءات.ا ملتعلم يف قلب تعلماته ومنها املقاربة 

الكلمات املفتاحية :
املشكلة-الوضعية –االدماج –البيداغوجيا –الكفاءة –املقاربة -التدريس 

املقدمة:

مبثابة القلب النابض للربامج الدراسية يف كثري من Compétenceأصبح مفهوم الكفاءة 
ت السابقةومنها اجلزائر ، الدول ألخص تلك ، اليت تبنت هذه املقاربة امال يف جتاوز نقائص املقار و 

ألهداف البيداغوجية اليت جزّأت احملتوى الدراسي للمحور الواحد إىل جمموعة من املعارف  املرتبطة 
بشكل صّعب على األستاذ الوقوف على مدى امتالك ، املبعثرة حسب األهداف اإلجرائية لكل حصة

مج الدراسي يكون  املت علم هلا جمتمعة ؛ كما صّعب عليه ختصيص وقت ضمن احلجم الساعي لتنفيذ الرب
بل ولطبيعة تكوينه النابع من فكرة  تنبع  ، كافيا لتجميع تلك املعارف يف وحدة واحدة مندجمة ومتكاملة
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يسهل امتالكها من قبل أساسا من الفكر التيلوري القائم على جتزئة املهام الكربى إىل مهام صغرى حىت 
يف حالة ، األفراد ؛ هذه الفكرة اليت ال متده حبقيقة جناح هؤالء األفراد عند اجناز املهمة األم  جمتمعة

زّأة  كل على حدا. جناحهم يف املهام ا

هلذا كان لزاما البحث عن آليات عملية متّكن األستاذ من التخطيط  املسبق لفرتات و كيفيات 
Compétences finaleيف إطار كفاءات ختامية مدجمة ، حملتوى الدراسي املرتبط مبادتهتنفيذ ا

intégratriceا تتدرج من  ، ميتلكها املتعلمون بعد امتالكهم لكفاءات أدىن مستوى ومرتبطة 
مرورا  Intermédiaireإىل كفاءات مرحلية Compétences de baseكفاءات قاعدية 
واليت تتقاطع مع مواد أخرى.Transversaleبكفاءات عرضية

لكفاءات بتبنيها الفكر املنبثق عن النماذج املعرفية   البنائية ، Cognitivisteفاملقاربة 
Constructiviste ،ةوالبنائية االجتماعيSocio-Constructiviste ، مل تعد تكتفي

االتعّليمية وال –مبدخالت العملية التعليمية  لولوج للعلبة السوداء اليت  جتنب ، مبخرجا تم  بل  
هذا النشاط الذي يعد احد أهم ، كما تركز على النشاط الفكري للمتعلم،  السلوكيون البحث يف أغوارها

ت البنية الذاتية له جيابية يف خمتلف الوضعيات ، مكو حيث أن التعّلم ميثل نتاج هذه البنية  املتفاعلة 
يها االرتكاز على الغري (األستاذ واآلخرون) عند اللحظة احلامسة  اليت تكون الكفاءة يف طور اليت يقل ف
و ال يكون تدخل الغري إال يف مراحل سابقة عندما تكون تلك الكفاءة مازالت يف طور ، االكتمال

زا  فعال عن وهي الفرتة اليت يكون فيها الفرد عاج، واليت ينبغي حسن تقدير فرتة التدخل تلك، البناء
واليت تنطبق مع ما يسميه فيجوتسكي ، جتاوز العقبة اليت تواجهه  وحتول دون بلوغه احلل لوحده

vygotskyاملنطقة االحتمالية للنموLa Zone Proximale de Développement
(ZPD) ،مر ألن األ، حيث ال ينبغي التدخل املستمر والعفوي من قبل األستاذ وتوجيهه لذات املتعلم

يبري  يف كل مرة يشرح  Piagetاحد املتعاونني مع بياجي Papertحينها سيكون مثلما  " قال 
وسيؤدي به ذلك ، )51: 2011، فان هنالك منعا له من خلقه " (غريب  ، األستاذ للتلميذ شئ ما

نه غري ذي قيمة يف خمتلف املواقف املدرسية لعجز عن كما ميكن أن يتعلم الش،  إىل الشعور   عور 
دوها ، االستمرارية حىت بلوغ احلل األنسب يف الوقت الذي تسعى فيه املدرسة إىل أن  ميتلك فيها مر

لكينونة ( م النفسية يف  جو  ال يهدد أمنهم ، )savoir-êtreمعارف مرتبطة  ويشبعون حاجا
دد مكانتهم االجتماعية داخل الص، النفسي أو تكون ، ف الدراسيو ال جيعل أخطاءهم منغصات 

م ؛ فالوقوع يف اخلطأ من قبل املتعلم حق بيداغوجي وهو مقبول يف العملية التعليمية ، سببا يف جلد ذوا
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ن، وال ينبغي معاقبة املتعلم عليه، التعّلمية– وإمنا ينبغي الركوب معه يف ، أو تغيري السفينة وطرد الر
ا اوالعمل على إصالح العيوب ، السفينة ذا ا إىل بر األمان ، اليت  من خالل ، ومتكينه هو من العبور 

ترتيبها وجتميعها يف وحدة جمتمعة متفاعلة  بني خمتلف مكونتها وغري ، مساعدته على كيفية تنظيم معارفه
حبيث  يكون احلاصل جمتِمعا أرقى وأجود ، مرتاكمة بعضها فوق األخر أو متجاورة جنبا إىل جنب

اء منفصلة ؛ وال يكون ذلك إال من خالل تعليمه تعليما صرحيا كيفية إدارة الوقت (نوعي) من األجز 
و الرتكيز على هذا األمر أهم وأجنع من التسرع يف إعطاء احللول ، ومهارات واسرتاتيجيات التفكري العليا

املثلث وبذلك تتاح فرصة التحاور بني أقطاب ، لألخطاء اليت يقع فيها أو معاقبته  أو جتاهل األمر
على أحسن وجه.، املتعلم واحملتوى، الديداكتيكي  املتمثلة يف األستاذ

ا األساس، فمادام إذن هذا حال هذه املقاربة فما مفهوم هذا اإلدماج يف ، ومادام اإلدماج شر
مج ظلها ؟ وما هي شروطه وخصائص الوضعيات املرتبطة به ؟ وكيف السبيل إىل إقحامه عند تنفيذ الرب 

الدراسي  ومتكني املتعلمني من استثماره على أحسن وجه؟

لكفاءات.1 :مفهوم اإلدماج يف ظل املقاربة 

intégration desاستخدم مفهوم الكفاءة مبعىن إدماج املكتسبات يف اإلطار املدرسي 
acquis للداللة على تعبئةmobilisationبل التعّلمات يف وضعيات معينة معدة من ق

ذا املعىن كتفعيل للمعرفة ضمن سياقات حمددة (، األستاذ Le Boterfحبيث تتمظهر الكفاءة 
1995, De ketele 1996 , Roegiers 2000 وهي مفهوم إدماجي (concept

intégrateur ،خذ بعني االعتبار احملتوى الدراسي ، النشاطات املنجزة من قبل املتعلمني، حيث 
تتم فيها هذه النشاطات كل مع بعض ؛ مع مراعاة السياق الذي يوضع فيه املتعّلم ضمن والوضعية اليت 
تلك الوضعية.

Deketeleولعّل  مفهوم اهلدف اإلدماجي الذي قدمه  يعد نقطة التحول من هيمنة (1988)
,Delandsheer,Gilbert,Kratwohlالفكر التيلوري والسلوكي الذي ساهم يف تعزيزه 

Mager, Bloom وغريهم ممن اقتحمت أفكارهم جمايل الرتبية والتكوين من خالل بيداغوجيا
la pédagogieوبيداغوجيا اإلتقانLa pédagogie par Objectifs (PPO)األهداف

de maîtrise  (PM) ،  فدكتلDeketeleعلى ، كان يعترب اهلدف اإلدماجي يف جمال التعليم
Gérard et al, 2009تتضمن جمموعة من اخلصائص : (أنه كفاءة  :61(
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 الكفاءة تدور حول وضعية ادماجيةSituation d’intégration ا معلومات أساسية
وأخرى مشوشة...

...الكفاءة هي نشاط معقد يتطلب اإلدماج وميكن تقوميه
ها املتعلم وهلا وظيفة الوضعية اإلدماجية هي الوضعية األقرب  للوضعية الطبيعية اليت ميكن أن  جيا

اجتماعية.
اهلدف اإلدماجي يستدعي معارف الكينونةsavoir-être ومعارف مرتبطة حبسن التصرف

savoir-vivreوهي موجهة حنو تعزيز االستقالليةAutonomie.

مجلة من املعارف و املعارف Mobilisation"هو عملية تعبئة، إدماج التعّلمات، إذن
-Savoir et Savoir(الفعلية faire" من أجل معاجلة وضعية معقدة (

)Roegiers .x  2003. : 259(: فنشاط اإلدماج يتميز مبا يلي

مبعىن أنه هو الفاعل    ، : أي يكون فيه التلميذ مستقال عن أستاذه أو زمالئهنشاط فردي
واملنجز للمهمة .

ومن مثة مجع و انتقاء املعارف املرتابطة و املشرتكة و التنسيق بينها حىت يتطلب اكتساب معارف :
وتساهم يف جتاوز العقبات املعرتضة أو إجياد حلول ملختلف الوضعيات.، تتكامل
 تنسيق و توظيف، : حيث أن كل ما حيدث من عملية جتنيدنشاط واعيهوهذا النشاط

الذي يهدف من وراء ذلك إىل بلوغ نتيجة ، وإمنا بوعي من التلميذ، ال حيدث بصورة عفوية، للمعارف
معينة . 

لتايل فإن  بيداغوجية  اإلدماج تعمل على  ، إعداد التلميذ القادر على حل الوضعيات املعقدةو 
زأة كما هو احلال يف بيد ا تعمل على إكسابه املعارف ا ألهدافأكثر من كو كما ،  اغوجية  التدريس 

لكفاءات . ا األساس الذي ترتكز عليه مقاربة التدريس  أ

:مراحل نشاط اإلدماج.2

ذا ، يتضح نشاط اإلدماج عندما يتمكن التلميذ من الوصول إىل نتائج مقبولة مع الوعي التام 
؛ فالكفاءة هي إذن ، اإلجناز ، و مهاراتنتاج إدماج وتفاعل معارفعلى أن يكون بلوغه هذا فرد

بل حىت أطوارا  مدة الواحد ، متتد فصوال، تعّلمية-هذه املهارات تنمو عرب مروره خالل عمليات تعليمية
و متكاملتني.فاإلدماج عموما يعتمد على مرحلتني نشطتني"منها ثالث أو أربع سنوات ، 
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املرحلة األوىل : تتمثل يف اكتساب الكفاءات
  املرحلة الثانية : تتمثل يف تقوية و إثراء الكفاءات املكتسبة")Touzin. 1997 :01. (

:املرحلة األوىل.1.2

أو جتاوز الوضعيات ، اكتساب املعارف من قبل التلميذ ميّكنه من حل املشاكل املوضوعة أمامه
لتايل مي، املشكلة اليت تواجهه يف خمتلف املواد و املواقف كن القول أنه متكن من اكتساب كفاءات و 

تكون بدورها قاعدة لعمليات تعليمية الحقة .، قاعدية

:املرحلة الثانية .2.2

ومادامت املفاهيم اليت تشكل احلجر األساس للمعارف ، ما دامت الكفاءة تشتمل على قدرات
ا تنمو وتتطور ا من قبل فإن الكفاءات املكتسبة ال تبقى على حالتها، تتمّيز  األوىل عند اكتسا

حبيث يتطلب ، كلما تعقدت عملية التجنيد،  إذ أنه كلما تشابكت الوضعيات و تعددت، التلميذ
يكون احلل فيها نوعي ، جتنيد كفاءات مرحلية تدمج وتتضافر فيما بينها مشكلة وحدة عضوية جديدة

.

(احلزمة اإلحصائية spssملتغريات يف مثال : الطالب الذي ميتلك كفاءة التعامل مع خمتلف أنواع ا
حرتام شروط كتابة اسم املتغري ووصفه وحتديد مستوى قياسه وتصنيف قيمه ، للعلوم االجتماعية )  

مكانه أن يطور هذه الكفاءة لتصبح لديه كفاءة أوسع متكنه من التعامل مع أي مقياس كان عن 
.spssطريق 

ال هو أن الكفاءات يف تطورها ال تسري يف خطوط ، إن أهم ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا ا
ا مدجمة فيما بينها اية  ، وهذا اإلدماج هو يف حد ذاته سريورة دينامكية، متوازية بل إ قد تكون 

اية حمور أو جمموعة حماور كفيلة حيث جيب وضع املتعلم يف وضعيات تكون، كل حصة أو بعد 
بتحريضه على إدماج مكتسباته السابقة.

:شروط نشاط اإلدماج.3
لصورة املتوقعة ا ال ميكن لعملية ، لكي يتحقق نشاط اإلدماج  ينبغي توفر عناصر مهمة بدو

اإلدماج أن حتدث :
 توفر قدر من املكتسبات السابقةPré-acquis :

هي املادة اخلام اليت ينتقي منها املتعلم ما ، اضيةفاملكتسبات السابقة  اليت مت امتالكها يف حصص م
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ابه يف الوضعية الطالب الذي تغّيب عن ، فمثال، يساعده على بلورة حل ميّكنه من جتاوز العائق ا
ت شاشة عرض املتغريات  وشاشة عرض  affichage des variablesاحلصص اليت تناولت مكو

ت  ومل يستدرك تلك احلصص من خالل نشاط صفي أو خارج affichage des donnéesالبيا
ا الشخصية، ، الصف ال ميكنه أن يقوم بنشاط اإلدماج من خالل وضعية تتطلب تفريغ استمارة مبعلوما

مع احرتام تعليمات تتعلق مبراعاة نوع  و مستوى قياس املتغريات وكذا إدخال درجات بدائل العبارات 
السالبة واملوجبة.

دماج ينبغي ان يتجسد يف فعلنشاط اإلAction:

ا بل جيب إدماجها مع بعضها البعض ومتحيصها عن ، فاملعارف املكتسبة غري كافية يف حد ذا
، إذ جيب على األستاذ ضبط مؤشرات خمتلف الكفاءات و انتقاء األنشطة  الدالة عليها، طريق األداء

على أن تكون هذه األنشطة مساعدة على إدماج ، ت التقوميمع اإلشارة إىل  معيار األداء وحتديد حمكا
ختيار األسلوب  املناسب، مكتسبات خمتلفة يف وضعية واحدة كاجناز املشاريع ،  وال يكون ذلك إال 

ت تلك ، وحل املشكالت ؛ ففي املثال السابق  ميكن لذلك الطالب أن قام بنسخ أو كتابة حمتو
ت احلصص من عند زمالئه ،وقام حبف ت ، وشروط كتابة املتغرياتspssظ مكو وكل أنواعها ومستو

قياسها ...لكنه يقف عاجزا أمام جهاز اإلعالم اآليل فال يتمكن من جتسيد تلك املكتسبات على ارض 
الواقع.

لفهم   اCompréhension:

، الفهم ال يعين اسرتجاع التلميذ ملا تعلمه  وإمنا هو عملية عقلية تتجاوز عملية االسرتجاع البسيطة
وكذا قدرته ، متمثلة يف قدرته على حتويل مضمون املعرفة من صياغة إىل صياغة أخرى دون تغيري املعىن

ة الوضعيات الصعبةعلى جتسيد ذلك املضمون يف آداءات فعلية متمثلة يف حل املشكالت و  أي ، جما
لذهن إىل واقع ملموس حيقق التكيف و االستمرارية .، حتويلها من جمرد أفكار ومعارف مرتبطة 

فاملعارف املكتسبة خالل سريورة التعليم و التعّلم، تشكل قاعدة نظرية يرتكز عليها التلميذ  أثناء 
املكتسبات "يتمكن من فهم و إدراك ما يفعل بل إنو منه،التفسري أو التعميم، قيامه بعمليات التحويل

Touzin .1997تشكل ركيزة أساسية لعملية اإلدماج " (-هذه-القاعدية  :03 .(

فيه،  ولقد أدرجنا الفعل كشرط قبل الفهم، الن " التعلم للفهم قد ال يكون دائما عمليا أو مرغو
مها، قدرات املتعلمني واملعلمني أو الوقت املتوفر".                          وذلك حسب طبيعة املادة املراد تعل
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procéduraleفتعلم  العمل قبل الفهم يساهم يف تعلم املعرفة اإلجرائية  ) 288:2013( قطامي.
Savoir أكثر منه تعلم املعرفة التقريريةSavoir déclaratif.

ةنشاط اإلدماج يتم خالل وضعية مشكل:

التوازن يف إن عملية إدماج التعّلمات حباجة إىل توفّر وضعيات تشكل حوافز ُحتدث نوعا من عدم
تدمج مع بعضها البعض مشكلة وحدة ، مما يدفعه إىل استدعاء موارد متعددة، البنية املعرفية للمتعلم

تفكيك البنية املعقدة متجانسة تساهم يف تشّكل صيغة معرفية تكون حمصلتها القدرة النوعية على
إىل جانب اكتساب ، وإحداث التوازن املعريف، ومنه بلوغ احلل، املسألة أو املشكلة املطروحة، للموقف

ة مستقبال ن كل هذا يتمظهر  يف آداءات قابلة ، خربة تساعد على جتاوز العقبات املشا علما 
للمالحظة والقياس .

توضع من قبل األستاذ يف ، إذن هي حواجز ومهام غري مكتملة ومبهمة املعاملفالوضعية املشكلة
حتّرض التلميذ الذي ال ميلك احلل املسبق هلا على جتنيد وتوظيف موارده الذاتية املتمثلة ، سياقات حمددة

موعة (إذا كان النشاط مجاعي ) ، وكذا املعطيات املقدمة من قبل يف مكتسباته  السابقة ، أو موارد ا
ئق التعليمات ...). ، اخلرائط، األستاذ (كالو

)  : خصائص الوضعية اإلدماجيةRoegiers et al .2010 : 45-47.(
.وضعية معدة من قبل األستاذ
.إعدادها  ال يتم مبحض الصدفة
.يتم اختيارها بدقة حىت تتناسب مع الكفاءة املستهدفة
.ال تكون جد سهلة وال جد صعبة
 بعائلة من الوضعياتمرتبطةune famille de situation
ألن املتعلم مدعو إلجياد املوارد ، الوضعية اإلدماجية ليست عبارة عن أسئلة بسيطة

ressources.اليت ينبغي جتنيدها بغية الوصول اىل احلل
(ذات داللة) الوضعية اإلدماجية مرتبطة حبياة التلميذ اليومية، املدرسية واملهنيةsignificative

فهي وضعية حمّرضة ودافعة.، حبيث تالمس مركز اهتمام املتعلم ومتثل حتد له
   ترتكز على سندsupportأشكال...) واملتعلم مدعو ملعاجلة هذا السند الذي ينبغي ، (صور

أن يتم توضيح املعلومات فيه (...) واالمتناع عن العبارات اليت يكون هلا دور مباشر يف احلل.
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يمات التعلles consignesوليس ، موجهة  للتلميذ ألنه هو املدعو إىل إدماج تعّلماته
فاحلل يكون من قبل املتعلم لوحده.، األستاذ من يقوم بذلك مكانه

حيث ينبغي ان تكون ، ينبغي تقدمي أكثر من تعليمة حىت تعطى للمتعلم فرصة اكرب للنجاح
منفصلة عن بعضها البعض.

 االستقالليةAutonomie :
Marvan. 1995االستقاللية تعين  "  التصرف حبرية  " ( تعين ) و احلرية هذه ال53:

حبيث تعزى فيها ، بل هي االعتماد على النفس  واخذ زمام املبادرة، عدم تدخل األستاذ إطالقا
حيث تكون ، خارجيةأسباب اإلقبال على املهام إىل إشباع دوافع داخلية أكثر منه تلبية إلمالءات

ملسؤولية الذاتية ، فيها اسرتاتيجيات الضبط الداخلي أعلى من الضبط اخلارجي يتولد معها شعور  
لنشاطات املرتبطة بتلك املهام. واالعتماد الفردي عند القيام 

، ملةومبا أن الكفاءة املستهدفة ال تكون  أثناء عملية اإلدماج ( خاصة اإلدماج اجلزئي) مكت
وجيب التأكيد هنا على األثر الذي يرتكه ، ةو مساعد، وإىل توجيه، فان املتعلم حباجة إىل تغذية راجعة

عتماده على نفسه يدل على أنه ، التقومي التكويين يف سريورة بناء الكفاءة ؛ إن بلوغ التلميذ للحل 
كلما ،  تعليمية املناسبة أمامهوكلما توفّرت الوضعيات ال، متكن من إدماج مكتسباته على أحسن وجه

ساهم ذلك يف عملية تطوير كفاءاته .
: وهناك مبدآن أساسيان لتكوين االستقاللية يف املدارس "

لتمرن (تنظيم أعمال تطبيقية...) الثاين: كل   ملشي، نتعلم بناء االستقاللية  األول: مثلما نتعلم املشي 
) و كذا املمارسة التأملية La Pensée critiqueكفاءة تفرتض  تنمية شاملة للتفكري الناقد  ( 

ا إال من خالل جمموعة من املعارف ووضعياتاليت ال ين  أو وضعيات احلياة  " التكو ميكن القيام 
)31Perrenoud .1999 :.(

لكفاءات.4 :ختطيط التعّلمات يف املقاربة 

فيتم ، كل أستاذ مدعو إلحداث نقلة  ديداكتيكية  للمعارف املتَضمنة يف املنهاج الدراسي ملادته
ديد املعارف الضرورية وضبط وعليه ينبغي حت، حتويلها من اطارها القابل للتدريس اىل االطار املدّرس فعال

لنسبة للمتعّلم، االطار الزمين لتدريسها وحسن اختيار ، مع اختيار عائلة الوضعيات املشِكلة ذات املعىن 
على أن يكون ، طرائق التدريس وأساليبه واسرتاتيجياته   اليت من خالهلا يتم حتويل تلك املعارف

و ما هو متاح ، يراعي ما مت وضعه من قبل  معدي املناهجحبيث ، التخطيط  لتلك التعلمات متكامال
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contexteو كذا السياق ، معارفهم السابقة، أمامه  داخل الصف الدراسي من حاجات املتعلمني
أو ، سواء أكانت معارف جديدة  يف نطاق وضعيات ديداكتيكية ، الذي يتم خالله مترير تلك املعارف 

دف تعّلم االدماجمعارف سبق تعّلمها يف نطاق   دف تقومي االدماج ، وضعيات مشكلة  على ، أو 
أن يتم خالل هذا وذاك حسن التمّكن من العالج البيداغوجي املناسب ويف الوقت األنسب.

فإنه ميكن التخطيط لتلك التعلمات يف ثالث  فرتات مهمة :، وعليه
دف إىل تقدمي معارف تقريرية وإجرائيةالفرتة األوىل لتعلمات اجلديدة ، جديدة:  فهي ترتبط 

.situations didactiqueوتتم ضمن وضعيات ديداكتيكية  
خمصصة لإلدماج اجلزئي الفرتة الثانية :partielle دف تعويد املتعلم على عملية إدماج

اية كل حصة أو جمموعة حصص مرتابطة فيما بينها.، التعلمات حبيث ميكن أن تكون يف 
املدرسي هنا موجه حنو هدف اإلدماج، وحتديدا إىل:فالنشاط 

اكتشاف الوضعية.-
تفحص التعليمات.-
تعويد املتعلم على اإلنتاج الفردي.-
االستغالل الفردي ملنتوج املتعلمني.-

laوخالل هذه العمليات ميارس األستاذ التقومي التكويين ويستثمر بيداغوجيا اخلطأ    
pédagogie de l’erreur جراءات مناسبة لعالج بيداغوجي فردي حيث يقوم يف الوقت ذاته 

اية احملور أو ، أو مجاعي يئته لفرتة اإلدماج النهائي عند  القصد من وراء ذلك كله هو تعبئة املتعلم و
جمموع احملاور.

 دف إىل إدماج ختاميالفرتة الثالثة اية حم، : يتم إقحام املتعلم يف نشاطات  ور يكون يف 
حبيث تكون خمتلف النشاطات موجهة مبساعدة حمدودة من قبل ، سداسي او سنة دراسية، دراسي
يئة املتعلم ملرحلة التقومي النهائي.، األستاذ فيتم 

اخلامتة:

يئة األجواء وتوظيف إعالم قوي وواسع النطاق قبل  ال ميكن ألي إصالح تربوي أن ينجح دون 
كخطوة من John Deweyفينبغي إذابة اجلليد مثلما أشار إىل ذلك جون ديوي  ، الشروع فيه
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حة الفرصة للمعنيني به لفهم ،  خطوات عملية التغيري كما ال ميكن له أن حيقق ما هو مرجو منه دون إ
ا من خلفية نظرية وإملام ملا تشتمل عليه من بيداغوجيات.، واسرتاتيجيات، عميق ملضامينه وما يرتبط 

لكفاءات ترتكز على بيداغوجيات نشطة و أمام حتد ، تضع املتعلم يف قلب تعلماته، فاملقاربة 
، وتعزيز بنائها ، حيدث اهتزازات يف بنيته املعرفية قصد إعادة تشكيلها وفق املعطيات والظروف اجلديدة

ضمن وضعيات مشكلة متعددة الوظ، من خالل الفعل و املمارسة -ائف ( تعليميةاللذان حيد
دماج التعلمات السابقة–ادماجية  ألخص تلك الوضعيات اليت ترتبط  واليت ينبغي ان ، تقومية)، و

متعلم  يعتمد على ذاته يف سرب أغوارها بغية الوصول إىل حلول نوعية ، يسبقها تدريب  للمتعلم  عليها
رةعلى  أن يتم ذلك حتت أنظار أستاذ، وليس أي حلول ويف أي وقت ، يقوم مقام املرشد واملوجه 

رة أخرى. ومقام املدرب واملعاجل 

:قائمة املراجع

: للغة العربية املراجع 
، املغرب-الدار البيضاء، 1مناذج وأساليب التطبيق والتقييم، ط –).  بيداغوجيا اإلدماج 2010عبد الكرمي غريب ،(.1

منشورات عامل الرتبية. 
األردن ،دار املسرية للنشر والتوزيع .-،عمان1اسرتاتيجيات التعلم والتعليم املعرفية ،ط). 2013قطامي يوسف ،(.2

: للغة األجنبية املراجع 
1. . Gérard  .F. M ; Roegiers .X ; Bosman.Ch , (2009).Des manuels scolaires pour apprendre -
concevoir , évaluer , utiliser.  (2em éd) , Bruxelles, Ed.  de Boeck université.
2. Marwan Danièle, (1995). Le Robert mini – Dictionnaires Le robert , paris.
3. Roegiers Xavier,  (2003).Des Situation pour intégrer les acquis scolaires. (1er éd),
Bruxelles, Ed.  de Boeck université.
4. Roegiers .X ; Dieng.S .A ;Goza.N.A ;Gbennou.P ; Bipoupout.J-C ; Boutanba.B ;
Randriambao.Y  , (2010).  Les pratiques de classe dans L’APC. (1e éd),  Bruxelles ,Ed.  de Boeck
université.
5. Touzin Ghislain, (1997). La contribution de l’approche par compétences à l’intégration des
apprentissages .Cégep de Chicoutimi. vol 08 .N°01.
www.cegep-chicoutimi.qc.ca/reflets/reflet06.htm . 07.03.2005
6. Perrenoud  Philippe, (1999) .  La clé des champs : essai sur les compétences d’un  acteur
autonome. Contribution au programme DeSeCo de     l'OCDE " Définition et sélection de
compétences ". Le texte définitif a paru en anglais : Perrenoud, Ph. (1999)The Key to Social
Fields : Essay on the Compétences of an Autonomous Actor, OFS, Neuchâtel et OCDE, Paris.
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_04.rtf. 03.02.2006
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امللخص:

لتنمية أحد احملاور األساسية يعترب التكوين عنصر أساسي يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية كما 
أدى إىل وضع الذي التطور التكنولوجي والتغري االجتماعي واالقتصادي السريع خاصة بعد أداء املوارد البشرية

وحتقيق التقدم.التكوين املهين يف مكانة أساسية تكمل بناء املؤسسات 
من االستثمارات ذات والتعليم املهنينيالتكوينقطاعاعتباراعتبارا أن التكوين هو أفضل استثمار فهل ميكن 

اليت حققت التنمية؟األولوية يف املؤسسة اجلزائرية 
على هذا األساس هدفت الدراسة إىل التعرف على ما مدى مسامهة التكوين والتعليم املهنيني يف التنمية من 

إلحدى2013اىل غاية 1962خالل دراسة وصفية ملدى تطور هذا القطاع على طول الفرتة الزمنية 
اجلزائر. توصلت النتائج ان التكوين املهين مؤشر من مؤشرات التنمية املستدامة.توال

الكلمات املفتاحية:
التكوين والتعليم املهنيني، التنمية، ابعاد ومؤشرات التنمية .

مقدمة:.1

عتباره  تمعات النامية مبشروع التنمية  والطريقة الوحيدة ملواجهة التخلف، بذلت جهود  األداةاهتمت ا
للقضاء على التخلف لكنها ال تتم األساسيةالتنمية االجتماعية واالقتصادية هي املؤشرات أنإىلكثرية لتصل 

التنمية االجتماعية ضرورية للتنمية االقتصادية فهي تدفع عجلتها وتضمن أنحيث االجتماعياإلطاريف إال
يف املقام لكناملال الرأستعتمد عمليات النمو االقتصادي على أخرىمن جهة ومن جهة رارهاجناعتها واستم

ذا تصبح التنمية واإلسكانجلوانب الصحية والتعليم هتمامهااملال البشري الرأساألول والتغذية ...
كبريا حيدث حركة نوعية على مستوى النمو و التقدم. االجتماعية حتد

تم الدول املتقدمة ملا هلا من دور أهميعد التعليم من  يف استمرارية وبقاء أساسيالعمليات االجتماعية اليت 
بتفاوت نسب التعليم يف طريق النمو تتميزةوتطور هذه الدول، يف حني نشهد ان التعليم يف الدول السائر 

، التسرب املدرسي ..اخل األميةرتفاع نسبة و 
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جلزائر قطاعا اسرتاتيجيا هاما يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  يشكل التكوين والتعليم املهنيني 
عتباره حلقة أساسية يف سلسلة اإلدماج الدائم  لتكوين املهين  للبالد، وهذا من خالل ربط مسالة التشغيل 

االقتصادي من جهة، تتأثر من جهة يف سوق العمل فبقدر ما تساهم خمرجات التكوين املهين يف التطوير
أخرى مبدى التطور االقتصادي،وما يفرضه من احتياجات ومعايري األداء وما يوفره من فرص العمل والتشغيل.

و حيتوي قطاع التكوين و التعليم املهنيني على شبكة واسعة من املؤسسات و مراكز التكوين موزعة 
ت التأهيل، عرب الرتاب الوطين، حيث تغطي جمموعة واسعة من التخصصات يف خمتلف األمناط  و مستو

الشباب، وبذلك من قدر من جمموع املتسربني من قطاع الرتبية، ومتتص أكثر %60وهي تستقطب أكثر من 
نية ملن فمهمة مؤسسات التكوين املهين فعالة يف مداها التعليمي.  حيث ميثل التكوين والتعليم املهنيني فرصة 

عطائه فرصة لتعلم مهارات ومهن تسهم هي األخرى يف  مل حيالفه احلظ للحصول على دراسات عليا، 
ينا طرح التساؤل التايل :التنمية، على هذا األساس ار

ما مدى مسامهة التكوين والتعليم املهنيني يف التنمية املستدامة ؟
يف:املتمثلةنسعى يف هذه الدراسة إىل حتقيق بعض األهداف . أهداف الدراسة:2

يف التنمية املستدامة نياملهنيوالتعليمحماولة استكشاف مدى مسامهة التكوين
 يف التنمية املستدامة.والتعليم املهنيني حتديد جوانب مسامهة التكوين
استكشاف مؤشرات مساعدة يف حتقيق التنمية املستدامة من قطاع التكوين والتعليم املهنيني.

الدراسة يف العناصر التالية:أمهيةتتلخص الدراسة :أمهية.3
 املواضيع السيكولوجية واالقتصادية اليت أهمالذي  يعد من الدراسة من املوضوع املتناول التنمية أمهيةتربز

، والعالقة اليت حتدد التنميةواألبعادمات ز يكانياملفرضت نفسها على بساط البحث واملناقشة من خالل معرفة 
ومؤشرات التنمية مع متغري التكوين والتعليم املهنيني.أبعاداليت تتجلى ضمن 

 عناصر تنمية املوارد أهميف الوقت الراهن أصبحالذي ينالدراسة يف مفهوم التكوين املهأمهيةكما تظهر
يف حتسني املعارف والتدريب على الكفاءات، و نظرا للدور اجلوهري يف مساعدة األساسية، والركيزة البشرية

مهنيا.  وإدماجهمالشباب 
 املوضوع من عالقة التكوين املهين مع سوق العمل اليت هي ضرورة البد منها من اجل أمهيةكما تربز

ليد العاملة واليت متكنها هي  من مسايرة التطورات احلاصلة يف خمتلف امليادين األخرىتزويد املؤسسات 
لتايل املسامهة يف التنمية املستدامة.و
 ستخالص وتقدمي بعأمهيةكما تتجلى ض النتائج ميكن ان تساعد القائمني واملخططني يف الدراسة 

حتقيق التنمية.
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املفاهيم اإلجرائية ملتغريات الدراسة:. 4
توفري االحتياجات األساسية للفرد يف هي عملية خمططة موجهة هلا أهداف تتمثل التنمية املستدامة:.1.4

االت االجتماعية الثقافية  السياسية البيئية التكنولوجية.بغية حتسني ظروفه يف مجيع ا
لقانون 1978أوت 05املؤرخ 12/ 78القانون رقم يعرف:التكوين والتعليم املهنيني.2.4 املتعلق 

نه " أحد عوامل الرتقية االجتماعية واملهنية للعمال ، "171األساسي العام يف مادته  العمل التكويين 
وضمان لتنمية االقتصاد للبالد".

اجلانب النظري:.5
دف : التنمية.1.5 تغيري حضاري يف طريقة التفكري والسلوك، كما تعد التحوالت إحداثإىلعملية 

ا البشر لتحسني ظروف احلياة اجلماعية والفردية مبا يتوافق مع  تاجلادة واملستمرة اليت يقوم  املتاحة، اإلمكا
تمع ( رافيق بن  من سيلرت و والت رستو "يعرف كل )17: 2011مرسلي، وفق نسق القيم السائدة يف ا

Silter and w.Rostow" تمعات املتخلفة عن السمات التقليدية السائدة التنمية تكون بتخلي ا
تمعات املتقدمة. فيها وتبين اخلصائص السائدة يف ا

اShodakشوداك "كما يشري  تغيري جذري من نواحي خمتلفة اقتصادية او اجتماعية او ثقافية عملية" 
لتايل هي جمهودات خمططة من قبل اجلماعات )48: 2005فكرون السعيد،او غريها..(  األفرادأوو

يف  تلق جوانب احلياة بغية حتني ظروف العيش.خمحتدث حتوال جذر
تمع ظهر مفهوم جديد  البيئة وا مع اشتداد تنامي الوعي للدول واهليئات واملؤسسات واألفراد بقضا

(العايب عبد 1972للتنمية اصطلح عليه التنمية املستدامة والذي بلورت خطوطه يف مؤمتر ستوكهومل سنة 
" مستقبلنا Brudtland 1987بورتالند ")، ومع نشر تقرير اللجنة العاملية 11: 2010الرمحن، 
دون املساومة على ةالتنمية اليت تليب االحتياجات احلالية الراهنOur commun futureاملشرتك" 

م. قدرة االجيال املقبلة يف تلبية احتياجا
Sustainable developme,t is denelopment thats meets the needs of the
presen without compromising the ability of future generations to

meet their own needs .( ،488: 2009ديب ، مهنا)
ختالف الوسائط اليت تستخدم املصطلح فقد تكون محاية بيئة، كما تكون إدارة  ختتلف التنمية املستدامة 

لتايل التنمية املستدامة  للفرد بغية ساسيةاألهي توفري االحتياجات موارد، يف حني هي إدارة جودة....و
االت االجتماعية الثقافيةحتسني ظروفه يف  السياسية البيئية التكنولوجية، لذلك هي عملية موجهة هلا مجيع ا

تمع.إىلتسعى أهداف الستمرارية يساهم فيها مجيع القطاعات وفئات ا حتقيقها تتميز 
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التالية:األهدافحتقيق إىلالتنمية املستدامة تسعى :أھداف  التنمیة المستدامة.2.5
إحداث التنمية املستدامة إىلالدافع األساسي الذي يدفع الدول املتخلفة زیادة الدخل الوطني: -1

دة الدخل الوطين من خالل التنمية  لتايل تسعى إىل ز فقدها واخنفاض املستوى املعيشي لديها و
دة  السلع واخلدمات.إنتاجاالقتصادية بز

تمع عن طريق إىل: التنمية املستدامة تسعى حتسني املستوى املعيشي-2 حتسني نوعية حياة األفراد وا
الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو، من خالل إشباع احلاجات األساسية لألفراد احلالية واملستقبلية، 

لتعلم ،الصحة ،اخلدمات االجتماعية ن خالل توفري وحتسني فرص العمل ،اموحتسني جودة احلياة 
املشاركة يف اختاذ القرار.تمكینھم من واحرتام احلقوق ، ،السكن

التنمية االجتماعية، من إطار: يندرج هذا اهلدف ضمن تقليل التفاوت يف الدخول والثروات-3
لى الفوارق يف توزيع الدخل للفرد.خالل تركيزه ع

التنمية تعمل على حتسني نوعية احلياة، لكن ليس على أنحقيقة : ترشيد استخدام املوارد الطبيعية-4
إلضافة إىل البحث عن حساب البيئة فهي تؤكد على احلفاظ على املوارد الطبيعية، واالستخدام العقالين

.بدائل هلذه املوارد حىت تبقى لفرتة زمنية طويلة
تمع: - 5 هداف ا إىل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال تسعى التنمية ربط التكنولوجيا احلديثة 
تمع (مرادتخدم ل )139: 2010صر،ا
التنمية من التعاريف املطروحة والكثرية فكلها تظهر اهتمامات أبعادتظهر أبعاد التنمية املستدامة:.3.5

ملورد البشري، كما قد جند اجلوانب االقتصادية،  يركز على اجلانب وآخرالتنمية فمنها من يشري اىل االهتمام 
البيئي واالجتماعي، كما وقد نلمس الرتكيز على اجلانب االداري املؤسسايت، هذا االختالف ال يعكس هذه 

ات التنمية املستدامة تركز على جوانب وبشكل متصل فهي اهتماممبعزل عن بعض امنا تشري ان كل باجلوان
تم بتقدمي اسرتاتيجيات اقتصادية على اال وإدارمد البعيد واليت تتضمن تصورا اجتماعيا وبيئيا حترص و

..لذلك نعرض ومؤسساتيا لشكل التايل:أبعادوبشر التنمية املستدامة 
Enveronmental demonsion of sustainabilityالبعد البيئي : -1

بتة من املوارد الطبيع ة، وجتنب االستنزاف الزائد للموارد يالنظام البيئي املستدام هو الذي حيافظ على قاعدة 
البيئية الطبيعية واألنظمةالرتبة وإنتاجيةاملتجددة وغري املتجددة ويتضمن ذلك محاية التنوع واالتزان اجلوي 

ميكن اختصارها يف )2012:27العايب عبد الرمحن،اليت ال تصنف عادة كموارد اقتصادية (األخرى
االيكولوجية، الطاقة، التنوع البيولوجي، اإلنتاجية البيولوجية، القدرة على التكيف.: النظم االهتمامات التالية

Social demonsion of sustainabilityالبعد االجتماعي:-2
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واملساواة حمتاجيهاإىلاخلدمات االجتماعية وإيصالالنظام مستدام اجتماعيا مبعىن حتقيق العدالة يف التوزيع 
البحث يف  ) 2012:27(العايب عبد الرمحن،حملاسبة السياسة واملشاركة االجتماعية يف النوع االجتماعي وا

من خالل حتسني املستوى املعيشي من حيث التعليم والسكن والصحة وغريها للسكان أشكالكافة 
.املساواة يف التوزيع، احلراك االجتماعي، املشاركة االجتماعية، التوزيع الثقايف، استدامة املؤسسات

Economic  demonsion of sustainabilityالبعد االقتصادي:-3
السلع واخلدمات بشكل مستمر حيافظ على مستوى قابل إنتاجاالستدامة االقتصادية هي نظام يتمكن من 

وتظهر يف ) 2012:27(العايب عبد الرمحن،صادي ما بني الناتج العام والدينمن التوازن االقتلإلدارة
، العدالة األساسيةاحلاجات إشباعاملال، رأسالنمو االقتصادي املستدام، كفاءة :اجلوانب التالية 

.االقتصادية
Governant demonsion of sustainabilityالبعد املؤسسايت: - 4

مورد أمثنإدارة املوارد البشرية من أهم وظائف اإلدارة لرتكيزها على العنصر البشري و الذي يعترب إذ تعد 
ثريا يف اإلنتاجية على اإلطالق، إن إدارة و تنمية املوارد البشرية تعتربا ركنا أساسيا يف  لدى اإلدارة و األكثر 
هيل  دف إىل تعزيز القدرات التنظيمية، و متكني الشركات من استقطاب و  غالبية املنظمات حيث 

ت احلالي ة واملستقبلية  لذلك اهتم علماء اإلدارة بوضع املبادئ الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحد
تتجلى من و )3( ثالجيية نوة، ب ت: .من التكنولوجياو األسس اليت تساعد على االستفادة القصوى

االستفادة من االبتكارات التكنولوجية يف التنمية والتقدم االقتصادي واالجتماعي.خالل
التنمية املستدامة يف الشكل التايل:أبعادميكن تلخيص 

) : يوضح األبعاد التنمية املستدامة1الشكل (

أبعاد التنمية املستدامة

املؤسسايتالبعد االقتصاديالبعد لبعد االجتماعي ا البعد البيئي

دارة - تركز عل االهتمام 
يف املصادر الطبيعية والبحث
.مشكلة االستنزاف البيئي

صادر املعرفة العلمية إلدارة امل-
الطبيعة للسنوات القادمة. 
ة واحلصول على طريقة ممنهج

إلدارة البيئة

يب تقدمي استثمارات تل-
حاجات الفرد األساسية 

والثانوية .

مراعاة األجيال القادمة -
....

رات الرتكيز على استثما-
اقتصادية تساهم يف حل

مجيعاملشكالت ومتضمنة 
ر اجلهد األبعاد السابقة مبا يوف

واملال واملورد

ني املؤسسة هي الوسيط ب-
بعاد السياسات االقتصادية وأ

التنموية فكلما كانت 
اإلدارة اسرتاتيجيات فعالة يف
تظهر التنمية الشاملة
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من خالل القمة العاملية للتنمية التنمية املستدامة وأبعادمن خالل مؤشرات التنمية املستدامة: .4.5
االت التالية مت "2002جوهانسبورغ"املستدامة املنعقدة يف  ت التنمية املستدامة اليت ترتكز يف ا حتديد أولو

الرشيدة، اإلدارة( املياه، الطاقة، الصحة، الزراعة، التنوع البيولوجي، الفقر، التجارة، التمويل، التكنولوجيا، 
رات حندد مؤشأنوعليه ميكن )2012:134العايب عبد الرمحن،(التعليم، املعلومات والبحث العلمي)

لنلخصها يف)2008االقتصادية منها واالجتماعية والبيئية واملؤسساتية ( دبقة شريف، التنمية املستدامة
:الشكل التايل

): يوضح مؤشرات التنمية املستدامة2(الشكل 
تعريف التكوين املهين:.6

اإلمجايلاحملليالناتجمنالفردنصيب-

اإلمجايلاحملليالناتجإىلاالستثمارإمجايلنسبة-

اإلمجايلاحملليالناتجإىلاالستثمارإمجايلنسبة-

الناتجمنمئويةكنسبةاخلارجيالدينجمموع-
اإلمجايلاحمللي

كنسبةاملستلمةالرمسيةاإلمنائيةاملساعدةصايف-
اإلمجايلاحملليالناتجمنمئوية

البشريالفقرمؤشر-

البطالةمعدل-

احلياةنوعية-

التعليم-

السكاينالنمومعدل-

احلضريةاملناطقلسكاناملئويةالنسبة-

ةاالجتماعيؤشراتاملقتصاديةاالؤشرات امل

املائيةاملواردمنالفردنصيبمتوسط-

األراضيإمجايلمنالفردنصيبمتوسط-
املزروعة

سنواملستخدمةاألمسدةكمية-

لتصحراملصابةاألراضي-

تمساحةيفالتغري- الغا

البيئيةؤشرات امل

نسمة100لكلالرئيسيةاهلاتفخطوط-

100لكلالنقالاهلاتفيفاملشرتكون-
نسمة

نسمة100لكلالشخصيةاحلواسيب-

نسمة100لكلاإلنرتنتمستخدمو-

يةاملؤسساتؤشرات امل

مؤشرات التنمية
املستدامة
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لقانون األساسي العام يف 1978أوت 05املؤرخ 12/ 78القانون رقم يعرف املتعلق 
نه " أحد عوامل الرتقية االجتماعية واملهنية للعمال "171مادته  ، وضمان لتنمية االقتصاد العمل التكويين 
.للبالد"

نه " مجيع  ا الرابعة ملؤمتر العمل العريب، عرفت التكوين املهين  وكذلك منظمة العمل العربية يف دور
أنواع التدريب اليت تؤدي إىل إكساب معلومات فنية ومهنية، آو تنميتها سواء مت هذا التدريب يف املدرسة أو 

.)20ص:2006يف مكان العمل. (عيشوبة ،
) فتعرفه: هو توفري اليد العاملة املؤهلة لالقتصاد الوطين يف أسرع 1995هين "(أما "وزارة  التكوين امل

لنوعية والكمية الضرورية الجناز مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية.  وقت ممكن، وأفضل الشروط املتعلقة 
).65: 2006( العمري، 

نه جمموعة من النش دف إىل ضمان احلصول على ويعرف "غياث بوفلجة" التكوين املهين   اطات 
املعرفة واملهارات واالجتاهات الضرورية ألداء مهمة، أو جمموعة من الوظائف، مع القدرة والفعالية يف فرع أو 

.)79ص: 2002جمال من النشاطات االقتصادية املعنية. (غياث بوفلجة ،
" هو عملية خمططة ومستمرة ) يرى أن التكوين املهين17: 2007أما "مدحت حممد أبو النصر" (

دة معارفه، وتدعيم اجتاهاته،  دف إىل تلبية االحتياجات التكوينية احلالية واملستقبلية لدى الفرد، من خالل ز
دة اإلنتاجية يف املنظمة".( رمحاين،  2009وحتسني مهاراته، مبا يساهم يف حتسني أدائه يف العمل، وز

).12ـ 11ص:
ين عبارة عن عمليات أو نشاط منظم مستمر يسمح للفرد من اكتساب معلومات، مهارات، التكوين امله

معارف وقدرات مهنية من خالل برامج نظرية وتطبيقية حمددة الزمة ألداء عملية مهنية معينة. وذلك من 
ملهنة، جتعل املتكون صاحلا ملزاولة عمله  وإتقانه خالل دروس نظرية وأعمال تطبيقية يوجهها املتخصص 

والتكيف معه ومع املتغريات احلاصلة، وهو عملية شاملة تضم جوانب نفسية وفنية واجتماعية.
أمهية التكوين املهين :.1.6

انطالقا من التعاريف السابقة الذكر للتكوين املهين، اتضح لنا جليا أمهيته الكبرية، حيث انه أحد 
القطاعات األكثر أولوية ملختلف خمططات التنمية، وميكننا توضيح ذلك  فيما يلي:

يساعد التكوين املهين على التشخيص اجليد الحتياجات املؤسسات اخلاصة وأن عملية إعداد /1
التكوينية يكون وفقا ملتطلبات املؤسسة االقتصادية لتوفري يد عاملة مؤهلة.الربامج 

قدرته على التحكم يف التكنولوجيا " فالتطور التكنولوجي والتغري االجتماعي واالقتصادي السريع /2
أدى إىل وضع التكوين املهين يف مكانة أساسية تكمل بناء املؤسسات والنظر إىل خمططات التكوين 
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ا ممر ميكننا من خالله تعديل املؤسسات     (املهين ع Abdelhak lamiriلى أ
1993p :90.(

) أن أمهية التكوين املهين تتجلى يف النقاط اآلتية :2001ويذكر "سالطنية" (
 يشكل التكوين املهين املتطلب األساسي لتحقيق أية تنمية اقتصادية، قائمة على التنمية الصناعية، فضال

تمع واستمراره.عن أنه يؤدي إىل إجياد توازن اقتصادي حيافظ على استقرار ا
. هناك عالقة ارتباطيه بني التقدم التقين والتكوين املهين
. يشكل التكوين املهين استثمارا فعاال لدفع عجلة التنمية حنو األمام
 اجتماعية عديدة مثل ا ترتبط قضا احلراك املهين واالجتماعي عملية التكوين املهين يف خمتلف مستو

.واجلغرايف وغريه
ملؤسسات الفرنسية أن " التكوين اجليد هو أفضل وسائل  كما ورد يف الدليل العلمي للتكوين 

.)23-22ص:2001االستثمار". (سالطنية ،
حيث انه وهكذا ميكن اعتبار التكوين املهين من االستثمارات ذات األولوية يف املؤسسة اجلزائرية

ا من عمال مؤهلني لتقومي وتطوير املوارد البشرية ولرفع مستوى التأهيل  يشكل الوسيلة املميزة لتلبية حاجيا
والكفاءة ملتطلبات التطور التقين والتكنولوجي.

جلزائر : .3.6 أهداف التكوين املهين 
يهدف التكوين املهين إىل اجناز أهداف حمددة ومن بينها ما يلي :

 االستجابة الحتياجات االقتصاد بتوفري اليد العاملة املختصة لتحسني اإلنتاج، ورفع مستوى
االقتصاد.

 ،تكييف العمال مع مراكز عملهم مع األخذ بعني االعتبار التغريات التكنولوجية وظروف العمل
إلضافة إىل الرتقية االجتماعية واملهنية للعمال. و

 واآليل.مواجهة التحدي التكنولوجي
 كما أن للتكوين املهين هدف إجتماعي، حيث أنه يساعد يف إجياد حل للشباب الذين تركوا

اية التعليم األساسي والثانوي، حيث دلت األحباث على أن أكثر من  %50مقاعد الدراسة يف 
حون يف ال ينج%80أكثر من من تالميذ التعليم األساسي ال ينتقلون إىل املرحلة الثانوية، كما أن

، ومن بني املسارات اليت ختتارها هذه الفئة اهلائلة هو مسار التكوين املهين ( بوسنة شهادة البكالور
).72: 2006) يف (العمري، 1995وآخرون 
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كما أن التكوين املهين وسيلة حملاربة البطالة: حيث تشري حصيلة التشغيل املنجزة من قبل وزارة 
نسبة الشبان الذين يعملون ألول مرة يف اخنفاض مستمر فيما أن1982العمل والتكوين منذ 

ا انتقلت من ( ، ويف سنة 1984سنة %13إىل 1982) يف سنة %15.6خيص التوظيف إذ أ
.%15اقل من 1989
148000من الشبان منهم %70بطاال أكثر من 2.000.000أصبح 1992ويف سنة 

ا تتزايد سنة بعد متخرجا من اجلامعات، ويبدو من هذا أن ا لبطالة متس على وجه اخلصوص الشباب وأ
أخرى نتيجة عدم إحداث مناصب شغل جديدة.

، أن التكوين املهين يساهم يف حتقيق 1982ـ 09ـ 07املؤرخة يف 36تنص اجلريدة الرمسية رقم 
ذا النمط من التكوين التقدم االجتماعي واالقتصادي والعلمي واملهين للمجتمع عن طريق االرتباط العضوي هل

تمع املرحلية (مكي امحد،  .)2007:177حتياجات ا
) أهداف التكوين املهين فيما يلي: 2007وحيصر "مكي امحد" (

ـ األهداف االقتصادية: إن عملية التكوين املهين تساهم بصفة فعالة ومعتربة يف امليدان االقتصادي، وذلك 1
عيته كما يؤدي إىل حتسني الفعالية، يف كل املصاحل بتكوين اإلطارات القادرة برفع مستوى اإلنتاج وحتسني نو 

على اختاذ القرارات املناسبة وحتمل املسؤولية.
األهداف االجتماعية: إن التكوين املهين يساعد اجتماعيا يف إجياد حل لآلالف الشباب الذين يرتكون 2

اية التعليم األساسي والثان وي واملنتظرين إلدماج اجتماعي فعال.مقاعد الدراسة يف 
ـ األهداف الفردية: وتتجلى يف تكيف الفرد مع متطلبات املهنة حسب التغريات التقنية، فالتكوين يساعده 3

لتايل جند أن  لتايل ترقيته، كما يوفر التكوين فرص التعليم والتكوين يف كل وقت و على التحكم يف التقنيات و
مزدوجا: للتكوين املهين دورا

الستفادة من ترقية مهنية واجتماعية، وذلك عن طريق االرتقاء يف السلم  لنسبة للعامل: يسمح له  أ ـ 
املهين ملنصبه.

لنسبة للمؤسسة: يساهم يف حل املشاكل اخلاصة بنقص اليد العاملة املؤهلة، فحسب ما جاء يف  ب ـ 
.فان التكوين املهين يهدف إىل املسامهة يف تلبية 1982ـ 09ـ 07املؤرخة يف 36اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم 

).177: 2007مكي امحد، حاجات املؤسسة الكلية واجلزئية فيما خيص اليد العاملة املؤهلة. ( 
تمع اجلزائري أمناط التكوين :.3.6 من اجل االستجابة لطلبات التكوين املتنوعة واملتعددة مبختلف فئات ا

يقدم قطاع التكوين املهين ثالثة أمناط للتكوين املهين وهي:
.التكوين اإلقامي
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.التكوين عن طريق التمهني
 .التكوين عن بعد)(circulaire ministerielle n 5 du

29 ;2004
: يتم تقدمي هذا النوع من التكوين كليا مبؤسسة التكوين املهين ويدعم برتبص ميداين يف التكوين االقاميأ.

)، ويعترب 2006طالب تكوين (إحصائيات 223009اية التكوين، ويغطي التكوين اإلقامي احتياجات 
وين املهين مقارنة مع األمناط األخرى.أكثر أمناط التكوين انتشارا مبؤسسات التك

يتم هذا التكوين بتناوب مع التكوين التطبيقي يف ميدان العمل والتكوين ن طريق التمهني:تكوين علب . ا
النظري (تكوين تقين وتكنولوجي تكميلي) داخل مؤسسات التكوين املهين، وقد مت إدخال هذا النمط من 

ويعترب التكوين عن 1982الذي بدأ حيز التطبيق سنة 07-81بناء على القانون 1981التكوين سنة 
هني أقل تكلفة و أكثر انسجاما مع سوق العمل واحتياجاته .يستضيف هذا النمط من التكوين ما طريق التم

العمود الفقري لقطاع التكوين والتعليم أصبحاذ ).2006متمهن ( إحصائيات 203462ال يقل عن 
تصال مباشر مع عامل الشغل، وكذا ان هذه الشرحي ة عنصرا هاما املهنيني للوزارة لكونه يسمح جبعل الشباب 

.يف معركة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد حسبما صرح به السيد وزير التكوين املهين
http://www.aps.dz/ar/economie/2368-

%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9
ج . التكوين عن بعد: 

ذا النمط من التكوين ابتداء من سنة  ملراسلة مع ، ويتم عن طريق تق1985بدأ العمل  دمي دروس 
جتميع دوري للمستفدين  من هذا النمط من التكوين، ويسمح هذا النمط مبختلف الفئات من الشباب 
والعمال الذين فشلوا يف متابعة املسار الدراسي لتحسني مستوى تكوينهم ويقدم نتيجة ذلك شهادات ذات 

ملعهد الوطين للتكوين عن بعد ويغطي عالقة مبستوى تكوينهم. ويشرف على هذا النمط من التكوين ا
). 2006طالب تكوين (إحصائيات 11726احتياجات 

إضافة إىل ذلك هناك أنواع أخرى من التكوينات منها: 
حيث يتم هذا التكوين يف املؤسسة املستخدمة ويتم تزويده من التكوين عن طريق اتفاقية:

ه األخرية مبتابعة العمال يف املؤسسة املستخدمة.مؤسسات التكوين املهين بربامج التكوين وتقوم هذ
لبطاقة: ويكون بطلب املؤسسة الراغبة يف تكوين عماهلا حيث يتم تكوينهم يف املؤسسات التكوين 
التكوينية تكوينا متخصصا.
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: يتم التكوين يف املعاهد الوطنية املتخصصة يف التكوين املهين CISCOتكوين سيسكو 
التفاق مع ميكروسوفت  ا دوليا وهي  واملستوى Microsoftللحصول على أربع شهادات معرتف 

ضيات والشعب التكنولوجية .نوي فما فوق للشعب العلمية3ب الدراسي املطلو  ، العلوم الدقيقة الر
لبيتتكوين املرأ لبيت ويكون غالبا يف عطلة األسبوع ة املاكثة  ملرأة املاكثة  : هذا التكوين خاص 

هيلية تتحصل من خالهلا املرأة على  ت وهي تكوينات  يف بعض التخصصات خاصة اخلياطة، الطبخ واحللو
شهادات.

هيلي ،ممنوحالتعليم املهين:  لتعليم املهين ،كل تعليم أكادميي و من مؤسسات التعليم املهين يقصد 
)، وهو يهدف اىل التحضري ملمارسة مهنة أو 10بعد الطور االجباري يف مؤسسات الرتبية الوطنية (املادة 

).2008:05جمموعة من املهن. (اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
درت وزارة التكوين والتعليم املهنيني إىل إجراء معاهد تكوينية أولية يف هذا النوع من التعليم  

سنتني DEP1كانطالقة أوىل،ويكون التكوين ملدة أربع سنوات (شهادة التعليم املهين الدرجة األوىل 
دراج التعليم املهين يف ))، مت إ02تكون بسنتني (DEP2، ولشهادة التعليم املهين الدرجة الثانية ))02(

. 2005منظومة التكوين و التعليم املهنيني مع بداية شهر سبتمرب 

االفاق التنموية يف التكوين والتعليم املهنيني:.7

شهد الكثري من التحوالت كان التكوين املهين مبثابة وعاء يستقبل املتسربني من النظام الرتبوي،لكنه
واإلصالحات حىت يتمكن من التوفيق بني االحتياجات من التكوين وعروض التكوين ليتمكن من القيام 
بدوره يف عملية التنمية.فهو يعمل جاهدا للرفع من مستوى الطلب على العمل املتخصص والدقيق من 

ا االطار أكد وزير التكوين والتعليم أجل وضع عالقة مستقرة  بني خمرجاته ومدخالت العمل. ويف هذ
" على عدة نقاط منها :نور الدين بدوياملهنيني "

.التفكري اجلدي بتكييف التكوين مع خصوصيات كل منطقة-
وضع مؤسسات ويكون ذلك ب،التكوين عن طريق الشراكة مع املؤسسات والشركات األجنبية-

معات األجنبية،  لتنسيق مع ا لتعليمة اليت تكوينية ذات امتياز  سنة أمضاها الوزير األول وهذا يذكر 
واليت تفرض على كل مؤسسة أجنبية عاملة يف اجلزائر يف جمال السكن أو أي جمال آخر أن توضع 2013

.من تعداد عماهلا%15اىل 10وح بني مادة يف اتفاقية عملها تفرض عليها تكوين الشباب بنسبة ترتا
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أن كل "وزير التكوين والتعليم املهنيني"ذكر حيثالقطاع االقتصادي يف مسعى التكويناخنراط-
الخنراط يف  مؤسسات البناء واألشغال العمومية اليت فازت بصفقات ملشاريع إجناز برامج عمومية "ملزمة 

خذ بعني االعتبار هذا اجلانب ستكون عملية التمهني وتكوين الشباب"، مشددا ع لى أن كل ورشة ال 
ما ."حمل أعذار وقد يصل األمر إىل فسخ املشروع وجند أن قطاع التكوين والتعليم املهنيني يستقبل سنو

فرعا من النشاطات املهنية على 22ختصص يشمل 420ألف مرتبص ومتمهن يف أكثر من 600بتعدى 
الرتاب الوطين.هيكل موزع عرب1200مستوى 

لدولة "ال تقدم مستقبال أية تسهيالت فااالستثمارالتأهيل شرط أساسي لتقدمي أية تسهيالت يف -
هيل مسبق لصاحب املشروع يف التخصص الذي يريد  فيه".االستثمارمالية لفائدة املستثمرين بدون 

ن يستثمر أو وأكد  يت عن طريق التكوين امليداين املتوج بشهادة الكفاءة اليت ختول لصاحبها  هذا التأهيل 
هذا النمط التكويين الذي يدخل عامل الشغل .وهذا ما اكدته االمهية اليت اولتها الدولة اىل التمهني ومزا

جيعل الشاب يف قلب النشاط ويقربه من عامل الشغل.

رتفاع عددأولت سياس ملرأة اجلزائرية،حيث مسحت  الفتيات اللوايت ة التكوين املهين اهتماما كبريا 
ومت استحداث.2013سنة 250.000إىل حنو 1995فتاة سنة 76.000أستفدن من التكوين من 

دف لتقريب التكوين يف الوسط الريفي واملناطق النائية و تكوين املرأة املاكثة  لبيت و وضع برامج خمتلفة 
مضيفا ان امليدان"لفائدة النساء مسح بتحقيق " نتائج طيبة يف جواريهبرامج حملو األمية و انشاء مراكز 

هناك "عمال متوصال من أجل حتقيق مكاسب أخرى للمرأة اجلزائرية".

اطوار التكوين مرتبص قد سجلوا يف 160.000ان حوايل اكد وزير التكوين والتعليم املهنيني كما
ان الشباب قد اصبحوا على وعي "ليربيتيومية "مشريا خالل منتدى 2015-2014املهين لسنة 

لتايل قرروا التسجيل يف ختصصات من اختيارهم.مهية التكوين يف اطار البحث عن العمل و 

يف اكثر من مرتبص و متمهن600.000وميكن للقطاع ان يستقبل حىت  ختصصا على 420سنو
.مؤسسة عرب الرتاب الوطين1200مستوى 

اجلانب امليداين: .8
:املنهج.1.8

استكشاف مدى مسامهة التكوين املهين يف التنمية املستدامةيف الدراسة تتمثل هذهأهدافنظرا لكون
هو املنهج يتالءم وهذه األهدافالذيفان املنهج والبحث عن مؤشرات توضح العالقة بني املتغريين ، 
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جوانب وأبعاد التنمية املستدامة ، كذلك حتديدتقدمي أوصاف دقيقة خلصائص و الوصفي املسحي من خالل 
لتايل  حتديد متغري التكوين والتعليم املهنيني والبحث عن املؤشرات اإلحصائية اليت تسهم يف التنمية املستدامة و

ت اجلزائرفهم العالقات بني املؤشرات .مربزين ذلك من خالل دراسة حالة على احد وال
العينة :.2.8

والتقنية والبيداغوجية، حيث مت اإلداريةقطاع التكوين والتعليم املهنيني، مبختلف جوانبه يف متثل جمتمع الدراسة 
االعتماد على دراسة حالة واملتمثلة يف دراسة التكوين والتعليم املهنيني يف والية تيارت ومدى التطور يف هذا 

عامال موضحة يف اجلدول التايل :1141القطاع حيث جند فيه 
ل1اجلدول ( والية): يوضح عدد وتصنيف عمال قطاع التكوين والتعليم املهنيني 

التأطیر التاطیر البیداغوجي
االداري

التأطیر
التقني 

عمال مدیریة 
التكوین

PEPP S F E P
1

P S F E P
2

CONSEILLERATP35923459

27772951834
496

لتكوين والتعليم املهنيني من :نتائج دراسة احلالةعرض .3.7 ت املتعلقة  يف الدراسة على مجع البيا اعتمد
ختالف املسجلني و املعدد مؤسسات التكوين اىل  ، ميكن توضيح التكوينأمناطتوجني بشهادات ( خرجيني ) 

.التايلذلك على النحو 
مؤسسات التكوين والتعليم املهنيني:-1

10

5

10

15

CFPA

2013-1962): يوضح تطور مؤسسات التكوين والتعليم املهنيني من فرتة 3الشكل (
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): أن هناك تطور كبري يف عدد مؤسسات التكوين املهين يف الوالية إذ شهد 3نالحظ من خالل الشكل (
مراكز يف فرتة 5القطاع بعد االستقالل مركزا واحدا على مستوى الوالية " محداين عدة " لريتفع العدد خبمسة 

معهد و (CFPA)مراكز للتكوين والتعليم املهنيني 7إىل 1999ليصل  سنة 1985-1990
مقعد بيداغوجي و ثالث مالحق للتكوين 2050تكوين والتعليم املهنيني بقدرة استيعاب متخصص لل

.والتعليم املهنيني
اية 2000والفرتة  مركزا للتكوين والتعليم املهنيني، و 14CFPAمت تقييم القطاع حبوايل 2012إىل 

اية سنة مالحق للتكوين و 7معهدين متخصصني للتكوين والتعليم املهنيني، مع  2013التعليم املهنيني، ويف 
مركزا، و ثالثة معاهد متخصصة و تسعة مالحق للتكوين 15نلحظ ان عدد مراكز التكوين والتعليم املهنيني 

معاهد للتكوين والتعليم 3مؤسسات ضمنها 5وجود مشاريع مل جتهز بعد حبوايل مع –والتعليم املهنيني 
.املهنيني 

ختالف أمناط التكوين: عدد- 2 النتائج موضحة يف املسجلني مبؤسسات التكوين والتعليم املهنيني 
:اجلدول التايل
لوالية حسب منط التكوينمبؤسساتعدد املسجلني) : يوضح 2اجلدول ( التكوين والتعليم املهنيني 

1962-2012

Modes et Types
de Formations

1962 1962-1984 1984-1999 1999-2012 Total

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Résidentiel 246 0 7174 651 21372 7781 30306 11302 59098 19734

Apprentissage 0 0 0 0 14130 2896 33209 10877 47339 13773

Enseignement
Professionnel

0 0 0 0 0 0 110 26 110 26

Cours du Soir 0 0 0 0 0 0 4014 1378 4014 1378

Passerelle 0 0 0 0 0 0 133 94 133 94

Conventionnée 0 0 0 0 112 16 1501 553 1613 569

Femme au
foyer

0 0 0 0 0 0 3098 3098 3098 3098
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ختالف سنوات بداية من النمط الشائع ألمناط) نالحظ ظهور 2من خالل اجلدول ( تكوين جديدة 
عدد دمرتبصا، ليزي246للذكور فقط حبوايل إقبالو الذي شهد 1962االنتشار التكوين االقامي منذ 

، ليتضاعف العدد وأزيد خالل الفرتة إ651منها 7174اىل 84- 62مابنيفرتة الزمنيةالقيامللتحقني
ثمنها21372ليصل 1999-1984املمتدة من  بظهور منط متيز الفرتةمع 7781حبوايلإ

ث2896منها 14130.بعدد قدر بـ التمهني يصل عدد املرتبصني 2012-1999، يف حني الفرتة إ
مرتبصا والدروس املسائية 110التعليم املهينأخرىأمناطمع تغطية 33209د التمهني وجن30306

لبيت والتكوين التعاقدي.ااملرأةالتكوين عرب املعابر وتكوين و  ملاكثة 
ت التقييمية لتطور التكوين والتعليم املهنيني حسب  التكوين يف البيان التايل:أمناطكما ونلخص البيا

- 1962هناك تطور يف قطاع التكوين والتعليم املهنيني خالل الفرتة الزمنية أنيتضح من خالل الشكل 
ملؤسسات وكذلك ظهور 2013 دة نسبة امللتحقني  جديد يف التكوين والتعليم املهنيني.أمناطمييزها ز

Catégories
Particulières

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 246 0 7174 651 35614 10693 72371 27328 115405 38672
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1962 1962-1984 1984-1999 1999-2012

Résidentiel

Apprentissage

Enseignement
Professionnel
Cours du Soir

ط التكوين امنأحسب ): يوضح عرض بياين لعدد املسجلني مبؤسسات التكوين والتعليم املهين 4الشكل (
1962-2012
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ختالف األمناط للتكوين:- 3 عدد خرجيي مؤسسات التكوين والتعليم املهنيني 
ختالف 3اجلدول ( لشهادات  التكوين.أمناط) : يوضح عدد املتوجني 

Modes et Types
de Formations

1962 1962-1984 1984-1999 1999-2012 Total

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Total
Dont
Filles

Résidentiel 89 0 4695 466 16061 6415 23969 10085 44814 16966

Apprentissage 0 0 0 0 8090 1890 19520 7385 27610 9275

Enseignement
Professionnel

0 0 0 0 0 0 110 26 110 26

Cours du Soir 0 0 0 0 0 0 2335 905 2335 905

Passerelle 0 0 0 0 0 0 132 93 132 93

Conventionnée 0 0 0 0 112 16 438 321 550 337

Femme au foyer 0 0 0 0 0 0 1595 1372 1595 1372

Catégories
Particulières

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 89 0 4695 466 24263 8321 48099 20187 77146 28974

) جند ان نسبة املتوجني بشهادات بعد مدة الرتبص خالل 3) واجلدول (2ت اجلدول (بيااىل لرجوع 
2013- 1999، يف حني نسبة املتوجني خالل الفرتة %66.85قدرت بـ 2013-1962الفرتة املمتدة 

ااملتوجني بشهادات ممن التحقو 68.12لتمثل نسبة  1999-1984، اما عن الفرتة  %66.46بلغت 
1984- 1962،  بينما املرحلة %36.71متثلت يف1962بتلك الفرتة كما وجند ان نسبة النجاح لسنة 

.%65.44جند نسبة 
:)  ارتفاع نسبة  املتوجني بشهادات حسب امناط التكوين5كما يوضح الشكل (
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1962 1962 - 1984 1984 - 1999 1999 - 2012

دة السنوات بداية من عدد  نالحظ من خالل الشكل ان نسب املتخرجني من قطاع التكوين املهين تتزايد بز
لعدد 89ال يتجاوز  التكوين أمناطمتوجا موزعة على خمتلف 48044إىلخرجيا من منط اقامي وصوال 

والتعليم املهنيني
التخصصات املدرسة على مستوى الوالية:- 4

البيداغوجية على مستوى الوالية:- تعداد األجهزة التقنية - 5
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Catégories
Particulières

ختال): يوضح عدد 5الشكل( ف امناط التكويناملتوجني بشهادات التكوين والتعليم املهين 

2012-1962دة من ): يوضح التخصصات املربجمة للتكوين والتعليم املهنيني خالل الفرتة املمت6(الشكل
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لتخصصات املدرسة   من خالل الشكلني نالحظ اهتماما كبريا لقطاع التكوين والتعليم املهنيني بداية 
ختصصات على مستوى مؤسسة واحدة لتتوسع 5) اذ شهدت الوالية حوايل 6كما هو موضح يف الشكل (

دة عدد املؤسسات وصوال اىل  نفس الوقت مؤسسة ، يف 15و 2012ختصصا سنة 80التخصصات بز
ألجهزة التقنية  هتمام كبري لدورها الفعال يف إجناح العملية –نالحظ االهتمام  البيداغوجية حظيت 

التكوينية.
. مناقشة النتائج:8

ت بعيدة املدى يف اجلانب االقتصادي، كما  االتنمية املستدامة ليست فقط االهتمام وحتقيق غا ال أ
تمع بشكل عام يدخل ضمن  ا تنمية موجهة لفائدة ا لبيئة إ اهتمامها اجلانب إطارحتصر اهتمامها 

البطالة ختطي كل مشكلةواألميةاالجتماعي من خال السعي تلبية حاجات الفرد القضاء على مشكلة الفقر 
لنمو والتطور مرتبطة اأصبحتاملسائل االجتماعية أنوتوفري مناصب شغل للفرد، خاصة  رتباطا وثيقا 

الذي ميثل عملية توسع االقتصادي على وجه اخلصوص العمل  والبطالة ..يف االجتاه املقابل جند التعليم
لكن لوحظ ان ما مييز ....القدرات واملعارف العلمية للموارد البشرية اليت تدفع بعجلة التنمية االقتصادية ...

مليون 1.671بلغ 2004سنة اىل غاية 30هم أعمارهمس فئة تقل مي%83البطالة يف اجلزائر  ان 
من البطالني فئة املقصيني من النظام املدرسي من ليس لديهم مؤهل دراسي لاللتحاق %68شخص وحوايل 

) لذا وجد قطاع التكوين والتعليم املهنيني كذلك من برامج 119: 2008مبناصب شغل. (دبقة شرف،
لتنمية البشرية غلاالخنراط يف عامل الش أكد ان فرص 1999فحسب تقرير األمم املتحدة للتنمية واخلاص 
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هيال من إطارات وفنيني وخرباء ويكون أجورهم  العمل يف السوق العاملي للشغل متاح لألشخاص األكثر 
سالطنة )  يف نفس السياق تؤكد دراسة بلقاسم 143: 2005( ليازيد وهيبة،مرتفعة وحركتهم قوية

) حول التكوين املهين وسياسة التشغيل يف اجلزائر، خلصت اىل العالقة االرتباطية الطردية بني 1995(
التكوين املهين والفعالية االجتماعية واالقتصادية إذ توصلت الدراسة إىل أن التكوين والتعليم املهنيني مطلب 

االستغناء عنه ، حيث ان التكوين املهين يعمل اساسي لتحقيق تنمية اقتصادية وهو استثمار فعال ال ميكن 
على تنمية قدرات العامل ورفع كفاءته وهذا ما يندرج حتت إطار التنمية من خالل تلبية حاجات اقتصاد 

)1995السوق من أيدي عاملة مؤهلة( بلقاسم سالطنة ،
كس عمليات تطور اإلنسان ال ميكن الفصل بني الرتبية والتعليم والتكوين، فهي مفاهيم على صلة دائمة تع

ت وأهداف ت وقدرات ومعارف الفرد مبا يتوافق مع إمكا واجلماعة اإلنسانية، فالتكوين عملية صقل اإلمكا
تمع  .، يشري وزير التكوين والتعليم املهنينياملؤسسة وا

التنمية الصناعية، فضال يشكل التكوين املهين املتطلب األساسي لتحقيق أية تنمية اقتصادية، قائمة على 
تمع واستمراره كد ذلك دراسة "ايشي ؤ ،وتعن أنه يؤدي إىل إجياد توازن اقتصادي حيافظ على استقرار ا

Eicher دة مردوديتها اإلنتاجية، فر س املال أ"أن التكوين عملية ضرورية لنجاح أي مؤسسة تطمح إىل ز
وتقنيات جتعله يواكب التطورات املعرفية والتكنولوجية، يف البشري عندما نزوده بطاقة وتعلمه مهارات ومعارف

وفعاال يدفع عجلة التنمية حنو األ مام وحتسني األداء ( صربينة هذه احلالة سيكون دائما استثمارا حيو
.)83: 2006ميالط،

الدراسة كما أن للتكوين املهين هدف إجتماعي، حيث أنه يساعد يف إجياد حل للشباب الذين تركوا مقاعد
اية التعليم األساسي والثانوي، حيث دلت األحباث على أن أكثر من  من تالميذ التعليم األساسي %50يف 

،%80أكثر من ال ينتقلون إىل املرحلة الثانوية، كما أن ومن بني املسارات ال ينجحون يف شهادة البكالور
الذي يساعدهم على )1995ين ( بوسنة وآخرون اليت ختتارها هذه الفئة اهلائلة هو مسار التكوين امله

م اليت تلقوا فيها تكوين. عمال تتفق مع ختصصا االلتحاق 
إن قياس التنمية املستدامة حيتاج بطبيعة احلال اىل مؤشرات ميكن من خالهلا قياس مدى التقدم حنو 

بعنوان  Methodologiesحتقيق التنمية املستدامة، اذ أصدرت جلنة االمم املتحدة للتنمية املستدامة كتا
indicators  if sustainable fomworke and development مؤشرا 134يتضمن

مصنفة اىل أربعة فئات رئيسية هي يف احلقيقة أبعاد التنمية املستدامة (البيئية، االقتصادية، االجتماعية، 
لفقر واألجر  الصحة ،اإلدارية) إذ جند من بني املؤشرات االجتماعية " املساواة االجتماعية ميكن قياسها 
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كل ما يتعلق ويتضمنالتعليمأخر هو مؤشر اجتماعي ا يوجد كمالعامة من ضمنها التغذية مثال الوفاة والرعاية  
دة فرص التدريب .بفرص التعليم وز

عتباره فرصة الثانية لتعلم مهارات  على هذا األساس التكوين والتعليم املهنيني مؤشر  يف التنمية املستدامة  
وتقليص حجم البطالة وهلذا األمر للعملأكثر توفري فرصومهن تسهم هي األخرى يف التنمية االقتصادية و 

كما يعد التكوين والتعليم املهنيني وسيلة حملاربة البطالة إذ تشري االحصائيات أن نسبة .أمهية اجتماعية وإنسانية
%72.7يف حني وصلت نسبة توظيف حاملي الشهادات اىل %90.5الشاغرين للمقاعد البيداغوجية اىل 

Office National )2013;28:(%25الشهادات اىل يف حني وصلت نسبة البطالة حلاملي
des Statistiques

الستثمار: ي ،كافحة البطالة ودعم التشغيل ملاختذت اجلزائر  واليت تضم القرض املصغر، إجراءات خاصة 
ت. هذه اإلجراءات سامهت يف  املؤسسة الصغرية ومركز دعم النشاط احلر، وإعانة املؤسسات اليت تواجه صعو

(مراد 2007سنة %13.79إىل 2004سنة %17.7تقليل نسبة البطالة من نسبة مقدرة 
)114:  2010صر،

:خالصة عامة
مل يعد النظر إىل عملية التكوين والتعليم املهنيني كحد لظاهرة الفشل الدراسي، بل أصبحت استثمارا يرجى من 
ورائه املسامهة يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، مما جعل القائمني على هذا القطاع يركزون على متويله 

املوضوعات حتت األنظار كاألمور املتعلقة بتكوين وسبل اإلنفاق عليه، اخذين بعني االعتبار العديد من 
األستاذ، توفري الوسائل البيداغوجية للتكوين وادراج تكنولوجية التعليم ،التكوين حسب الطلب ،إشراك خمتلف 

.القطاعات خاصة االقتصادية منها يف عملية التكوين
قائمة املراجع: 

ت التنمية املستدامة، مذكرة ): التحكم يف االداء ا2010العايب عبد الرمحن (- لشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل التحد
لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف

يفدكتوراهرسالةامليكانيكيـة بقسنطينة،الصناعاتحالةاجلزائر،دراسةيفالتشغيلوسياسةاملهينالتكوين: )1995سالطنية(بلقاسم-
قسنطينة.جامعةالتنمية،االجتماععلم

). التكوين املهين والتنمية، رؤية امربيقية عن كيفية طرح ومعاجلة مشكلة حبث يف علم االجتماع، جملة العلوم 2001بلقاسم سالطنية (- 
/اجلزائر.133-121نوفمرب ص ص -اإلنسانية، جامعة سكيكيدة، العدد األول 

): امهية التكوين املهين يف اجلزائر ودوره يف احلد من ظاهرة البطالة، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف علوم 2005ة (بليازيد وهيب-
التسيري اختصاص تسيري املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري بلقايد أيب يكر، تلمسان.
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لد 2009ديب ريدة، مهنا سليمان (- ص ص 1، العدد25): التخطيط من اجل التنمية املستدامة، جملة دمشق للعلوم اهلندسية، ا
487-490.

): العمل والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية املستدامة حالة اجلزائر، جملة أحباث اقتصادية، العدد 2008يبقة شريف، العايب عبد الرمحن(-
.113-91بع، ديسمرب، سطيف، ص ص الرا

ثري التكوين املهين اإلقامي على التصورات الذهنية للمرتبصني دراسة ميدانية ببعض مراكز ).2006(العمريواضح- مدى تصور 
التكوين املهين لوالية سطيف، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلزائر.

انوي حنو التكوين املهين دراسة على عينة من تالمذة مدينة وهران، رسالة دكتوراه ). اجتاهات تالمذة التعليم الث2007مكي امحد (-
الدولة غري منشورة، وهران، اجلزائر. 

ء والغز جيجل منوذجا، مذكرة لنيل 2006صربينة ميالط (- حملطة الوطنية للكهر ): التكوين املهين والفعالية التنظيمية، دراسة ميدانية 
صص تنمية وتسيري موارد بشرية، جامعة منتوري قسنطينة. شهادة ماجستري خت

- 2001) : األساليب احلديثة للتنمية اإلدارية بني احلتمية والتغيري ومعوقات التطبيق، دراسة حالة اجلزائر 2001رافيق بن مرسلي ( -
امعة مولود معمري، تيزي وزو اجلزائر.، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية ج2011

). تقومي أثر التكوين املهين على فعالية أداءات اخلرجني، رسالة ماجستري غري منشورة، وهران.2009رمحاين ليلى (-

، امللتقي العلمي ثالجيية نوة، زوايدية أفراح: مداخلة بعنوان :تكوين املوارد البشرية يف ظل التنمية املستدامة و حتقيق التشغيل الكامل-
،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، قسم العلوم إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامةبعنوان :الدويل

جي خمتار -عنابة-االقتصادية، جامعة 

غري منشورة يف القانون االجتماعي، جامعة وهران.). نظام التكوين املهين يف اجلزائر، رسالة ماجستري 2006عيشوبة فاطمة (-

تمعات النامية حالة اجلزائر 2005فكرون السعيد (- مذكرة خترج لنيل شهادة دكتوراه - دراسة نظرية–): اسرتاتيجية التصنيع والتنمية ا
قسم علم االجتماع والدميغرافيا، جامعة منتوري قسنطينة.

ئق الرمسية:  الو

، اجلزائر.5،ص:11) العدد2008الرمسية للجمهورية اجلزائرية (اجلريدة 

للغة الفرنسية : املراجع 

-Abdelhak lamiri/gerer(1993).l’entreprise algérienne en économie de marche –
prestcomm Editions-annee1993.
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-La Direction technique chargée des statistiques de la Population et de l’Emploi
(2013) : Enquête Emploi auprès des Ménages, Office National des Statistiques –

ALGER.
-Ministère de la formation et de l enseignement professionnels (2004), circulaire

ministérielle n° :5.
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امللخص:

الفروق املوجودة بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن 
ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس املهارات احلياتية ،بعض املهارات احلياتية(ل م د) يف 

ت ، من كال النظامني واجلنسنيطالبا)244على عينة مكونة من ( بينت النتائج املتوصل وبعد حتليل البيا
موع الكلي للمهارات إحصائيادالة وجود فروق إليها  بني طلبة النظامني الكالسيكي و(ل م د) يف ا

وجود عدمبينتكما.املهارات اإلجتماعيةو ط و مواجهة الضغبعد مهارةستثناءبقية األبعاد ياتية، ويف احل
موع الكلي للمهارات احلياتية، ويف مجيع أبع .  املقياسدافروق بني الطلبة والطالبات يف ا

:مقدمة
ت العامليةيف ضوء التطّورات العلمية، ، وظهور التكتالت اإلقتصادية العوملةمثل -والتحد

التغريات و -، والثورة املعرفية)يزواإل( والسياسية وإلزامية اخلضوع للمقاييس واملواصفات الدولية 
االت،التكنولوجية اليت حدثت يف النصف الثاين من القرن العشرين، خاصة يف جمايل املتالحقة يف كافة ا

"املؤمتر العاملي حول التعليم العايل يف القرن احلادي يف مقر اليونسكو بباريس عقد،املعلومات واإلتصال
لون من اهليئات دولة، وممث)180(، شاركت فيه1998أكتوبر9إىل5يف املدة من والعشرين"

ض متخرة تطوير التعليم العايل، وقداألكادميية، وخرباء يف التعليم العايل. وتدارس املشاركون يف املؤمتر ضرو 
الذي نّصت ديباجته اإلعالن العاملي للتعليم العايل للقرن احلادي والعشرين" هذا املؤمتر العاملي عن "

ت الكربى اليت سيواجهها على دواعي وأسباب إصالح التعليم العايل، ت والتحد فأشارت إىل أن الصعو
ل الالزم، وحتقيق عدالة الفرص التعليمية، التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين تتمثل يف توفري التموي

تمع ة، وتنمية البحث العلمي، وحتقيق اوتطوير كفاءة اهليئة التدريسي ستجابة الربامج الدراسية حلاجات ا
الفعلية، ومتكني اخلرجيني من احلصول على عمل، وإقامة تعاون دويل فّعال، واستثمار تقنيات اإلتصال يف 

.ا ونشرها والوصول إليها والتحكُّم فيهاإنتاج املعرفة وإدار
ن ، ويف أعقاب هذا املؤمتر، سعت الكثري من الدول إىل إصالح التعليم العايل لديها منها  إميا

ا الرقي واحلضارة ال يتحققان  تمعات البشرية ومؤسسا الستثمار يف املوارد البشرية، وأن أبرز ما مييز ا إال 
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ت املتحدةومن أجل هذا وذاك،مهاراتما ميتلكه أفرادها من جديدةصيغةبوضعاألمريكيةقامت الوال
اعتبارللجامعات،التقليديالطورمنللخروج حبيثالتكنولوجيا،وتسويقلنقلستثماريةامؤسسةأ

لتايلللمستثمرين،الربامجمنعدداتقدم ال،هذايفاملؤهلنياخلرجينيإلعدادبرامجتقدميو حيثا
يعكسمركزعنعبارةهوو األمريكياحلاضنعنوانحتتذلكيفجتربتهاTexasجامعةقدمت

يئةالبحوثوتوجيهاملناهجتكييفإىلويسعىالتنمية،جماليفاجلامعةإسهامات البحث،فرصو
ن بتأسيس جملس وطين لإلصالح الرتبوي، يهدف إىل إدخال ،الشركاتمعاإلرتباطو  كما قامت اليا

دة الدعم هلذا اجلانب ملواجهة القرن اجلديد.يف أنظمة التعليم، تغيريات  وز
موعة األوروبية بتمويل أربعة برامج أساسية للتعليم، وهي برامج  ويف السياق ذاته قامت ا

)Comettامعات واملؤسسات يف جمال التدريب والتكنولوجيا على أساس ) يقوم على التعاون بني اجل
مج ( بني اجلامعات لتقدمي برامج متماثلة، حبيث شراكات) يهدف إىل إنشاء Erasmosاملشاركة، وبر

مج ( ) الذي يهتم Liaguaيستطيع الطالب إكمال أي جزء من دراسته يف أحد الدول املشاركة، وبر
ا.  مج بتعليم اللغات وإجاد إلشرتاك مع بر لتعليم العايل ينفذ  )، Erasmos(والشق اخلاص 

مج  ) ويهدف إىل إنشاء مؤسسة أوروبية لإلعداد والتدريب ويكون مركزا لنقل Tempus(وبر
مج سنة  1990.1اخلربات، وقد أنطلق هذا الرب

واملنظمات الدولية،2وتوفلر،وزمالؤهBowenأمثال اهتمام الرتبويني من ازدادوقد 
ألردن يف وثيقة 2001وجملس قمة الدول العربية (،3)2004، األلكسو1996(اليونسكوواإلقليمية  (

ثري قدراته يف اإلبداع ، وتتنمي املهارات احلياتيةاإلطار العريب للطفولة، إىل ضرورة إعداد مناهج دراسية
ا اجلمعية ، واإلبتكار ASTD)) ((1990األمريكية للتدريب والتطويروالدراسات اليت قامت 
املهارات واعتبارها من متطلبات الوظيفة يف عصر العوملة، وإدراجها يف كافة مراحل التعليم هذهستثمار

،املؤثرةاإلتصال وحل املشكالت واختاذ القرارات، واملهارات، خاصة مهاراتمبا فيها التعليم العايل
ومهاراتالتفاوض،علىوالقدرةاجلماعة،إطاريفالعملومهاراتالقيادة،يفاملشاركةيفوتتمثل
والتعاملالوظيفي،للمستقبلوالتخطيطاألهداف،رسمعلىوالقدرةلنفس،الثقةيفتتمثلتطويرية
تمعاإلجيايب االشعوبثقافاتتنوعوتقبلمواردها،وترشيدحلمايتها،البيئةمكو والتفاعل،ومعتقدا

ومن هذه املنطلقات اعتنت الدول يف اآلونة األخرية بتطوير تعليم املهارات احلياتية بغية . جيابيةمعها
ا .إصالح أنظمة التعليم 

وقد أفردت بعض اجلهات مقررات دراسية مستقلة إلكساب الطالب مثل هذه املهارات، خاصة 
على أن Hodgkinsonويذكراملعتمد على األداء.يف تلك اجلامعات اليت تتبىن مفهوم التعليم 
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علىاحملدودةلقدرةأوبعدم املهارة،يتميزونيف أمريكاالعليااملدارسطلبةمناخلرجينيمنهناك الكثري
املشكالتحل

ووعيا منها ،مع هذا التوجه العامليوحىت تتكيفواجلامعة اجلزائرية كغريها من جامعات العامل،
مبا تباع النظم التعليمية املتطورة يف حتقيق التقدم والرقي، سعت إىل تطوير نظامها التعليمي، امهية التعليم و 

منها حباجة  نية، وإميا املتعلمني يستجيب للمقاييس العاملية من جهة، وملتطلبات السوق من جهة 
جيعل للتعلم معىن يف حياة الطالب، ة اليومية، وعلى حنو للمهارات احلياتية املرتبطة مبعايشة مواقف احليا

).2004/2005اجلامعية (السنةمنابتداء جديدد) كإصالحمنظام (لتطبيقتبنتفقد
مشكلة الدراسةــ 1

غالبية القائمني عليه، نتنطلق مشكلة الدراسة من أن املتتبع ملا جيري يف امليدان التعليمي، جيد أ
للتعليم الكالسيكي، الذي ال يستوعب الوقائع الكاملة للحياة ما زالوا خيتزنون بعض السمات األساسية 

لشهادة دون ،واالجتماعيةواألحياء والبيئات والظواهر الكونية  بتوصيل االهتماموالذي يهتم أساسا 
وعليه كان لزاما .تعلم لإلنتقال من املدرسة إىل عامل الشغلاملتعدتلك املهارات اليت ،4املهارات للخرجيني

االت املختلفة تقع مسؤولية البحث عن طبيعة هذ النظام، وإحكام بنايته، اعلى العلماء والدارسني يف ا
فشل يف إعداد طالب ذوي : إن التعليم الكالسيكيحيث يقول حمللو التعليم. تحيله إىل أدوات وظيفيةل

وحتقيق الطموحات، وأن مناهجنا من خالهلا قادرين على التفاعل مع متغريات العصر،يكونونمهارات 
،واالستظهارالدراسية ال تزال تركز على األساليب والطرائق التقليدية، اليت تعتمد على التلقني واحلفظ

مل تكوين املهارات احلياتية.و
لذا أصبح من الضروري مواكبة نظام التعليم ملتطلبات العصر، فضال عن املتطلبات املستقبلية 

موملا كان تكوين املهارات احلياتية عند الطلبة ليس أقل أمهية من املتوقع حدوثها. للمادة العلميةاستيعا
.)2003(األلكسو)، 1996(اليونسكو"

هل ختتلف الوظائف األساسية اليت يقدمها عن و ،غرياتفهل نظام (ل م د) مؤهل ملواكبة هذه الت
فإَن املشكلة اليت تتصدى هلا هذه الدراسة تتلخص يف تلك اليت كان يقدمها النظام الكالسيكي؟

:نيالتالينيالتساؤل
؟نظام (ل م د) يف املهارات احلياتيةطلبة النظام الكالسيكي و بني طلبةهل توجد فروق -
هل توجد فروق بني الطلبة ككل يف املهارات احلياتية تعزى ملتغري اجلنس؟ -

عدة أسئلة فرعية كاآليت:األولويتفرع التساؤل 
هل توجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة موجهة الضغوط؟-
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(ل م د) يف مهارة حل املشكالت؟هل توجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام-
هل توجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة اختاذ القرار؟-
هل توجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف املهارات اإلجتماعية؟-
) يف مهارة اإلتصال؟هل توجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د-
هل توجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة القيادة؟-
:فرضيات الدراسةــ 2

:األوىلالفرضية العامة
.احلياتيةتوجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف املهارات

الفرضيات اجلزئية:
.م (ل م د) يف مهارة موجهة الضغوطبني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظاتوجد فروق-
.كالتتوجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة حل املش-
.م (ل م د) يف مهارة اختاذ القرارتوجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظا-
.(ل م د) يف املهارات اإلجتماعيةالكالسيكي وطلبة نظامتوجد فروق بني طلبة النظام -
.إلتصالتوجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة ا-
.ة نظام (ل م د) يف مهارة القيادةتوجد فروق بني طلبة النظام الكالسيكي وطلب-

الفرضية العامة الثانية:
.ل يف املهارات احلياتية تعزى ملتغري اجلنستوجد فروق بني الطلبة كك

أمهية الدراسة:ــ 3
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله من جهة، ومن طبيعة الفئة 

االستفادةمرحلة الشباب)، وما ميكن أن حتققه من نتائج ميكن و املستهدفة من جهة أخرى (طلبة اجلامعة
كما تنبع أمهيتها من التغريات اليت حدثت التطبيقية،  وأإليها، سواء من الناحية العلمية االستنادوأمنها، 

يف أنظمة التعليم.
املسامهة يف تشخيص طبيعة النظامني الكالسيكي و(ل م د) يف املهارات احلياتية (مواطن القوة 
ملهارات، اليت متكنه عند التخرج  والضعف). وتقييم مدى فعالية إصالح التعليم العايل يف تزويد الطالب 

من مواجهة احلياة العملية. 
اجلامعة. كما تلقي الضوء طلبةياتية املتوفرة لدى توفر هذه الدراسة مؤشرات عن أهم املهارات احل

على نسبة توفرها عندهم. وتقدمي تصور عام عن مستوى خرجيي اجلامعة كما –يف ضوء حتليل النتائج –
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سوق العمالة، من احتياجاتيراه اخلرجيون أنفسهم، ومن مث نسعى إىل تطويره، حىت نتمكن من تلبية 
امعة.الناحية النوعية خلرجيي اجل

لتعليم املبين على املهارات احلياتية، وتستجيب ملقرتحات الدراسات االهتمام املتزايد عامليا 
ت املستقبل، كما تستجيب للدعوات اليت تطلقها بعض  عداد طالب اليوم لتحد العلمية اليت تنادي 

ن املنظمات العاملية كمنظميت الصحة العاملية واليونسكو اللتان بتنمية املهارات احلياتية.تناد
تنبثق أمهية الدراسة من القول أن التمتع بقدر كبري من املهارات احلياتية، ميكن أن يكون له أمهية 

أكرب لتحقيق النجاح يف الدراسة ويف احلياة.
أهداف الدراسة:ــ 4

يفهم قيمة علمية، فاهلدف من الدراسة تلكل دراسة هدف أو جمموعة أهداف حىت تكون ذا
ذه الدراسة. وتكون األهداف يف احلقيقة معرفة مدى عادة على أنه السبب الذي من أجله قام الباحث 

ما إلضافة إىل اإلجابة على األسئلة السابقة إىل الدراسةتسعى هذه وعليه،حتقق الفرضيات املقرتحة
يلي:
.املهارات احلياتيةبني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف الفروقالتعرف على –
بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة موجهة الضغوط.الفروق التعرف على –
بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة حل املشكالت.الفروق التعرف على –
بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة اختاذ القرارات.الفروقالتعرف على –
بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف املهارات اإلجتماعية.الفروق التعرف على –
.بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة اإلتصالالفروق التعرف على –
بني طلبة النظام الكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف مهارة القيادة.الفروق التعرف على –
املهارات احلياتية تعزى ملتغري اجلنس.يفالفروق بني طلبة جامعة املسيلةالتعرف على –

:مصطلحات الدراسة إجرائياحتديد ــ5
نظام التعليم:ــ 1ــ5

ا الدولة من خالل املؤسسات نظام التعليم  مجلة األنشطة التعليمية النظامية املمنهجة اليت تقوم 
التعليمية عرب املراحل التعليمية، واملعارف احملددة املراد منها ختريج مواطنني ذوي الكفاءات واملهارات 

احملددة. 
النظام الكالسيكي: ــ 2ــ5
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) بغية توجيه برامج 1971(وهو النظام الدراسي اجلامعي الذي أستحدث بداية من سنة 
شرعي مبقدرة معينة للعمل يف جمال حمدد.اعرتافالتكوين للحصول على شهادة جامعية، تكون مبثابة 

، وحسب مستويني ويعتمد هذا النظام على ثالثة مراحل تكوينية، تتوج كل واحدة منها بشهادة جامعية
.دكتوراهو ماجستريوتتوج بشهادة ما بعد التدرجمستوىووتتوج بشهادة ليسانس،التدرجمستوى:مها

هو نظام تعليمي تعتمد مناهجه على جمموعة من املواد التعليمية السنوية، على مدى ثالث أو 
مخس سنوات دراسية حسب التخصص، وتعىن بتزويد الطالب مبعلومات ومهارات معرفية.

كساب املعارف العلمية وتعميقها  دف إىل التكوين  منظومة قدمية يف هيكل النظام العايل 
وما بعد التدرج.،مستوى التدرج:حسب مستويني

نظام (ل م د):ــ 3ــ5
هيكل للتعليم ): منظومة جديدة يف8/ 5/ 3دكتوراه) (–ماسرت–(لسانس(ل م د) نظام 

تدرجييا كسونيةمن البلدان األجنلوسمستوحىالعايل  سبتمرب من ابتداء، وأخذ هذا النظام مكانته يف بلد
2004.

ويعتمد هذا النظام على ثالثة أطوار تكوينية متمايزة ومرتابطة لرصد تطور كفاءات الطالب، 
وتتمثل هذه األطوار يف: ،تتوج كل واحدة منها بشهادة جامعية

+ أوال طور ليسانس: سنوات.03شهادة البكالور
+ نيا طور ماسرت: سنوات.05شهادة البكالور

+ لثا طور دكتوراه: سنوات. 08شهادة البكالور
املهارات احلياتية:ــ 4ــ5

ا القدرات اليت متكن األفراد من القيام بسلوك تكيفي واجيايب على جيعلهم قادرين،ويقصد 
االتعامل الفعال مع  ا الدرجة الكلية اليت يتحصل عليها : وتعرف إجرائيا،متطلبات احلياة وحتد

نقطة). 390نقطة، أما أقصاها فتقدر بـ 78الطالب يف مقياس املهارات احلياتية (حيث تبلغ أدىن درجة 
يتكون هذا املقياس من األبعاد الستة التالية: 

مهارة مواجهة الضغوط:ــ 
نه مهددا Lazarusا يعرفه ا جمموع العمليات الين تتوسط الفرد واحلدث الذي يدركه 

ثريه على كفاءته النفسية أو اجلسدية :وتعرف إجرائيا.5قصد التحكم فيه أو حتمله أو التخفيف من 
عليها الطالب من خالل اإلجابة على ثالثة عشر بندا تقيس مهارته يف مواجهة يتحصلالدرجات اليت 

نقطة).65نقطة، أما أقصاها فتقدر بـ 13(حيث تبلغ أدىن درجة .الضغوط
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مهارة حل املشكالت:ــ 
: وهي وتعرف إجرائيا. جممل العمليات الذهنية اليت يستخدمها الطالب عند حله ألية مشكلة

قيس مهاراته يف حل تالدرجات اليت يتحصل عليها الطالب من خالل اإلجابة على ثالثة عشر بندا 
.تاملشكال

مهارة اختاذ القرارات:ــ
بت Webesterيعرفها بقوله: اختاذ املوقف النهائي عن طريق احلسم يف مسألة ما بتصميم 

دخاله حيز التنفيذ : وهي الدرجات اليت يتحصل عليها الطالب وتعرف إجرائيا.6وأكيد وصياغته عمليا 
.اختاذ القراراتمن خالل اإلجابة على ثالثة عشر بندا تقيس مهاراته يف 

املهارات اإلجتماعية:ــ
جيابية مع زمالئه وحقدرة الطالب ع سن التعبري عن املشاعر اإلجيابية والسلبية، لى التفاعل 

م، مع رفاقه، وكذلك التعرفاالجتماعييف مواقف التفاعل انفعاالتهوضبط  على مشاعر زمالئه وتلميحا
: وهي الدرجات اليت يتحصل عليها الطالب من وتعرف إجرائياسن التصرف مبا يناسب املوقف. وح

.خالل اإلجابة على ثالثة عشر بندا تقيس مهاراته اإلجتماعية
مهارة اإلتصال:ــ

ا: Andersonيعرف الرسائل واستقبالقدرة الطالب على إرسال مهارة االتصال 
: وهي الدرجات اليت وتعرف إجرائيا. 7واملعلوماتمع الفهم للخواطر والتعليماتاللفظية وغري اللفظية 

.يتحصل عليها الطالب من خالل اإلجابة على ثالثة عشر بندا تقيس مهارته يف اإلتصال
مهارة القيادة:ــ 

ا الطالب وتوجيه سلوك اآلخرين، حنو أهداف حمددة، واملتمثلة يف حتفيزتلك املهارة اليت يتمتع 
ا ويتبناها. : وهي الدرجات اليت يتحصل عليها الطالب من خالل اإلجابة على وتعرف إجرائيايؤمن 

ثالثة عشر بندا تقيس مهارته يف القيادة. 
ــ منهج الدراسة: 6

تم  اعتمد الباحث يف الدراسة احلالية على املنهج املقارن الذي يعترب أحد املناهج الوصفية اليت 
واملقارنة بني أفرادها حسب بعض املتغريات الدميوغرافية.بوصف الظواهر وحتليلها 

جمال الدراسة (املكاين، الزمين، البشري):ــ 7
أجريت الدراسة امليدانية جبامعة املسيلة، ومشلت طلبة السنة الرابعة نظام كالسيكي، والسنة الثالثة 

ا نظامي التعليم إلشراف املباشر على توزيع . حيثنظام (ل م د) من الكليات اليت  قام الباحث 
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ت كنظام التعليم واليت تعلى أفراد العينة، مقياس املهارات احلياتية استمارة  تضمن جمموعة من البيا
اية السداسي األ ).2012/2013للسنة اجلامعية (ولواجلنس، وذلك يف 

.استمارة)244(علىصولمت احلتستوف الشروطملاليتواستبعاداالستماراتمجع بعد و 
األساليب اإلحصائية املستعملة يف الدراسة:ــ8

لرجوع إىل فرضيات الدراسة وإىل خصائص العينة فقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية 
التالية:

(الصدق التمييزي) ملقياس حلسابTاختبارو ، ـــــاإلحنراف املعياري، ــــواملتوسط احلسايبـــــ ، النسبة املئويةــــ 
، والكشف عن الفروق بني اجلنسني نياملهارات احلياتية، ولداللة الفروق بني متوسطات طلبة النظام

ث). (ذكور/إ
اخلصائص السيكومرتية للمقياس: ــ 9

من املستلزمات األساسية جلودة املقياس، وقدرته على قياس ما أعد لقياسه، التثبت من 
رتية له، واليت من أمهها الصدق والثبات.اخلصائص السيكوم

الصدق: ــ 1ــ9
االختباربصدقيعد الصدق من اخلصائص األساسية يف بناء املقاييس الرتبوية والنفسية، ويقصد

التالية:إلجراءاتالقيامخاللمنقياساملصدقمنالتأكيدمتلقياسه، و أعدمااالختبار يقيسأنهو
:احملكمنيصدق ــ 1ــ1ــ9

الصدق الظاهري، وذلك استخدامد من صدق حمتوى مقياس املهارات احلياتية عن طريق مت التأك
من خالل عرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني من محلة درجة الدكتوراه يف جامعة اجلزائر 

إلبداء الرأي ،) حمكمني9واملسيلة واألغواط، ومن أصحاب اخلربة واإلختصاص، حيث بلغ عددهم (
حول مدى مالئمة عبارات املقياس، ووضوحها من حيث املضمون، والصياغة، واللغة، ومدى مناسبة 

ا مناسبةأي العبارة للمهارة اليت تندرج حتتها، وإضافة أو حذف أي عبارات، أو  ويف ضوء ،اقرتاحات يرو
ستة) عبارة موزعة على 78(املقياسحيث بلغ عدد عبارات،األساتذة مت إجراء التعديالت املناسبةآراء

.ثالثة عشر عبارةوكل بعد يتضمن أبعاد
سلوب املقارنة الطرفية:ــ2ــ1ــ9 الصدق التمييزي 

إلعتماد على الصدق التمييزي أو املقارنة الطرفية،  مت التأكد من صدق مقياس املهارات احلياتية 
ها،االستطالعيةد العينة وذلك بعد ترتيب درجات أفرا ) طالب 60واليت ضمت (من أعلى درجة إىل أد

) من %27من كال النظامني كال اجلنسني، حيث مت اختيار جمموعتني من طريف التوزيع، ومتثل نسبة (
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) من األفراد الذين حصلوا على أدىن الدرجات، فكان %27األفراد الذين حصلوا على أعلى الدرجات، و(
ة،) طالب، فاستخرجت هلم املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعياري27حجم كل جمموعة لكال الطرفني (

إلعتماد على  الرز  موعتني العليا والدنيا  مة اإلحصائية للعلوم مث حسبت قيمة "ت"للفروق بني ا
) يبني ذلك.1واجلدول رقم ().SPSSاإلجتماعية (

موعة الدنيا يف مقياس 1جدول رقم ( موعة العليا وا ): يبني داللة الفروق بني متوسطات ا
املهارات احلياتية "صدق املقارنة الطرفية"

موع الدرجات العليا بلغ 1من خالل اجلدول رقم ( ) نالحظ أن املتوسط احلسايب 
حنراف 316.18( موع الدرجاتيف حني بلغ) 13.13معياري () و الدنيا املتوسط احلسايب 
حنراف236.88( موعتني العليا والدنيا ،)12.89معياري () و بلغت "ت"فنجد أن قيمة أما الفرق بني ا
≤الداللةوهي دالة إحصائية عند مستوى ،)32(عند درجة حرية ) 35.65( α) 0,01 مما يدل ،(

لتاليعلى وجود فروق  موعة الدنيا، و موعة العليا ونتائج ا قدرة فللمقياسدالة إحصائيا بني نتائج ا
نه مقياس صادق. على التمييز بني أطرافه، ومنه نستنتج 

:صدق االتساق الداخليــ3ــ1ــ9
بني كل بعد والدرجة الكلية االرتباطالداخلي مت حساب معامالت االتساقستعمال 

:)2البينية ألبعاد املقياس الستة كما هو موضح يف اجلدول رقم(االرتباطللمقياس. ومت حساب معامالت 
.): يبني معامالت االرتباطات البينية ألبعاد املقياس الستة والدرجة الكلية للمقياس2جدول رقم(

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة 
""ت

درجـة 
احلريـة

مستـوى 
الداللـة

موعة العليا يف مقياس  ا
املهارات احلياتية 

ن=
17

316.1
8

13.1335.
65

320.00

موعة الدنيا يف مقياس  ا
املهارات احلياتية 

ن=
17

236.8
8

12.89

مهارةاألبعاد
القياد

ة

مهارة
اإلتصال

املهارات
اإلجتماعية

مهارة
اختاذ القرار

مهارة
حل 

املشكالت

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

الدرجة 
الكلية

مهارة 
القيادة

10.57*
*

0.56**0.44**0.46**0.38*
*

0.72*
*



436

0.01دالة عند .    ** 0.05دالة عند *
املقياس، وبينها بني كل بعدين من أبعاد ارتباط) أن معامالت 2من خالل اجلدول رقم (يتبني

موع الكلي للمقياس، تراوحت بني ( )، وأن مجيعها ذات داللة إحصائية على 0.30/0.84وبني ا
فهو ومهارة مواجهة الضغوطبني املهارات اإلجتماعيةاالرتباطمعاملستثناء ) 0.01مستوى أقل من (

املقياس.تساقاعلىيدلمما) 0.05دال على مستوى أقل من (
:الثباتــ 2ــ9

املهارات مت التأكد من ثبات املقياس عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد مقياس
) يوضح ذلك:3احلياتية وكذا الدرجة الكلية، واجلدول رقم (

حلساب ثبات أبعاد املقياس الستةألفا كرونباخ) يبني معامالت 3جدول رقم (
مهارةالبعد

مواجهة
الضغوط

حل مهارة 
املشكالت

مهارة 
اختاذ 
القرار

املهارات 
اإلجتماعية

مهارة 
اإلتصال

مهارة 
القيادة

موع  ا
الكلي

معامل 
ت الثبا

0.410.520.500.490.520.420.79

مهارة 
اإلتصال

10.56**0.52**0.55**0.52*
*

0.80*
*

املهارات 
اإلجتما 

عية

10.40**0.44**0.30*0.72*
*

مهارة 
اختاذ 
القرار

10.78**0.67*
*

0.81*
*

مهارة 
حل 

املشكال
ت

10.68*
*

0.84*
*

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

10.74*
*

الدرجة 
الكلية

1
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)0.41/0.52(تراوحت ما بني ألبعاد املقياسألفا كرونباخمعامالت مما سبق تبني أن 
على درجة مقبولة من الثبات، مما وهذا يدل )0.79(الكلية فبلغت قيمتهالنسبة لألبعاد، أما الدرجة 

الدراسة األساسية.يف استخدامهميكننا من
) أن الصدق الذايت للمقياس ميكن حسابه عن طريق اجلذر 1996ذكر فؤاد السيد (:الصدق الذايتـــ 

) يوضح ذلك:4اجلدول رقم (و ، الرتبيعي ملعامل الثبات
) الصدق الذايت ألبعاد املقياس والدرجة الكلية4(اجلدول رقم 

البعد
مهارة

مواجهة
الضغوط

مهارة حل 
املشكالت

مهارة 
اختاذ 
القرار

املهارات 
اإلجتماعية

مهارة 
اإلتصال

مهارة 
القيادة

موع  ا
الكلي

الصدق 
الذايت

0.640.720.700.700.720.640.88

= αالذايت للمقياس من خالل معامل الثبات للمقياس (قمنا حبساب معامل الصدق 
وقدرت قيمة معامل الصدق بـ ، )،حيث أن الصدق الذايت يساوي اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات0.78

)0.88(
عينة الدراسة األساسية: ــ 10

لتقرب أكثر من االستطالعيةالدراسة لنامسحت  ا  لتعرف على ميدان الدراسة، واختبار أدا
ا )244(تتكون من واليت، عينة الدراسة األساسية طالب وطالبة مت اختيارهم بنفس الطريقة اليت مت 

) يوضح ذلك:5واجلدول رقم(االستطالعية،اختيار عينة الدراسة 
التعليم واجلنس) توزيع الطلبة حسب متغري نظام 5جدول رقم(

موعالعددالتعليم واجلنسنظام موعالنسبة املئويةا ا

10124441.39100طلبة النظام الكالسيكي

14358.60طلبة نظام (ل م د )

11224445.90100الطلبة

13254.09الطالبات

متغري نظام التعليم واجلنس) الذي يوضح توزيع الطلبة حسب 5لقاء نظرة على اجلدول رقم (
أن طلبة نظام (ل م د) يشكلون أعلى نسبة من بني أفراد عينة الدراسة، حيث شكلوا ما نسبته 
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) فقط. وهذا نظرا لكثرة %41.39) يف حني أن طلبة النظام الكالسيكي شكلوا نسبة (58.60%(
السيكي كما سبق كما أن نسبة عدد طلبة نظام (ل م د) يف جمتمع الدراسة، مقارنة بطلبة النظام الك

ث أكثر من الذكور نظرا لكثرة عددهن يف جمتمع الدراسة مقارنة مع الذكور.اإل
عرض ومناقشة نتائج الدراسة:ـ ـ10
:اجلزئيةاوفرضيااألوىلالعامةعرض نتائج الفرضية ــ 1ــ10

يف املهارات م د)د فروق بني طلبة النظامني الكالسيكي و(لو على وجالعامةتنص الفرضية 
موع الكلياحلياتية  وللتحقق من هذه الفرضية مت ، وعلى كافة األبعاد الفرعية ملقياس املهارات احلياتية وا

"ت" ملعرفة الفروق بني طلبة النظامني على أبعاد املقياس، وعلى املقياس بصورته الكلية، استخدام اختبار
:)6واليت تظهر يف اجلدول رقم(

كالسيكي و(ل لداللة الفروق بني متوسطات طلبة النظامني ال"ت") يبني نتائج اختبار6(جدول رقم
وعلى كافة األبعاد الفرعية ملقياس املهارات احلياتية والدرجة الكليةم د)

نظام البعد
التعلیم

المتوسطالعینة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
"ف"

sig قیمة
"ت"

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

كالسي
ك

1.85ـــ10145.875.771.960.16
1.90ـــ

2420.06
0.05

(ل م 
د)

14347.386.59

مهارة 
حل 

املشكال
ت

كالسي
ك

2.35ـــ10144.617.020.640.42
ـ2.37ــ

2420.02
0.01

(ل م 
د)

14346.837.42

مهارة 
اختاذ 
القرار

كالسي
ك

4.20ــ10143.637.450.160.68
4.16ـــ

2420.00
0.00

(ل م 
د)

14347.507.13

املهارات 
اإلجتماع

ية

كالسي
ك

1.71ـــ10145.105.336.230.01
1.79ـــ

2420.08
0.07

(ل م 
د)

14346.506.89

مهارة 
اإلتصال

كالسي
ك

2.61ـــ10144.506.150.260.60
2.66ـــ

2420.00
0.00

(ل م 
د)

14346.736.80

كالسيمهارة 
ك

3.46ـــ10144.505.302.420.12
3.55ـــ

2420.00
0.00
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(ل م القيادة
د)

14347.146.21

الدرجة 
الكلية

كالسي
ك

101263.0
2

23.9
4

6.04ـــ9.890.00
6.34ـــ

2420.00
0.00

(ل م
د)

14
3

285.
21

31.
12

موعتني مستقلتني وهلذا خنتار قيمة"ت" 6يتبني من خالل اجلدول رقم ( ) وعلى اعتبار أن ا
لنسبة لألبعاد "ف"للتجانس Leveneاختبار ومستوى داللتها بناء على قيمة  ، والذي بلغت قيمته 

اخلمسة التالية: (مواجهة الضغوط، وحل املشكالت، واختاذ القرار، واإلتصال، والقيادة) وعلى التوايل 
)، وهي قيم غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة2.42)، (0.26)، (0.16)، (0.64)، (1.96(
)(0,05 لتايل سنعتمد النتائج جتانس افرتاض، وعليه سنختار قيمة "ت" يف حالة التباينات، و

موع الكلي للمقياس فقد السطر األولاملوجودة يف  من اجلدول. أما يف بعد املهارات اإلجتماعية وا
أقل من "ف"وهي دالة، ألن مستوى داللة قيمة )9.89( )،6.23بلغت قيمة "ف" وعلى التوايل: (

لتايل سنعتمد جتانس)،ويف هذه احلالة سنختار قيمة "ت" يف حالة عدم افرتاض 0.05( التباينات، و
):6ويف ما يلي نوضح النتائج املوجودة يف اجلدول رقم (من اجلدول.السطر الثاينالنتائج املوجودة يف 

مهارة مواجهة ل م د) يف (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة النظامني الكالسيكي و.1
)1.79ـــ()،1.85(ـــيف هذين البعدين وعلى التوايل إذ بلغت قيمة "ت"املهارات اإلجتماعيةو الضغوط

يف طلبة النظام الكالسيكياحلسايب لتوسط املوقد بلغ .0,05داللةوهي غري دالة إحصائيا على مستوى
حنراف معياري()، 45.10(،)45.87(هذين البعدين وعلى التوايل )، يف حني بلغ 5.33(،)5.77و

حنراف معياري (46.50(،)47.38(،متوسط طلبة نظام (ل م د) ) حيث تبني 6.89(،)6.59) و
) درجة من متوسط طلبة النظام الكالسيكي. 1.4()1.51(نظام (ل م د) كان أكرب بـأن متوسط طلبة

لتايل لصفرية اليت تنص على عدم وجود فروق بني طلبة النظامني نقبل الفرضية او نرفض الفرضية البديلةو
واملهارات اإلجتماعية.،الكالسيكي و(ل م د) يف مهارة مواجهة الضغوط

حل ات التالية(هار امليف (ل م د) وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة النظامني الكالسيكي و.2
موع،والقيادة، واالتصال، القراراختاذ،و املشكالت ولصاحل طلبة نظام (ل مالكلي للمهارات احلياتية)وا

وهي دالة ) 6.34)، (ـــ2.61(ـــ،)2.61(ـــ،)4.20(ـــ،)2.35(ـــوعلى التوايل إذ بلغت قيمة "ت"د) 
يف هذه حيث بلغ املتوسط احلسايب لطلبة النظام الكالسيكي)α) 0,05≤داللةإحصائيا على مستوى
)263.02(،)47.14(،)44.50(،)44.50(،)43.63(،)44.61(األبعاد وعلى التوايل

حنراف معياري يف حني بلغ املتوسط احلسايب )23.94(،)5.30(،)6.15(،)7.45(،)7.02(و
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حنراف ) 285.21(،)47.14(،)46.73(،)47.50(،)46.83(،لطلبة نظام (ل م د) و
لتايل نرفض الفرضي)31.12(، )6.21(،)6.80(، )7.13(،)7.42(معياري  ة الصفرية ونقبل و

اليت تنص على وجود فروق بني طلبة النظامني الكالسيكي و(ل م د) يف هذه املهارات.الفرضية البديلة،
: العامة الثانيةعرض نتائج الفرضية ــ2ــ10

كافة تنص الفرضية الرئيسية الثانية على ما يلي: ال توجد فروق بني الطلبة والطالبات وعلى  
" ملعرفة الفروق ت"استخدام اختباروللتحقق من هذه الفرضية مت فرعية ملقياس املهارات احلياتية.األبعاد ال

:)7(بني الطلبة والطالبات على أبعاد املقياس، وعلى املقياس بصورته الكلية، واليت تظهر يف اجلدول رقم 
لداللة الفروق بني متوسطات الطلبة والطالبات وعلى كافة "ت"اختبار) يبني نتائج 7جدول رقم (

موع الكلي األبعاد الفرعية ملقياس املهارات احلياتية وا
البیانات 

أبعاد
المقیاس

المتوسطالعینةالجنس
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

Sig"ف"قیمة 
مستوى 

الداللة

قیمة 
"ت"

درجة 
الحریة

الداللة

مهارة 
مواجهة 
الضغوط

0.48ـــ11246.546.190.060.79الطلبة
0.49ـــ

2420.62
0.62 13246.946.40الطالبات

مهارة حل 
املشكالت

0.72ـــ11245.546.554.380.03الطلبة
0.73ـــ

2420.47
13246.237.930.46الطالبات

مهارة اختاذ 
القرار

0.62ـــ11245.547.270.200.64الطلبة
0.62ـــ

2420.53
13245.147.730.53الطالبات

املهارات 
اإلجتماعية

0.10ـــ11245.885.701.660.19الطلبة
0.10ـــ

2420.91
13245.966.830.91الطالبات

مهارة 
اإلتصال

0.49ـــ11245.586.490.060.80الطلبة
0.49ـــ

2420.62
13246.006.730.62الطالبات

مهارة 
القيادة

0.93ـــ11245.665.850.0030.95الطلبة
0.93ـــ

2420.35
13246.386.090.35الطالبات

موع  ا
الكلي

0.96ـــ112274.0128.302.300.13الطلبة
0.96ـــ

2420.33
132277.7331.750.33الطالبات

موعتني مستقلتني وهلذا 7من خالل اجلدول رقم ( ومستوى "ت"خنتار قيمة) وعلى اعتبار أن ا
لنسبة جلميع ألبعاد "ف" للتجانس Leveneداللتها بناء على قيمة اختبار والذي بلغت قيمته 

الكلية له ، واإلتصال، والقيادة) وللدرجةواالجتماعيةاملقياس اخلمسة (مواجهة الضغوط، واختاذ القرار، 
)، وهي قيم غري دالة 2.30)، (0.003)، (0.06)، (1.66)، (0.20)، (0.06على التوايل: (
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≤إحصائيا عند مستوى الداللة α) 0,05 تساوي التباينات، افرتاضيف حالة " ت")، وعليه سنختار قيمة
لتايل سنعتمد النتائج املوجودة يف  من اجلدول.السطر األولو

للتجانس Leveneختباراارة حل املشكالت فقد بلغت قيمة هأما يف بعد م
≤)وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة4.38("ف" α) 0,05 يف" ت")، وعليه سنختار قيمة
لتايل سنعتمد النتائج املوجودة يف جتانسعدم افرتاض حالة  كمامن اجلدول.السطر الثاينالتباينات، و

جميع أبعاد فيوجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة والطالبات عدم )7يتضح من اجلدول رقم (
موع الكلي له.  املقياس وا

مناقشة النتائج حسب الفرضيات:
وجود فروق ذات واليت تنص على:التابعة هلاالفرضيات اجلزئية و األوىلالعامةمناقشة نتائج الفرضية -

موع الكلييفولصاحل طلبة نظام (ل م د)(ل م د) الكالسيكي وداللة إحصائية بني طلبة النظامني  ويف ا
املشكالت، واختاذ القرار، واإلتصال، والقيادة) حيث جاءت حسب ما توقعناه أي املهارات التالية: (حل

حتققت الفرضيات وميكن تفسري ذلك بـ:
للتوجهات احلديثة اليت تركز على هحلاجات ومتطلبات السوق، وتضمين(ل م د)نظاممواكبة 
نظاممن االستفادة وكذا،من وسائل اإلتصال احلديثة وخاصة األنرتنتواالستفادة،املهارات احلياتية

يف برجمة الكثري من وإقحامه، يف اختيار ختصصهابعة، ووضع خطة بيداغوجية لتوجيه الطالبالوصاية واملت
وقربه من األستاذ ومن اإلدارة وهذا من شأنه أن يعزز اجلماعية،احلصص والدورات التعليمية الفردية و 

ويوفر له، ، ويتحسن على ضوء ذلك األداء الفردي واجلماعيواالستقرارقنوات االتصال، فيتحقق التفاهم 
وأساليب الدراسة احلديثة واملتنوعة يف ، احلرية الختيار املسار الذي يعتقد أنه األنسب لرغباته وقدراته

.8وايفوسليمان عبد الواحد(ل م د)، وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسةنظام
ت تواجه الطالب وضآلة دوره يف املشاركة يف تصميم األنشطة يف النظام الكالسيكيوجود حتد

يئة البيئة التعليمية لتطبيق املهارات احلياتية،وتكدس حجرات الدراسة وتنفيذها، وعدم 
يف الفرد للمهارات احلياتيةاكتسابثر إىل،9أمحد عودة واللولومنوقد أشارت دراسات كل 

لعديد من العوامل، واليت من بينها،  ت تواجه املؤسسات التعليمية  وضآلة دوره يف،الطالبوجود حتد
يئة البيئة لتطبيق املهارات احلياتية، وتكدس حجرات  املشاركة يف تصميم األنشطة وتنفيذها، وعدم 

.10الدراسة، كما هو احلال يف النظام الكالسيكي
لنسبة للفرضيتان وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة النظامني اللتان تنصان علىو

عكس ما توقعناه .واملهارات اإلجتماعيةمهارة مواجهة الضغوط، (ل م د) يف الكالسيكي و حيث جاء
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اإلطار كذا و،تفسري ذلك إىل تشابه الظروف اليت يعيشها طلبة النظامنيأي مل تتحقق الفرضيتان،وميكن
،وقد يرجع ذلك إىل أن أساتذة طلبة النظام الكالسيكي هم نفس أساتذة طلبة نظام (ل م هلماملرجعي

املهاراتتعلمأساليبمنأنوزمالؤهStevensحددوقد،د)، وأن طرائق التدريس نفسها
ا (نواعهاالنمذجةBanduraلـاالجتماعي التعلمنظريةعلىواملبنيةاملباشرغريالتعلمواكتسا

ملشاركةواملصورةاحلية منجمموعةعنعبارةاإلنساينالسلوكنالسلوكيةالنظريةأصحابويرى،)و
العقل. وهذاقواننيتكوينهايفويتحكماملختلفة،منوهمراحلأثناءويكتسبهاالفرد،يتعلمهااليتالعادات

11اللولووعودةأمحدمنكالدراسةإليهتوصلتمامعيتفق

تنص على ما يلي: ال توجد فروق بني الطلبة فيما خيص واليت:العامة الثانيةمناقشة نتائج الفرضية -
اجلنس املهارات احلياتية على الدرجة الكلية للمقياس، وعلى كافة أبعاده الفرعية الستة تعزى ملتغري 

.وقد حتققت هذه الفرضية،(ذكر/أنثى)
،12ودراسة زارعودراسة جورانة،رانيا صاصيالدراسة إليهتوهذه النتيجة تتفق مع ما توصل

تمعات ،اجلنسحسبيدل على عدم التمييز يف املعاملةوهذا  حيث أن التغريات اليت حدثت يف ا
االت اليت كانت بعيدة عنها، تعمل على إذابة الفوارق بني اجلنسني. وكذلك دخول املرأة يف كافة ا

تمع يتعامل معهما  احلايل، فقد أصبح ا وطبيعة التنشئة اإلجتماعية اليت ال تفرق بني اجلنسني يف عصر
باب عدم وجود الفروق بشكل واحد يف املدرسة واجلامعة والعمل. كل هذا وغريه ميكن أن يكون من أس

.13احلياتيةيف املهاراتبني الطلبة والطالبات
جلنسكما ملفاهيم القدمية اليت ،ميكن تفسري ذلك إىل تغري الكثري من املفاهيم املرتبطة  مقارنة 

عتبارها كائن  الفرص إضافة إىل له دور حمدد ال يتجاوزه وال يتعداه. اجتماعيكانت تنظر لألنثى 
ا التعليمة متاحة لكال اجلنسني يف كافة املؤسسات التعليمية ولتعرضهم لنفس اخلربات اليومية اليت ميرون 

حاجة اجتماعيةاجلنسني من بعضهم البعض، كما أن القدرة على ربط عالقات استفادةإلضافة إىل 
غري أن هناك دراسات .نفسية وفطرية يف أي إنسان مهما كان جنسه. وألن املهارات معظمها متعلمة

ث، وهذا يشري إىل أن متغري  على ومؤثر عامل فعالاجلنسبينت نتائجها وجود فروق بني الذكور واإل
نوعية معينة من املهارات احلياتية. وقد تعزى هذه النتيجة إىل وجود فروق جوهرية بني اجلنسني اكتساب

احمليطة خاصة خارج احلرم اجلامعي، وطبيعة األدوار اإلجتماعية لكل من فرص التفاعل مع البيئةيف 
ثواختالف14،الذكر واألنثى ونقصد بذلك فرص التفاعل ،املواقف احلياتية اليت يتعرض هلا الذكور واإل

تضعواليتوالثقافية املفروضةجتماعيةاالوالقيوداألعراففاحمليطة خاصة خارج احلرم اجلامعي، مع البيئة 
ثضوابط ثلدىمنهصرامةأكثرلإل الذكور، ففي جمتمعنا العريب ختتلف تنشئة الذكور عن اإل
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ثري ضغوط ،36آل عمران: (وليس الذكر كاألنثى) ث حتت  كثرية اجتماعيةوميكن أن توضع اإل
ثالنفسيالتكوينإلضافة إىل بغرض توفري احلماية هلا)(مثال عدم اإلنفتاح يف تكوين صداقات ، لإل

قدر  يف حني جند الذكور يتمتعون بالصحية املصاحبة للدورة الشهرية، كما ميكن تفسري ذلك للمتاعب
مكبري من احلرية من طرف أسرهم، ويتلقون خربات يومية علمية وعملية متنوعة من خالل عالقا

متزيد منومجاعات اللعبألصدقاء أشارت إىل ،Brendaإال أن دراسةعلى تعلم املهارات.قدر
ث عن الذكور يف امتالك املهارات احلياتية .15تفوق اإل

العام:االستنتاج
لكشف عن الفروق بني طلبة النظام  بعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة احلالية، واملتعلقة أساسا 

اإلستنتاجات أمهها:نستخلص مجلة من ملهارات احلياتيةالكالسيكي وطلبة نظام (ل م د) يف ا
حلياتيةوفيدالةإحصائياوجودفروق موعالكليللمهارا نظام (لطلبة. ولصاحلجميع األبعادبينطلبةالنظامينفيا

وعدم وجود فروق يف املهارات االجتماعية).املهارات مواجهة الضغوط، و مهارة بعد ستثناءد)، م
بعاده الفرعية الستة تعزى ملتغري اجلنس.احلياتية على الدرجة الكلية للمقياس، وعلى كافة أ

:اإلقرتاحات والتوصيات
يف ظل ما خلصت له الدراسة ميدانيا، ميكن اخلروج جبملة من اإلقرتاحات والتوصيات فيما خيص 

يف اجلزائر واملهارات احلياتيةالتعليم العايل
يت العوملة يف مقدمتها، ضرورة البد منها،ضرورة أنواع استحداثمواجهة متغريات العصر اليت 

دة فعاليته يف التنمية الشاملة. جديدة من التعليم تواجه التغريات اجلديدة بغية ز
 هذا النظامجوانب إليضاحألساتذةاوتنظيم ندوات علميةلصاحل عقد ملتقيات وطنية ودولية

املعطيات املتنوعة اخلاصة به: ماهيته خصائصه، كيفية تطبيقه. حىت ميكناألساتذة لتقدميوإشكاالته
.من فهمه واملسامهة بفعالية يف تطويره وإجناحه

 حىت يتم تعليمها تعليما مباشرا للطلبة يف احلياتية كجزء من املناهج الدراسيةإدراج تعليم املهارات
أمهية هلا.اإلعالموسائلوإيالء،األكادمييةاملدارس من خالل تعليمهم املقررات

وتطوير أساليب التقومي لتمس أبعاد أخرى.،توسيع عينة الدراسة للتمكن من تعميم نتائجها
طلبةإجراء دراسة ملدى ممارسة األساتذة  للمهارات احلياتية من وجهة نظر ال.
األساتذة.نظروجهةمناحلياتيةللمهاراتالطلبةممارسةملدىدراسةإجراء

اهلوامش:
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، العريب، القاهرة، مصر، دار الفكر 1. الطبعة جمتمع املعرفة واإلبداع يف القرن احلادي والعشرين،جمدى عبد الكرمي حبيب1
2009.

مج تعليمي يف تنمية املهارات احلياتية واحلركية األساسية لدى طالب املرحلة األساسية ،نزار حممد خري فاحل الويسي2 ثري بر
ضية، اجلامعة األردنية .2009، ، األردنالدنيا. أطروحة دكتوراه غري منشورة يف الرتبية الر

دراسة نإدماج بعض املهارات احلياتية املعاصرة يف مناهج التعليم (احلوار وإكساب التالميذ مهاراته احلياتية)،جربائيل بشارة3
ت العصر" املنعقد يف كلية الرتبية جبامعة دمشق يف الفرتة  مقدمة ملؤمتر "حنو استثمار أفضل للعلوم الرتبوية والنفسية يف ضوء حتد

.2009أكتوبر27ـ25
لتحصيل يف مادة العلوم.أطروحة دكتوراه غري دصلييب حمم4 اكتساب مهارة احلوار لدى طلبة الصف األول الثانوي وعالقته 

.2007، منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق
مة5 إدارة الضغوط النفسية وعالقتها بسميت الشخصية املناعية (الصالبة النفسية والتوكيدية) يف ضوء الذكاء ،حنصايلمر

. أطروحة دكتوراه غري منشورة يف علم النفس العيادي، إداريةاالنفعايل دراسة ميدانية على األساتذة اجلامعيني املمارسني ملهام 
.2014، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر

صر فرحان6 .1987، بناء مقياس للمجازفة يف اختاذ القرار لطلبة جامعة صالح الدين. أربيل، العراق،علي 
.10، ص2009، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن1حممد أبو مسرة  اإلتصال اإلداري واإلعالمي. الطبعة7
د8 ألفكار العقالنية واملهارات احلياتية لدى الدعاة يف خنافظات غزة. رسالة ماجستري ، زقوتعبد هللاإ تقدير الذات وعالقته 

.88، ص2013، غري منشورة، يف علم النفس، جامعة األزهر بغزة، فلسطني
لصف العاشر األساسي فاعلية تصور مقرتح لتضمني املهارات احلياتية يف مقرر التكنولوجيا ل،، هدى بسام حممد سعد الدين9

لد. بفلسطني .1،2010، العدد24جملة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية ا
، املهارات احلياتية ضرورة حتمية يف عصر املعلوماتية(رؤية سيكولوجية). القاهرة، مصر،سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم10

.   34، ص2010
سابق.مرجع ، فؤاد إمساعيل سلمان عياد11
دور كلية الرتبية يف جامعة دمشق يف تنمية املهارات احلياتية يف ضوء اإلجتاهات الرتبوية املعاصرة. جملة احتاد ،رانيا صاصيال12

لد  .2011، 4، العدد9اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، ا
.133ص،2006، األردنحاجات طلبة جامعة اإلسراء إىل املهارات احلياتية. عمان،،مرمي السيد13
د عبد هللا14 .87مرجع سابق، ص،إ
.133مرجع سابق، ص، مرمي السيد15
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:ملخص
لقدرة على حل املشكالت لدي  ت تعلم القراءة  دف الدراسة إىل الكشف عن عالقة صعو

أطفال املرحلة االبتدائية اجلزائرية.
تلميذ من اجلنسني:68عددمها اإلمجايل مستقلتني عينتنيعلىالدراسةاعتمدت 

وتبلغابتدائيالرابعالصفمنالعادينيالقراءمنجمموعةمتثلحالة34من وتتكونأ:العينة
.اجلنسنيمنسنة11و9بنيأعمارهم

وتبلغابتدائيالرابعالصفمنالقراءةضعافاألطفالمنجمموعةمتثلحالة34من وتتكونب:العينة
.اجلنسنيمنسنة11و9بنيأعمارهم

اليتاستبعاد احلاالتمتحيثاجلسديةالعاهاتمن خمتلفساملنيكانواالعينتنيأفرادأنإىلنشري
. ..مسعياأوبصرخلالتعاين

األداءذوواالتالميذعلىالتعرفيفالقراءةمادةيفالتالميذنتائجواملعلمنيرأيعلىأعتمدكما
.والضعافاجليدينبنيللفصلالقراءةاختبارمتريرإىلإلضافةالقراءةضعافالتالميذواجليد،القرائي

بعد حتديد العينتني مت مترير مشكل برج هانوي على التالميذ ضعاف القراءة و القراء العاديني، فأظهرت 
ذات داللة إحصائية بني العينتني يف القدرة على حل املشكالت، ومنه نتائج اختبار ت وجود فروق 

ت تعلم القراءة والقدرة على حل املشكالت، حيث أن صعوبة تعلم القراءة مظهر  وجود عالقة بني صعو
خللل معريف يكمن يف ضعف يف القدرة على حل املشكالت من حيث اختيار اإلسرتاتيجيات املالئمة 

بطء يف عملية معاجلة املعلومات.لعملية القراءة و
من أهم التوصيات اليت خلصت إليها الدراسة: انتهاج التعليم القائم على حل املشكالت من مبدأ أن  
كل موقف تعليمي يف أي مادة دراسية ميكن النظر إليه كموقف حلل مشكلة، إذ أن تنمية القدرة على 

على  األداء القرائي بصفة خاصة، وعلى التحصيل الدراسي حل املشكالت لدى التالميذ تؤثر إجيا
بصفة عامة .

صعوبة تعلم القراءة.–القدرة على حل املشكالت الكلمات املفتاحية:
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حتديد مصطلحات الدراسة اجرائيا:
: هو عملية فكرية يسعى خالهلا الفرد للوصول إىل هدف معني يصعب القدرة على حل املشكالت

حتقيقه بسبب عدم وضوح أسلوب احلل وصعوبة حتديد األدوات املستخدمة يف حل املشكلة.  ويستدل 
ستخدام اختبار مشكل برج هانوي. على هذه القدرة 

ة املقروءة سواء كانت هذه القراءة : عجز جزئي يف القدرة على قراءة أو فهم املادصعوبة تعلم القراءة
ستخدام مقياس صعوبة تعلم القراءة املعد من طرف "  صامتة أو جهرية . و يستدل على هذه الصعوبة 

لنسبة للتلميذ، فهي مفتاح كل العلوم، هلذا فقد لقيت القراءةامساعيل لعيس" هي أهم مادة تعليمية 
ت القراءة اهتمام كبريا من العلماء و الباحثني و  الرتبويني هذا االهتمام كان ينصب يف الكشف عن مكو

و جوانبها املختلفة وكذا دراسة العوامل اليت تؤدي إىل النجاح أو الفشل فيها أيضا وضع الربامج اليت من 
دة كفاءة القارئ على غرار كل دول العلم فإن املدرسة اجلزائرية أولت اهتمام ملادة القراءة فهي  ا ز شأ
كرب نصيب يف جدول التوزيع الزمين للمواد املقررة خاصة يف سنوات التعليم األوىل من املرحلة  حتظى 
قي املواد  االبتدائية هذا راجع إىل أن تعليم القراءة شرطا أساسي لتحقيق النجاح يف املدرسة ، حيث أن 

)01(ا لرموز اللغوية املكتوبة .الدراسية يف جانبها األكرب ليست إال أفكارا مكتوبة أو مقروءة متثله
ا أساس التعلم ، بل يعود إىل سبب  إن هذا االهتمام البالغ الذي تعىن به عملية القراءة ال يرجع فقط لكو

ت تعلم القراءة يشكلون  من األطفال %20آخر فقد قدر عدد من الباحثني أن األطفال ذوو صعو
ري هذه الظاهرة إىل أن االجتاه املعاصر و القائم على  مبادئ علم وقد اختلفت االجتاهات يف تفساملتمدرسني

ت تعلم القراءة ترجع أساسا إىل خلل معريف من حيث عجز يف استخدام  النفس املعريف يرى أن صعو
ألداء القرائي السليم، هذه السريورات هي اليت تتيح للقارئ  السريورات املعرفية و الوصول معرفية اخلاصة 

الوحدات اخلطية و حتويلها إىل وحدات منطوقة مع حتليل معانيها، هذه العملية تتطلب مقدرة معاجلة
)02(فونولوجية عالية.

ت تعلم القراءة ال تؤهله قدراته املعرفية وصول املعرفية لتحكم و مما سبق يتضح أن الطفل الذي يعاين صع
مشكلة" إذن -القراءة أو موقف القراءة ما هو إال "موقف بعناصر املادة املقروءة و تفسريها، حيث أن وضعية 

ا عدم قدرة القارئ على استخدام األدوات الالزمة لفك الرموز  فصعوبة تعلم القراءة ميكن النظر إليها على أ
لقدرة على حل املشكالت. )03(اخلطية مث استيعاب معاين املادة املكتوبة هذه األدوات تتعلق يف غالبه 

ا، كما ختتلف من فرد إىل  إن القدرة على حل املشكالت ختتلف حبسب درجة تعقيد املشكلة يف حد ذا
أخر، وأوجه االختالف و التفاوت يف هذه املقدرة تكمن يف زمن و عدد خطوات حل املشكلة، فاالنتقال من 
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ائية و اليت هي حل املشكلة ال يكون بنفس الفرتة مرحلة ابتدائية و اليت هي موقف املشكلة  إىل مرحلة 
)04(الزمنية وال بنفس عدد اخلطوات من فرد آلخر .
لقدرة على حل ومن هنا فإننا حناول من خالل هذه الدراسة:  ت تعلم القراءة  الكشف عن عالقة صعو

املشكالت.
تساؤالت الدراسة:- 1

الدارسة التساؤل التايل:ميكن أن نستخلص من إشكالية 
ت تعلم القراءة و القراء العاديني يف القدرة على حل  هل توجد فروق  بني التالميذ ذوي صعو

املشكالت؟ 
فرضية الدراسة:-2

ت تعلم القراءة و القراء العاديني يف القدرة على توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ذوي صعو
حل املشكالت. 

:جراءات الدراسة امليدانيةا-3
:منهج الدراسة. 1- 3

لنظر إىل طبيعة املوضوع و هدف من الدراسة الذي يتمثل قي  كشف العالقة بني القدرة على حل 
املشكالت ومستوى األداء القرائي،ميكن التأكد أو الوصول إىل هذا اهلدف من خالل القيام مبقارنة القدرة 

ت تعلم القراءة وعلى هذا األساس على حل املشكالت بني عينة  من قراء عاديني و قراء من ذوي صعو
إعتمدت الدراسة علىى املنهج الوصفي املقارن فهو األنسب و الذي يوائم طبيعة املوضوع وميكن بوسطته 

إختبار الفرضيات و التحقق من صدقها أو عدمه .
:  الدراسةعينةـ3.2

لواليةاألوىلالرتبويةللمقاطعةبعةابتدائيةمدارسأربعمناختيارمهامتعينتنيعلىاالعتمادمت
. الوادي

وتبلغابتدائيالرابعالصفمنالعادينيالقراءمنجمموعةمتثلحالة34منوتتكون: أالعينة
.ية بسيطةئطريقة عشوابمت اختيارهم اجلنسنيمنسنة11و9بنيأعمارهم
ابتدائيالرابعالصفمنالقراءةضعافاألطفالمنجمموعةمتثلحالة34منوتتكون: : بالعينة

.هم بطريقة مقصودةيار مت اختاجلنسنيمنسنة11و9بنيأعمارهموتبلغ
اليتاحلاالتاستبعادمتحيثاجلسديةالعاهاتخمتلفمنساملنيكانواالعينتنيأفرادأنإىلنشري
. مسعياأوبصرخلالتعاين
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القرائياألداءذوواالتالميذعلىالتعرفيفالقراءةمادةيفالتالميذنتائجواملعلمنيرأيعلىأعتمدكما
.الضعافواجليدينبنيللفصلالقراءةاختبارمتريرإىلإلضافةالقراءةضعافالتالميذو،اجليد
:الدراسةأدواتـ3-3

االختبارهذاو،القراءةضعافوالعادينيالقراءبنيالفصلهومنهواهلدف:القراءةاختبارأـ
و،ابتدائيالرابعالصفتالميذمستوىمالئمةفيهروعيكلمة125منيتكونبسيطنصعنعبارة
حولأسئلةعلىاالختبارحيتويكم. قرأهأنالعينةأفرادألحديسبقملأيجديداالنصيكونأنكذا

.    الفهمجانبختصالنص
:هانويبرجمشكلـب

ظاهراصطناعيةالوضعياتتكونأينالنفسعلمجماالتأحدمنهواملشكالتحلجمالإن
الوضعياتخصائصكليرّكزمشكلوضعيةأنهإالّ ،يومياً هانويبرجمشكلحنلالأننافرغمفقط

.يوميانصادفهااليتاملشكل
ميكناهلدفهذاإىلللوصولوانطالق،وضعيةخاللمنهدفحتقيقجيبمشكلكلففي
.طرقعّدةاستخدام

الثالثةفاحللقات) 06(الشكليفمبنيهوكماحلقاتثالثوسيقانثالثةلدينااملشكلهذايف
علىتوضعأنجيباحللقاتالوصولوضعيةيفوالسيقانأحدعلىموضوعةاالنطالقوضعيةيف

)05(.الرتتيببنفسواملقابلةالساق
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االبتدائیةالحالة 

( الحالة النھائیة 
) الھدف

-

هانويبرج) مشكل1(الشكل

: التصحيحوطريقةاألدواتتطبيقكيفية
:     التاليةالتعليماتونشرححداعلىكلللتالميذاالختباريقدم:القراءةاختبارأـ

.             القراءة تكون بطريقة جهرية  
.عليك قراءة النص كامال

.القسميفعليهاتعودتاليتلطريقةالقراءةحاول
منالتلميذفراغوبعدأنواعها،ختالفاملرتكبةاألخطاءعددبتسجيلنقومللنصالتلميذقراءةأثناء

تعددونسجلالنص،ملضمونالعامالفهمختصعنهالإلجابةأسئلةستةلهتقدمالقراءة اإلجا
.الصحيحةمناخلاطئة

:هانويبرجمشكلتطبيقكيفيةـب
ثر الطالب بزمالئه و كذلك لعزل عامل اخلربة  مت مترير املشكل للطلبة بصفة فردية و ذلك لتفادي 
عند الطلبة اآلخرين و قبل أن يبدأ الطالب يف حل املشكل نشرح له الشروط اليت جيب أن حيرتمها أثناء 

. احلّل  
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التصحيحطريقة
)MS( نيةمليلياملشكلحليفالطالبيستغرقهالذيالزمنحبسابنقوم: املشكلحلّ زمن

.
ال ملاخلطواتوعدد،احللإىلللوصولالطالباميرّ اليتاخلطواتعددحسابيتم:  املشكلا

.حبثناعينةلدىالتاليةاالحتماالتعنخترج
21،خطوة19،خطوة17،خطوة15،خطوة13،خطوة11،خطوات9،خطوات7

)خطوة27،خطوة25،خطوة23،خطوة
عرض نتائج الدراسة: - 4

)احلسايباملتوسط(نتائج اختبار مشكل برج هانوي : )01جدول ( 

ج املتوسط احلسايب نالحظ تفاوت كبري بني يف نتائج اختبار برج هانوي بني التالميذ العادين و ذوي ئلنظر اىل نتا
صعوبة تعلم القراءة الذين استغرقوا وقتا أطول و عدد خطوات أكرب من نظرائهم العاديني.

االمجايل املتوسط احلسايب مشكل برج هانوي

74.22

127.67 الزمن املستغرق ضعاف القراءة

20.76 عدد اخلطوات

29.41
46.61

املستغرقالزمن القراء العاديون

12.20 عدد اخلطوات
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ديني و ذوي صعوبة تعلم ات بني التالميذ العقيمة(نتائج اختبار مشكل برج هانوي ): 02(جدول
)القراءة

قيمة ت
مستوى الداللة

نتائج اختبار
برجمشكل
هانوي

0.01دال عند 13.965الزمن املستغرق

0.01دال عند 8.159عدد اخلطوات

0.01دال عند 11,062االمجايل

اي توجد فروق بني القراء العاديني و ذوي صعوبة تعلم ةالفرضيبتحققاإلقرارميكنسبقماضوءعلى
.املشكالتحلعلىالقراءة يف مستوى القدرة

حل"يفتتمثلالقراءةتعلميفاملعسوريواجههااليتالصعوبةإن مناقشة و حتليل نتائج الدراسة: -5
الدوامعلىالطفليتلقاهمارغماملقروءالنصيفمركزةالصعوبةأنأيالكتابيةوالرموزالعناصر" مشكلة

.الكتابيةالرموزفكواسرتاتيجياتالصويتـاحلريفالتحويللقواعدتعليممن
املعرفيةالعملياتعلىاالعتمادأساساتتضمنالقراءةموقفيفالكتابيةللغةاخلاصةاملعلوماتفمعاجلة

بنمط" ترتبــط(Type de connaissances).       واكتسابـــهامعاجلتهااملرادوهياليت
غريأومالحظةبوسائلخمتلفةاسرتاتيجياتستعمالوتوظيفهاحثهاميكنعمليات" "املعارفونوعية

)  06(.القراءةنشــاطيفكذلكجنـدهاذكرهاعلىسنأيتاليتالقراءةمناألمنـاطهذهمالحظة،
مـا"أو"  مـاذا؟"حولوتتمحوراملستعملةاإلسرتاتيجيةعلىلتعرفتسمح: التصرحييةاملعارفــ

" .؟الصامتةالقراءةهيما:" مثل" هو؟
كيــــــــف" إسرتاتيجيةحولوتتمحور،واإلجنازالتنفيذعمليةعلىلتعرفتسمح: املرحليةاملعارفــ
"   .؟مــتـى" و" ؟ملــاذا" إسرتاتيـجيــــــــــــةحولوتتمحور: الرباغماتيةاملعارفــ" ؟

تحولالراهنةالتصوراتالعصيبالنفسوعلماملعريفالنفسعلمجماليفطبعتلقد القراءةتعلمصعو
تههذفأضحت،عليهاللتغلباملوجهةالتعليموطرقتقييمهاووسائلمفهومها بشكلتتمثلالصعو
.املعلومات  معاجلةيفخلليفجوهري
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ويذلدىاألداءضعفعناملسؤولةلتايلهياملعرفيةواالسرتاتيجياتوالسريوراتالتفكريفأشكال
ت .القراءةتعلمصعو

ممبختلفالقراءةضعافبنيمشرتكةكميزةيظهرماإنَ  يطرحون حيث ال"الذهنيةالسلبية" هيمستو
ممااملعارفبنيالربطيفصعوبةجيدونو منهئيةقراولاحلمن  التساؤالت ضئيالقدراإالأنفسهمعلى

تربطأمهيةتظهرهنامنوتوجيهاتهواملعلمعلىاتكاليةأكثرجيعلهم حبلالقراءةتعلمصعو
ااملشكلةحلمواقفيفاألطفالمنالفئةهذهوضعخاللمنذلكواملشكالت املواقفمتثلأل

إىلوصوالملشكلةالشعورمنبدءاحللها،خمتلفةاسرتاتيجياتاستخدامعلىالطفلحتفزاليتاحلقيقية
.منهوالتحققاحللتنفيذ
.Martinez J)القراءةتعلمأنيرىالعملياتمنعددعلىترتكز P1992)نفسويف

علىالقدرةيفجمملهايفتتمحورالعملياتهذه،دائمنيوتفاعلمنويفاملنسجمةاملعرفيةن أجندالسياق
حولاملرتاكمةالسابقةاملعارفتوجههمتكاملإطاريفالقراءةتعلمعلىتساعدحبيثاملشكالتحل
.لديهالقراءةمهارةزادتكلماالعملياتهذهاستعمالعلىالفردقدرةزادتكلمالذلك،القراءةنظام

السريوراتطبيعةحولمتحورتاجليدينالقراءوالقراءةضعافبني) مارتناز( العاملأجراهامقارنةيف
يفبضعفيتميزونالقراءةضعافأنإىلتوصلتالقراءةعمليةأثناءالصنفنيكاليستعملهااليتاملعرفية
املعريفاملستوىعلىبتصلبويتصفونالقراءةترافقاليتالتفكريعمليةعنالتعبريوالذايتالتقييمعملية

تعكسالنصوصمنخمتلفةألمناطالقراءةنشاطيفوذلك،اإلسرتاتيجيةنفساستعمالحيثمن
تاألطفالهؤالءيتميزكما. . . ).حوار،سرد(املستعملاخلطابمنطيفاختالف تنشيطيفبصعو
تلديهمتالحظ،لذلكالسابقةاملعارفواسرتجاع سرعةيتطلبالذيالفهممستوىعلىمجةصعو

حفظهامثللكلمةاملشكلةالرموزصورعلىالتعرفمناالنتقالحيثمناخلطيةالرموزمعاجلةيفودقة
ذاته،الوقتيفاملعىنحتليلمعالصحيحنطقهاوبعدهاحتريفأوقلبأوإبدالدونالصحيحبشكلها

املنسقالقياميفخرأوبشكلفهميفشلونالقراءةضعافعندالصعوبةمظهرمتثلاليتهيالعمليةهذه
)07(املشكلة. هذهحلخطواتبني

).معىن+نطقسليمحفظاخلطية الصورعلىتعرف(
مناسبوقتويفمنيوتنسيقبدقةالذكرالسالفةلعمليةيقوموناجليدينالقراءأنجنداملقابليف

.السابقةللمعارفسليموتوظيفالقراءةإلسرتاتيجياتمتنوعاستعمالإىلإلضافة
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الوصولأجلمناملعرفيةمصادرهوطاقاتهكليستخدمالعاديالقارئأنسبقممايتضح:خالصة- 6
كليففهووبذلك،بصددهاهواليتالقراءةطبيعةإىللنظرمعانيهاوفهمالكلماتعلىالتعرفإىل

أنغري،املكتسبةواملعارفاملعرفيةاالسرتاتيجياتوتوظيفتنشيطعلىيعملللقراءةجديدةوضعية
تمنيعاينالذيالطفل كليفللتحكم) املعرفيةوحول(املعرفيةقدراتهتؤهلهالالقراءةتعلمصعو
كليموقفأنهحيثمن" مشكلةموقف" يكونأنيعدوالاألخريهذاجديد،قراءةموقفأووضعية

املبتدأالقارئبنياجلوهرياالختالفأنكما).سياقأو(قارئ،نص،نسق: ثالثةأبعادذومتكامل
حلعلىالقدرةمستوىيكمننيةجهةمنالقراءةضعيفوالعاديوالقارئ،جهةمنالكفؤوالقارئ
.                                                                          الوضعيةأواملوقفحسبوتكييفها) اخلربة(القراءةحولالسابقةاملعارفوتوظيفاملشكلة
والذاكرةاإلدراك،وكالرتكيز،السريوراتمنجمموعةفيهتتدخلمعريفنشاطاملشكالتحلعلىالقدرة

والضعفالتلميذلدىالقرائياألداءمستوىحتديديفكبريدورهلاالسريوراتهذهأنواألكيد،واالنتباه
تظهورإىلحتمايؤديفيها عنتنتجاليتالنتيجةنفسوهيالقراءةعسرإىلتصلقدقرائيةاضطرا

)08(.الكلعلىينطبقاألجزاءجمموعةعلىينطبقمامبدأمناملشكالتحلعلىالقدرةيفقصور
ت) 02(الشكل املشكالتحلعلىالقدرةمكو

العجزهذاويكمنمعىنذاتمنطوقةرموزإىلاملكتوبةالرموزترمجةيفعجزامتثلالقراءةتعلمصعوبة
:يف

القدرة على حل
المشكالت

اإلدراك

التركیز االنتباه

الذاكرة
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.الصويتاخلطيالرتميزفكعمليةيفأخطاءـ
.الرتميزإعادةعمليةيفأخطاءـ
.الصويتالشكلإىلاخلطيشكلهمنحتويلهمتمامعاينعلىالتعرفعنعجزـ
.الرتميزفكعمليةبطءـ

تهذه ).املعىنفهم،والرتميزإعادةوالرتميز،فك(القرائيةاملشكلةحلخطواتمتثلاليتهيالصعو
يلي:كمااملشكلةمنثلأنوميكن

ت املشكلة القرائية) 03(شكل  .مكو

:توصياتهوالبحثآفاقـ4

تشغل حّل املشكالت يف احلياة اليومّية حّيزًا  كبريًا من النشاط الفكري اإلنساين. وتعترب مهارة 
حّل املشكالت من املهارات األساسّية اليت ينبغي على التعليم العام تنميتها يف إطار مهّمته يف إكساب 

تمع. وإذا كان إكساب هذه املهارة ينبغي أن يشّكل هدفًا عاماً الفرد املهارات الضروريّة للعيش يف ا
على األقل، إكساب املعلنحيتكر، من حيث اهلدفللتعليم املدرسي، فإن تعليم القراءة كان، وال يزال،

تعليمميدانيفاملشتغلنيأوساطيفالشكليالفهمهيمنةمعأنهذلكإىلأضفهذه املهارة وتنميتها. 
.لتعّلمهااألمثلاإلطاريعترباملشكالتحلّ أصبحالقراءة

اآلخرعلىمنهاكليعتمدرئيسةأمناطثالثةإىلالتعلمبعمليةاخلاصةالعقليةاإلمكانياتجانييهيصنف
مستوىحتدداليتهياألمناط،هذهاملعرفيةاالسرتاتيجيات،العقليةاملهارات،املعلومات: وهي

ااملعلوماتيتعلمفاملتعلماملشكالت،حلعلىالقدرة املعلوماتهذهتتعلقأنوميكن،ذاكرتهيفوخيتز

فھم المعنىزإعادة الترمیفك الترمیز

زمن الحل
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تذوواو معرفيةحولاسرتاتيجياتإىلإلضافةمتنوعةقرائيةاسرتاتيجياتتعلمعامةبصفةالتعلمصعو

مهماعامالاملشكالتحلوضعياتمتثلآخرجانبمن.األوىلاالسرتاتيجياتيفالتحكممنمتكنهم
احيثمن،الطفللدىالدافعيةمستوىمنالرفعيف اقيمةوداللةهلانشاطاتأداءلهتتيحأ أل

تتمالنشاطاتهذهأنوخاصة،يؤديهالذيالنشاطبقيمةيشعرجيعلهمماحقيقيةمشكلةحلتتطلب
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نتائجها،تعميمميكنحىتمعتربةوبعينةأكرببتحديدلكناملوضوعنفستتناولأخرىدراساتإىلحتتاج
:التاليةلالعتباراتوذلك
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مقدمة
يف كل عصر وزمن هناك ، و كري، واملادي لإلنسان منذ أن وجدإن الثقافة هي مثرة النشاط الف

ا من متناقضات ونزاعات فكرية  األحداث والظواهر اليت تفرز من املتغريات واملستجدات وما حتمل يف طيا
م وأسلوب معيشتهم، ليخرج من  تمع إعادة النظر يف منهج تفكريهم ومنط حيا ومادية تفرض على ا

تمع بتصور وتوجه جديد يوضح معامل  .ملستقبليةاحلياة اخالهلا ا
شكاله وأمناطه املتنوعة له انعكاساته الواضحة على  هذا جند أن حتمية التفاوت  ويف عصر

تنفس وخاصة يف املياة فهي احلاحلياة االجتماعية اليت يعيشها اإلنسان بصورة عامة إذ تؤدي الثقافة دوراً يف 
ية والفكرية إمنا هي نتاج ظروف حيث جند أن الكثري من األعمال األدب،األزمات والظروف الصعبة

ا، ومن مث أصبحت فيما بعد أعماالً  ا أصحا اوأزمات مّر  .خذ 
ت منها التحديو من املؤسف الثقايف و هو من أخطر أنواع جدًا أننا نعيش مجلة من التحد

يار يف  رخينا وحضارتنا... هذا اال ت ألنه يهدف إىل القضاء على لغتنا  و  الثقايف يؤدي اجلدارالتحد
ت.علىالوطين (القومي)حتماً إىل خلل يف األمن  كافة املستو

عن مفهوم األمن يكون االهتزاز أكرب يف ظل الواقع الدويل الراهن فحينما تكون الثقافة قاصرة
ملكان بكل معطياته ومتغرياته ألن التطورات التقنية احلديثة بكل أبعادها املختلفة، و اضمحالل خصوصية ا

أعطى إفرازات جانبية ملفهوم األمن كونه هاجساً ليس فقط للحكومات وإمنا للشعوب أيضاً .
وقد حيدث أن تتباعد الرؤى ،فالثقافة يف بعدها احلضاري عامل بناء وتكامل وانفتاح على اآلخر

ا منية وهذا طبيعّي ، لذا سنعرض مؤشرات الثقافة األالثقافية والفكرية بني املثقفني أنفسهم يف مستو
جمتمعنا اجلزائري.

حتديد املفاهيم األساسية للموضوع
ال بدَّ من اإلشارة هنا إىل أنَّ كلَّ التَّعريفات مرتبطة جبذور عقائديَّة وتعربِّ عن مناخات منفعيَّة 

ا تعربِّ عن مطالب ومتطلَّبات  وَحتقُّق ذلك على أرض مبعىن أنَّ هذه التَّعريفات ال تعربِّ عن واقٍع أبدًا وإمنَّ
ن جبملة معقَّدة من الشُّروط واملعايري واملقاييس والظُّروف . الواقع مر

فما معىن الثقافة ؟ 
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ما معىن األمن ؟

ثقف أي وجد مادة "إن شرح املعىن الداليل و االصطالحي لكلمة الثقافة املأخوذة معجميًا من 
تعين الرتاكم املعريف الذي عىن خرب و تعلم و عرف ، فالثقافةو ثقف أيضاً مب» .. ثقفتموهماقتلوهم حيث«

1."الفكر و تنمية السلوكأي توجيهخيتزنه اإلنسان و ينمي سلوكه على أساسه ...

نقيض اخلوف و نقيض احلذر وكلمة األمن من الناحية أما كلمة األمن فهي من أمن و تعين
ا تعين "اسرتاتيجية ما يتصل الداللية واالصطالحية فتعين كل جهزة األمن مبختلف أشكاهلا كما أ

. 2األمة و أمنها االجتماعي و االقتصادي"احلفاظ على ثقافة

ومفهوم األمن يتخذ وضعاً أكثر حساسية وأمهية وحيتل يف بناء الدول ويف مهامها الوظيفية األولية 
لعالقات الدولية، حسب مستجدات الواقع ، كما أنه أصبح مطلبًا حباجة إىل إعادة صياغة يف إطار ا

اجلديد كونه مل يعد يعتمد  على حتشد اجليوش اجلرارة على احلدود القريبة والبعيدة بل أصبح مفهومًا أكثر 
اتساعًا حىت ال يكاد املرء حيصي الثغرات اليت ميكن أن تتسلل منها املهددات فمشكلة الفقر أو مشكلة 

ئية إىل جانب اجليوش املرتبصة، املياه أو مشكلة الرتكيبة ال سكانية أو اهلوية أو األرض  أو األمراض الو
ديدًا مباشرًا لألمن الذي  نواعها يف يد األخر،  ت األسلحة التقليدية، وأسلحة الدمار الشامل  وترسا

تمع ككل  حلماية كينونته من انعكاساته السلبية. 3جيب أن يراعى من ا

مفهوم الثقافـــة

يعترب مفهوم الثقافة من املفاهيم اليت تثري الكثري من الغموض واجلدل وذلك لألسباب عديدة أمهها : 

ا سواء يف اللغة العربية أو يف اللغات األجنبية األخرى ، - التطور اللغوي والفكري للكلمة ذا
فة " {من أجل فهم املعىن املعاصر ملفهوم الثقاDenys Cucheفكما يقول دنز كوش "

واستعماالته املختلفة يف العلوم اإلجتماعية من الضروري اسرتجاع كيفية تشكله وتتبع شجرة 
.4تطوره والوقوف على أصوله وتطور داللته اللغوية واالصطالحية" 

وهي الكلمة Civilsationما يثريه تشابك الداللة مع أهم كلمة جماورة هلا وهي كلمة احلضارة -
ظهرت فيها كلمة الثقافة مبعناها احلضاري .الفرتة اليتاليت ظهرت تقريبا يف نفس
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م-
حث على املفهوم ذاته ،إىل جانب شيوع املصطلح  الذي جعل من  ن املعلوم أن املعاين اليت ُيضفيها كل 
ا معىن ومصطلح الثقافة من أكثر املصطلحات استخداما  الصعب تعريفه والثقافة فكل من يطلقها يقصد 

لتايل فهو من أكثر املصطلحات صعوبة على التعريف ففي حني يشري املصدر يف احلياة  املعاصرة، و
اللغوي واملفهوم املتبادر للذهن واملنتشر بني الناس إىل حالة الفرد العلمية الرفيعة املستوى، فإن استخدام 

تماعية شعبية أكثر ) يف اللغات األوروبية جتعله يقابل حالة اجCultureهذا املصطلح كمقابل ملصطلح (
: تكون الثقافة جمموعة العادات والقيم والتقاليد اليت تعيش منها حالة فردية، فوفق املعىن الغريب للثقافة

جمتمع بشري، بغض النظر عن مدى تطور العلوم لديه أو مستوى حضارته و عمرانه. وفقها مجاعة أو
لثقافة ؟ وبذلك فان اإلشكال يطرح نفسه : ماذا يقصد 

لسيف ، وثقف العربيةاللغةالثقافة يف  أساسا هي " احلذق والتمكن ،واملثاقفة أي املالعبة 
ً ومتعلمًا ومتمكنَا من العلــــوم والفنون  ا للبشر فيكون الشخص مهذ الرمح أي قوّمه وسواه، ويستعار 

تمع، فالثقافة هي إدراك الفرد و 5واآلداب"  للعلوم و املعرفة يف شىت جماالت احلياة؛ فكلما زاد نشاط ا
تمع. الفرد و مطالعته واكتسابه اخلربة يف احلياة زاد معدل الوعي الثقايف لديه، وأصبح عنصراً بناًء يف ا

عتبار أن هناك فرق بني املثقف واملتحضر.فاملثقف هو الذي العربوتعريف الثقافة اختلط عند 
آلخر واملتحضر هو الذي يسلك سلوكا يالئم البيئة الذي يعيش فيها  يتعدى إحساسه الذايت لإلحساس 

ولكي يكون اإلنسان متحضرا البد أن يكون مثقفا .
م "الثقافة" يف اللغة العربية ينبع من الذات اإلنسانية وال يُغرس فيها من اخلارج. ويعين ذلك أن فمفهو 

ذيبه، فاألمر ليس مرده أن حيمل اإلنسان قيًما - "الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما خيالف الفطرة جيب 
لثقافة .6بل مرده أن يتفق مضمون هذه القيم مع الفطرة البشرية" - تنعت 

إن مفهوم "الثقافة" يف اللغة العربية يعين البحث والتنقيب والظفر مبعاين احلق واخلري والعدل، و"  
لتايل 7كل القيم اليت ُتصلح الوجود اإلنساين ، وال يدخل فيه تلك املعارف اليت تفسد وجود اإلنسان" ، و

ور ثقافته احلقيقية فهذه ليست ليست أي قيم وإمنا القيم الفاضلة. أي أن من حيمل قيًما ال تنتمي جلذ
تمع هي  تمعات إذا استوفت جمموعة من القيم اإلجيابية اليت حترتم اإلنسان وا بثقافة وإمنا استعمار وكل ا

َّ كانت درجة تطورها يف السّلم االقتصادي . ذات ثقافة تستحق احلفاظ عليها أ
تمعات اإلنسانية، وهي طريقة ويستخدم مصطلح الثقافة وفق املفهوم الغريب لإلشارة إ ىل ثقافة ا

حياة متّيز كل جمموعة بشرية عن جمموعة أخرى. والثقافة يتم تعليمها ونقلها من جيل إىل آخر؛ ويقصد 
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لثقافة  تمع. فيقصد  تمع أو املتأصلة بني أفراد ذلك ا بذلك جمموعة من األشياء املرتبطة بنخبة ذلك ا
تمع الكيان املادي والروحي  تمعات ويدخل يف ذلك الرتاث واللغة والدين وعادات ا تمع من ا

ونشاطه احلضري.

ومن جهة أخرى تباينت االجتهادات يف أدبيات العلوم واملعارف حول تعريف مفهوم الثقافة ، 
لتهذيب ت مفهوم الثقافة يقف يف موقف النقيض من مفهوم الطبيعة أو الفطرة ، ومل يعد مقرت و

والتعليم ، مث تطور هذا املفهوم ليصبح مرادفاً لتطوير وتنمية الفكر ، فلم يكن مفهوم الثقافة قبل أربعة قرون 
واضحاً ومتميزاً عن التعليم والتقدم ، حيث يرجع مصطلح الثقافة إىل عهد حديث نسبياً ، رغم أن اللغات 

اللغة الالتينية مبعىن " التقديس ومبعىن املختلفة قد عرفته منذ املاضي السحيق، فقد شاع استخدامه يف
تمع ، أما يف اللغة الفرنسية فقد  ملظاهر احلضارية يف ا احلرث والزراعة ، ويف اللغة األملانية ارتبطت الثقافة 

إلنتاج األديب والفين واجلمايل الرفيع"  كما ينظر املفكرون األجنلو سكسونيون للثقافة من الزاوية 8ارتبطت 
نرتوبولوجية اليت تشمل منط احلياة والسلوك  حيث بدأ مفهوم الثقافة ينضج تدرجييا بتطور املدرسـة اال

، فجـاء توضيـــــــــــح املفهوم عند العامل الربيطاين ( ادوارد تيلور ) يف كتابه الثقافة  األنثربيولوجية يف أور
ن الثقافة هي:" مركب 1871البدائية الصادر يف سنة  يشتمل املعارف واملعتقدات والفن واألخالق م 

9والقوانني والعادات وكل التقاليد واإلجراءات اليت اكتسبها اإلنسان كعضو ينتمي إىل جمتمع معني " 

هذا التعريف يتضمن جممل األشكال الرمزية لالنتماء االجتماعي ، وهي متثل شكًال من القبول 
ت والرمو  ز واالتفاقيات للمجتمع الذي ننتمي إليـه إذ هي كل ما صنعه والتحكم والسيطرة على املدو

وحققه اإلنسان وأبدعه من مظاهر يف البيئة الطبيعية واالجتماعية .

اإلنسانية والثقافة ليست جمّرد إمتاع ومؤانسة كما يتصّور كثريون بل هي اليت تعطي للشخصية
اليت تقّرب الفجوات بني واألكثر من ذلك فهيبعدا عامليا وتتيح إجياد جسور تواصل بني بين اإلنسان 

م العقائديّة واملذهبية والدينية وغريها .البشر مبختلف توجها

ا "  أّما املفهوم الشامل للثقافة الذي اعتمدته املنظمــة العربيــــــة للرتبية والثقافة والعلوم يشري إىل أ
وحية وفكرية وفنية ووجدانية، وتشمل مجيع املعارف تشتمل على مجيع السمات املميزة لألمة من مادية ور 

والقيم وااللتزامات األخالقية املستقرة فيها، وطرائق التفكري واإلبداع اجلمايل والفين واملعريف والتقين، وسبل 
السلوك والتصرف والتعبري، وطراز احلياة، كما وتشمل تطلعات اإلنسان للمثل العليا وحماوالته يف إعادة 
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منجزاته، والبحث الدائم عن مدلوالت جديدة حلياته وقيمه ومستقبله وإبداع كل ما يتفوق به النظر يف
.10على ذاته"

تمع معني تشمل عادات،  ومما سبق جند أن الثقافة هي جمموعة من األشكال و املظاهر 
، طقوس و قواعد السلوك واملعتقدات. دين، مالبسممارسات، قواعد ومعايري كيفية العيش والوجود، من 

شر ومفهوم و من وجهة نظر أخرى، ميكن القول أن الثقافة هي كل املعلومات واملهارات اليت ميلكها الب
تمع . الثقافة أمر أساسي يف دراسة ا

مفهوم األمن

يبحث اإلنسان دائما عما يشبع حاجته الغريزية ليأمن على حياته ومعيشته مث يسعى حبثا عن 
رفاهيته وحاجات أسرته مث يلجأ إىل مجاعة حتقق له مزيدا من الرغبات اليت ُتشبع آماله وأحالمه ورفاهيته 

ب ويتسـع معها السعـي أسرته وحاجات جمتمعه ويتعاون مع غريه لتحقيق مطالب احلياة وتتسع دائرة املطال
ويف كـل تلك املراحـل من الفردية إىل االجتماعية ، سعى اإلنسان للحصول على  حنو اآلمـان األكثـر ضما
ً، والطعام  تمع إذ يف ظل األمن واألمان، يصري النوم سبا ت احلياة ورفاهية العيش وحتقيق أمن ا ضرور

ما عماد كل جهد تنموي، وهدف ا. هنيئاً، كو تمعات على اختالف مشار مرتقب لكل ا
تمع من قيام  واألمن ال ينحصر فقط يف اجلانب الداخلي الذي يتمثل يف شيوع الطمأنينة لدى ا
تمع نفسه ، ولكنه يشمل اجلانب اخلارجي أيضا الذي  لعدوان على حقوق اآلخرين يف ا بعض أفراده 

دولة أخرى عليها أي على مستوى الساحة الدولية .يتمثل يف أمن مؤسسات الدولة من عدوان 
اية احلرب العاملية  " ويعود استخدام مصطلح "األمن" كما هو مثبت يف املراجع العلمية العاملية إىل 
الثانية؛ حيث ظهر تيار من األدبيات يبحث يف كيفية حتقيق األمن وتاليف احلرب، وكان من نتائجه بروز 

ت الردع والتوازن ، ومنذ ذلك التاريخ انتشر 1974، مث أنشئ جملس األمن القومي األمريكي عام نظر
ته املختلفة طبًقا لطبيعة الظروف احمللية واإلقليمية والدولية " .11استخدام مفهوم "األمن" مبستو

و األمن لغة هو نقيض اخلوف وهو يعين الطمأنينة واالستقرار والتخلص من اخلوف واخلطر سواء  
ا وُمثلها ومبادئها وقيمها وتراثها وأرضها كان داخ ليًا أم خارجيًا واألمن يعين الدفاع عن األمة وعقيد

ويقوم األمن بال شك على القوة و القدرة على حتقيق اهلدف املنشود وهو العدل.
تقاطعًا يشري إىل " حتقيق حالة من انعدام الشعور ولو راجعنا تعريف األمن يف القواميس لوجد

ألمان قيمة مرغوبة للبشر على 12" خلوف ألمان ببعديه املعنوي، واملادي ، والشعور  وإحالل الشعور 
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تمع، فالفقري مثل  مستوى العامل، وال تقتصر على فئة اجتماعية معينة أو مرتبطة مبكانة وموقع الفرد يف ا
ألمان ويسعى إىل حتقيقه وإن اختلفت  درجات التمتع به.الغين حيتاج إىل الشعور 

ا سر وجود الدولة وسبب  أن هذا املصطلح يعادل القوة أل أما إذا رجعنا إىل ابن خلدون وجد
استمرارها واستقرارها فإن وجدت القوة وجدت الدولة، وإن غابت القوة زالت الدولة من الوجود، وتتجسد 

مللك واجليش من جهة واملال من جهة أخرى، ويلخص ابن  نه األمن من اهلزمية، القوة  خلدون " األمن 
.13وللحيلولة دون ذلك ال بد من مضاعفة احلذر، القوة، واالقتدار، التحشد، الدفاع واحلماية" 

نيكوال ويف األدبيات الغربية جند أن مصطلح األمن تعددت دالالته ومعانيه ففي كتابه األمري يرى 
لنسبة أن األمن مرهون ")1527-1469ماكيافيلي ( لقضاء على املنافسني، ألن القاعدة العامة 

ً يدمر ذاته ن يصبح قو .  14"إليه تقول "من يسمح ألي كان 
األمة اآلمنة بني األمن واحلفاظ على املصلحة فيقول "Walter Lipmanوالرتليبمانويربط 

الوقت نفسه تكون هي اليت ال يتحتم عليها التضحية مبصاحلها املشروعة لتجنب حرب ما، ويف 
للجوء إىل احلرب . 15"قادرة، إذا ظهر يف وجهها أي حتد، على محاية مصاحلها احليوية 

ويبقى مصطلح األمن من بني املصطلحات الشائعة، حمتًال صدارة وأمهية خاصة كونه اهلدف أو 
فاحلرب تشن من أجل األمن املرجتى الذي يتم توظيف املصطلحات األخرى خلدمته تفسرياً وحبثا أو تربيراً. 

.أو هكذا يزعم من يشنها، وتصاغ اإلسرتاتيجية توخياً لتحقيق األمن
وإن كان (األمن) من الناحية اللغوية هو ضد اخلوف، فما الذي عسى املرء أن خيافه أو خيشاه من العدوان 

و السعي الدؤوب لنيل والظلم والفقر واجلهل واملرض؟، ولذا فهو مدفوع " بدافع فطري للدفاع عن كيانه
مني مستقبله ،أن يعيش املواطن بسعادة وامن وسالم"  . فاألمن هو أحد 16حقوقه وحتسني أحواله و

دد كيانه، فأمنه هو أساس أمن أسرته اليت أمنها  ت املختلفة اليت  احلاجات األساسية لإلنسان بني التحد
تمع والدولة وحتقيق أدىن درجات األ من أساس حتقيق أعلى الدرجات ،بل هو مطلب هو أساس أمن ا

ت واقعية ضد ما يعكر الصفو يف أجواء احلياة اليومية. الشعوب كافة بال استثناء ، وال مناء بال ضما
فاخلالصة هي أن كّل ما يزرع األمن والطمأنينة يف الناس فهو داخل يف مفهوم األمن ، وكل ما يُدخل 

يار االقتصادي واحلروب والكوارث اخلوف يف الناس فهو داخل يف ن واقض األمن ومنغصاته كالبطالة واال
الطبيعية وتفكك األسر ونشر الثقافات السلبية.

تمع ا بطبيعة احلال معرَّضة : الثقافة األمنية يف ا َّ إن الثقافة بوصفها احلامل واحملمول احلضاري لألمَّة، فإ
لالنتهاك واالخرتاق حىتَّ وإن كانت ثقافة أمَّة رائدة و حمصَّنة ضدَّ االخرتاق واالنتهاك، ذلك أنَّ اخرتاق 
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ملفسد هلا فقد يكون إجيابيا وفاعالً أيِّ ثقافة لثقافة أخرى ليس يعين دائمًا التَّأثري السَّليب أو الضَّار أو ا
أيضاً، وال توجد ثقافة مبعزل عن التَّأثُّر بغريها من الثَّقافات إجيابيا أو سلبيا ألنَّ حتصني ثقافة األمَّة أو 

انغالقها يعين تقوقعها.

رها، وليست هي اليت ستقضي على وليست العوملة هي اليت تقود إىل تدمري الثَّقافة أو اند
ئر مثل هذه اخلطى  ا تلعب دوراً ما يف تسريع و َّ احلدود وتكشف األغطية عن األمكنة، كلُّ ما يف األمر أ

م عامال لتكريس االستئصال و التحريض على الكراهية ، لكن ال ميكن فالثقافة  مل تكن يف يوم من األّ
الثقافة من فاختطاف.ستئصال واإلقصاءالتعامل مبنطق االأن تنزل الثقافة إىل مستوى الغّل والكراهية و

ا احلضارية احلوارية االنفتاحية إىل الدائرة الضيّقة متجاوزين أهم مبدأ يف الثقافة وهو ضرورة مساع  قاعد
اآلخر و االنفتاح .

إّن واحدة من أهم أسباب تردّي األوضاع األمنية يف اجلزائر يف العشرية السوداء هو بروز فكر 
الببغاوية ورددوا كل املفردات الثقافية والفكرية اليت ولدت املخالف للرأي حيث أتقنوا ثقافةتكفري األخر

و سياسيا و اجتماعيايف مناخ فكري وثقايف 17مغاير جغرافيا و فكر

تمع اجلزائري مؤشرات الثقافة األمنية يف ا

املتغريات واملؤشرات وقد أدت تلك أن الثقافة األمنية وخبصائصها تفرض وجود نسبة غالبة من 
السمة احلركية املتغرية إىل توسيع مفهومها ليصبح مطاطا يسع األهداف واألطماع معا وميكن من تربير 

العدوان واالستفزاز مبا يتوافق مع القدرات والقوى واحلقائق واملبادئ اليت حتكم األمن للدولة .
واليت سندرجها يف الفروع اآلتية :وقد كشفت الدراسات عن ثالثة مؤشرات رئيسية

يوازن هذا املتغري بني جتميع القوى داخليا وتنسيق املطالب : _ مؤشر التوازن الداخلي واخلارجي1
خارجيا حمددا أدىن حد يُرضى عنه يف أهداف السياسة اخلارجية مع اتفاق األغلبية حول أسلوب العمل 

رجيا ،وهذا املتغري يتفاعل عادة مع البعد السياسي لألمن وأدواته لتحقيق األهداف الوطنية داخليا وخا
الوطين بشقيه الداخلي واخلارجي حبيث يتحقق التوازن يف السياسة الداخلية بتماسك القوى املكونة 
للمجتمع من طوائف ومجاعات مذهبية سواء دينيا أو سياسيا وطبقات ، بينما " يتحقق لتوازن يف السياسة 

طالب يف العالقات اخلارجية املتاحة اليت ميكن احلصول عليها وينتج عن التوازن يف اخلارجية بتحديد امل
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الشقني السياسيني حتديدا للحد األدىن املــقبول كأهـــــــداف للسياسة الوطنية اخلارجية اليت ميكن لقوى 
تمع أو غالبيتها  أن تعمل على حتقيقها" .18ا

ت البعد السياسي تشمل  السياسة الداخلية اليت توضح تعدد القوى الداخلية ومدى إن مكو
ا كما تشمل السياسة اخلارجية اليت تضع مطالب حمددة من العالقات اخلارجية  متسكها وانسجامها وقو
للدولة ويكون التوازن بني القوى الداخلية واملطالب السياسية اخلارجية أساسا لتحديد احلد األدىن واألعلى 

ذا املفهوم يصبح متغري التوازن أحد أهم حمددات األهداف الوطنية كما يكون للسياسة الوط نية اخلارجية و
ثريها على العالقات  مقياسا لقدرة األمة على حتقيق أهدافها وهو كذلك احملرك للسياسة اخلارجية ويقيس 

سة اخلارجية على القائمة مع اآلخرين، وكذا مدى اتساع أو انكماش نفوذ الدولة نتيجة لتلك السيا
املستويني اإلقليمي والعاملي .

التغري اإلجيايب لصاحل الدولة  ت مجيعها حمد الني الداخلي واخلارجي حمصلة للتواز ويظل التوازن على ا
وأهدافها وإالّ فإن اختالل التوازن قد يؤدي إىل تعريض أمن الدولة ملخاطر مجة .

تمع2 _ مؤشر رفاهية ا
تمع على رفع مستوى املعيشة وتغري األمناط املعيشية للمواطنني إىل يُعىن  هذا املتغري بقياس قدرة ا

تمع حنو الرفاهية. األفضل نتيجة للتنمية احلقيقية للدخل الوطين ، إذ تعد املؤشر على تقدم ا
–ردي متوسط الدخل الف–ويقاس هذا املتغري بعدة معدالت أمهها الناتج الوطين اإلمجايل 

نسبة توقع احلياة عند امليالد {مستوى الرعاية –متوسط نصيب الفرد من الناتج الوطين اإلمجايل 
الصحية} ومعدل التعليم ونسبة احلضر إىل الريف وإىل إمجايل السكان.

ملفهوم األكثر أمهية وهو  وترجع أمهية قياسات هذا املتغري والدالئل اليت يشري إليها، إىل " ارتباطه 
. 19التنمية واليت تعرب حبق عن مدى ديناميكية الثقافة األمنية كانعكاس حليوية األمة" 

_مؤشر القدرة األمنية3
متغري القدرة األمنية مبعىن توفر أسباب القوة وعناصرها من معدات وقوات مدربة ومنظمة 

ت القدرة واسرتاتيجيا االستخدام وعلى الرغم من االختالف املوجود بني الكتاب وامل فكرين يف مكو
ا إال أن أهم هذه املؤشرات اليت تستخدم بكثرة للداللة على القدرة األمنية هي  ا ومفردا األمنية ومؤشرا
حجم القوة األمنية ، نسبتها لإلمجايل من السكان وحجم ونوع األسلحة التقليدية وفوق التقليدية والنووية 

لدولة والتدريب وا لتكوين.والتصنيع احلريب 
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، وختتلف  والقدرة األمنية ختتلف تبعا ملا يستحدث من أنواع القوات اليت تساير املخرتعات احلديثة عسكر
أنواع القدرة األمنية وفقا ملا حيدث من تطور يف املعدات واألدوات وقد ال يلغي ما يستحدث ما هو 

.موجود وإن كان سيؤثر على حجمه وهو ما يؤثر على فاعلية القوة 
ديدات أو قدرات اقتصادية  كذلك فإن أسباب القوة متغرية بتغري الظروف احمليطة من حجم 

منافسة أو ظهور حتالفات معادية أو صديقة .
ا و بعضها اآلخر  وتوفري أسباب القوة وإضافتها للعناصر يتيح حساب القوة يف بعض مكو

ى اآلخرين أو مع احلدود املطلوبة لبلوغ املستوى اآلمن جيري تقديره كميا وهو ما ميكن معه املقارنة مع قو 
واملقارنة تتيح تقدير احلدود املطلوب بلوغها وهي يف الغالب حدود التعادل مع العدائيات أو التفوق على 
ت األخرى وهو ما يعين التوازن عند التعادل  أو التسابق للحفاظ على التفوق وكالمها أصبح متغريا  املستو

ستبدال اخلصوم وفق التغريات   بتغري ال قيمة الكمية لآلخرين سواء كان القصد التفوق أو التعادل أو 
تمعات الوطنية  ت الثقافة األمنية يف ا مستو

تكون من نتائجها انتهاك الثقافة إن تعارض األهداف واملصاحل بني الدول توقعها يف مصادمات
ا لذلك سعت الدول إىل العالقات الدولية واإلقليمية تزيد األمنية للفريق اخلاسر يف كل أو بعض مك و

ا من صالبة أمنها وتغطي نقاط ضعفها يف إطار املصلحة العامة وتالقي األهداف دون تعارض إذ 
ا اليت يطلب أن  استطاعت املصلحة العامة املطلقة أن جتمع بني دول أكثر عددا وأكثرا اختالفا يف قاعد

فة أمنية مرتاصة ، سعيا لتحقيق األمن لكل منهم بتحقيق أمن مجاعي هلم خوفا من تكرار تتوافر على ثقا
.20جتربة أليمة مضت

ومن هذا املفهوم ظهرت عدة تكتالت هلا عدة أهداف على الصعيد االقتصادي واالجتماعي 
متكاملة كما تكررت والسياسي، وبدخول التعاون األمنية تكتمل الصفة ليصبح التكتل ذا  صبغة أمنية 

ظاهرة مشاركة الدولة يف العديد من التنظيمات سعيا وراء مزيد من الضمان لثقافتها األمنية .
ت تتدرج من الفردية {الذاتية} إىل الدولية {اجلماعية} إلدراك  وقد صنفت التكتالت يف مستو

ت  ا األمنية ، ويف ما يلي سنعرض إىل مستو ا وحتديد اجتاها الثقافة األمنية يف الفروع اآلتية جماال
_ املستوى الداخلي1

حلالة اليت يوجد عليها الفرد {املواطن} من استقرار  وهو أدىن درجات األمن وأساسها أيضا إذ يُعىن 
ألمن الفردي " وهو ذو مظهرين أحدمها مادي  ديد لوجوده وبقائه لذا يعرف أيضا"  وطمأنينة وعدم 

ت احلياة له وألسرته من مأكل وهي جماالت األمن  األساسية لدى الفرد من مورد رزق يوفر ضرور
ومشرب وملبس ومأوى دائم وآمن واالطمئنان على حياته وأسرته من اعتداء اآلخرين ، أما الثاين معنوي 
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خلصوص البيئة اليت يعيش فيها وأمهية حيقق احلاجات لإلنسان من االعرتاف بوجوده وفائدته للمجتمع و
.21نشاطه ودوره يف جمتمعه" 

ا الداخلي مع مواطنيها  هذا الشق {أمن املواطن الداخلي} هو من مسؤوليات الدولة وشأ
وحمصلة حتقيق  هذا األمن جلميع األفراد هو حتقيقا لألمن الداخلي للدولة.

سم حقوق املواطنة أو  حقوق لذلك جند املنظمات العاملية تصوغ هذا األمن يف مواثيقها 
اإلنسان وغريها وهو ما يعكس قلق الدول األعضاء يف املنظمات من انتهاك أمن املواطن وانعكاسات 

تمع الذي يصيب ما جاورها من الدول فيهدد أمنها . ذلك على أمن الدولة وأمن ا
_املستوى الوطين2

مني الدولة من الداخل مع توافر القدرة على دفع الته ديد اخلارجي وصوال والقصد منه ضمان 
ا السياسية ،وهو مستوى مركب من عدة  لتحقيق حياة آمنة مستقرة يف إطار حدود الدولة والتزاما
جزئيات فاألمن الداخلي هلذا املستوى يسمى األمن احمللي وهو جزء من البعد السياسي لألمن، واألمن 

لنظام احلكم الذي  يشمل إجراءات احملافظة على الذايت جزء من األمن احمللي وهو أمن خاص 
.22الشرعية الدستورية للحكم أو إجراءات احلفاظ على الوضع القائم وبقاء النخبة احلاكمة يف السلطة 

تمع إذ تسعى الدولة " لتحقيقه داخليا  ويعترب املستوى الوطين هو أساس الثقافة األمنية يف ا
.    23فيها القوة املسلحة"وخارجيا وتنتهج كل السبل املمكنة يف سبيل ذلك مبا

املستوى دون اإلقليمي_3
يعىن هذا املستوى بتأمني متطلبات األمن لعدد حمدد من الدول يف إطار مصلحة مشرتكة سواء  
كان ذلك من خالل ترتيبات أمنية فقط أو تنظيم كامل أي املنظمة وتكون هذه الدول غالبا عضو يف 

نظمة (دون إقليمية) والرتكيز على مصلحة مشرتكة جتمع هذه الدول تنظيم أوسع يتيح هلا االشرتاك يف م
ثري  يف التنظيم دون اإلقليمي لتحقيق املصلحة املشرتكة بني أعضاء هذه املنظمة بسبب ختوفهم من 
احلرب على البعد االقتصادي لألمن ، وكما جيمع بني دوله أيضا األصول العرقية واللغة والدين والتاريخ 

مجيع دوله يف تنظيم أوسع .املشرتك و 
" ويرى بعض الدارسني أن املنظمات دون اإلقليمية املتفرعة من تنظيم إقليمي أوسع {كما يف 
املنظمات الثالث السابقة } تتيح خصوصية زائدة ألعضاء التنظيم دون اإلقليمي مبا يفرتض معه رؤى 

كرب من دون أن يتعارض ذلك مع أمنية خاصة حيققها هذا والذي يفضل معه عدم إشراك التجمع األ
أمن التجمع األكرب ،من منظور أن حتقيق األمن للمستوى األقل يعاون على حتقيق األمن للمستوى 

. 24األكرب" 
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_املستوى اإلقليمي4
ويعرب عن سياسة تنتهجها جمموعة من الدول تنتمي إىل إقليم واحد وتسعى للتنسيق الكامل 
ا لتحقيق استقرار ألمنها يف حميط اإلقليم مبا يردع التدخالت األجنبية من خارج  ا وقوا لكافة قدرا

،مث انتشر اإلقليم وقد ظهر مصطلح األمن اإلقليمي يف الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل 
استخدامه عقب احلرب العاملية الثانية بظهور تنظيم إقليمي اهتمت معظم دول العامل به، وإن كان " 
عدد من الباحثني والكتاب أجازوا التنظيم دون اإلقليمي يف إطار التنظيم اإلقليمي األكرب ، على 

دون اإلقليمية مغرقة يف أساس أن حتقيق أمن أصغر يعاون أمن أكرب فإن عددا آخر يعد التنظيمات 
ا  ا وقدرا اخلصوصية تفضل أمنها القطري على األمن اإلقليمي وهو ما حيرم التنظيم اإلقليمي من قوا

 " .25ويضعفه أحيا
_املستوى الدويل 5

واالحتاد السوفييت واململكة -قرب انتهاء احلرب العاملية الثانية حبثت الدول الكربى املنتصرة (الو.م.أ
وضع صيغة أمنية عاملية وإقامة تنظيم دويل جديد يستند إىل مبادئ وأسس دولية بعدما تبني دة)املتح

عدم فاعلية هيئة عصبة األمم اليت أنشأت عقب احلرب العاملية األوىل ومل تستطع منع نشوب حرب عاملية 
تمع الدويل . ا وميثاقها ملتغريات ا أخرى لعدم مالئمة أجهز

مقرتحات لألسس واملبادئ اليت سينشأ عنها التنظيم الدويل الرمسي 1944وبر أكت7وصدر يف 
اجلديد حتت اسم "هيئة األمم املتحدة" وتكونت الئحة املقرتحات من ستة مبادئ وكان املبدأ اخلامس فيها 

.26ينص على {مساعدة التنظيم الدويل إذا اضطر إىل استعمال القوة}
ويل تدخل مسلح لقوات دولية أو إقليمية سواء استخدمت القوة أو نتج عن هذا املفهوم لألمن الد

ا وسواء كان ذلك بتفويض دويل أو إقليمي ، لفض النازعات اإلقليمية ومنع تصاعدها إىل  لوحت 
ت دولية لردع التهديد وعدم تصعيد  مواجهة دولية أو لرد العدوان عن الطرف األضعف أو لفرض عقو

اخلالفات .
الدويل لألمن يوضح ضرورة أن تضع الدولة يف حسباها اعتبارات األمن الدويل أثناء اختاذهم إن املفهوم

قرارات حلل مشاكلهم مع اآلخرين مهما اختلفت توجهات الدولة أو عظمت قواها السياسية أو العسكرية 
أو االقتصادية.

يمية وكثر استخدام تلك قد أصبح ميسورا استخدام قوة دولية لغرض األمن من مناطق النزاع اإلقل
كيدا للشرعية الدولية وتثبيت دورها يف حفظ األمن والسالم الدوليني . القوات يف أحناء العامل ، 
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ألمن اجلماعي وينسبونه إىل املنظمة الدولية لألمم املتحدة كما  ويسمي بعض احملللون هذا املستوى 
مسؤولية قومية بعينها أو إقليمية بذاته وهو يهدف نص ميثاقها ويعتربون حتقيقه مسؤولية مجاعية وليست 

إىل" منع تغيري الواقع أو اإلخالل بعالقاته وأوضاعه على حنو غري مشروع وذلك عن طريق تنفيذ تدابري 
27دولية مجاعية كقوة ضاغطة ومضادة حملاوالت التغيري" .

لعقائدية بني الدول الساعية إىل واحلرص على حتقيق األمن اجلماعي ال يلغي االختالفات السياسية أو ا
حتقيق مصاحلها وإمنا يستنكر العنف املسلح كوسيلة حلل النزاع ويفرض اللجوء إىل الوسائل السلمية عوضا 
تمع الدويل ال ميكن حتقيقه " من  عن احلرب ،وترى فكرة األمن اجلماعي أن إحباط العدوان وردعه يف ا

ا مبواجهته بقوة متفوقة عليه ، لردعه وتطبيق تدابري العقاب على خالل املنطق واألخالق الدولية " وإمن
.28الدولة املعتدية مهما كانت مكانتها الدولية 

امتة اخل
كان تقدم الركن الركني يف احلضارة اإلنسانية والرتاث البشري ، وعلى الدواماألمنيةتعترب الثقافة

لثقافة  حاضرا ومستقبال فهي اليت شكّلت ماضّيا وستشكلاألمنية األمم والشعوب يقاس مبدى اهتمامها 
أهم عامل من عوامل النهوض و الوثبة احلضارية .

ت ملف الثقافة ومل ترتاكم اإلخفاقات وبعدما األمنية واالنتكاسات يف الواقع إال بعدما  مطو
ي حال من األحوالالثقافة من صالحيتها يف ترشيد جماالت احلياة املختلفة .وال ّمت جتريد احلديث ميكن 

ا ودون غريها نلج اخلارطةاألمنية عن أي دور لألمم واألفراد مبنأى عن الثقافة  دون إلغاء العامليةاليت 
خصائصنا ومميزاتنا  .

واألمن من املصطلحات الشائعة واليت يسعى الكل لتحقيقه إذ يضع الفرد نصب عينيه فكرة 
تخيال ما يصبو إليه من مأكل ومشرب وملبس وأسرة ومسكن ودخل ينفق منه مثالية عن أمنه الذايت م

ليقتين به كل مستلزماته الضروري منها والكمايل .
ا اإلنسان على مر العصور ومل تكن  تمعات والدول اليت كو وانتقلت فكرة األمن املثايل إىل ا

ت يف مضمو تمعات  فهي وإن تشا ا اختلفت يف طرق حتقيقها .الفكرة متطابقة يف كل ا ا إالّ أ
والحظ املفكرون تالزم احلقائق اجلغرافية مع األحداث التارخيية وأن من أحسَن واستغالل ما 

يف احلروب املتعاقبة واستفاد املتاحةأوحت به العناصر  ، أمكنه حتقيق أمنه.وقد حتقق ذلك املعتقد عسكر
ا إىل السياسيني الذين سعوا إىل متلك أكرب قدر من العناصر داخل االقتصاديون من تلك احلقيقة وأوعزوا 

عندما افتقر اإلقليم الوطين للعناصر احليوية وأصبحت العاملية هي امليدان املفضل  اإلقليم أو خارجه أحيا
لتحقيق األمن ولكن ظلت القاعدة األساسية كما هي : بتحقيق الدرجات األدىن من األمن {األمن 
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الدرجات األعلى {األمن اجلماعي }، وأساس استعمال القوة يبقى يف خدمة } ميكن حتقيق الفردي 
العدل وهو أساس األمن ونشر الثقافة األمنية توفر االستقرار للمجتمعات كافة.
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. 
ت واليت بة أن نشري إىل خواص هذه النبتة العجيقبل أن نتطرق للموضوع البد  كثرت حوهلا احلكا

أو تكون خاطئةعبية للكثري من الشعوب صورا قد الشّ الّذهنية الفكريةيف التأويالت فارتسماملفاهيم و و 
حسب املناطق اجلغرافية و مساء خمتلفهي تعرف عصور واملهم هو أن الشهيبة عرفت   مند صحيحة،

لّشاي بشمال السائدة،الثقافة  أم غري؟ تعد من األعشاب الطبيةيا، فهلإفريقلقد اقرتن ذكر امسها 
لثقافة و ؟  تكمنطبية فأينهلا فائدة وإن كانتذلك؟ب املعاصر يف الطّ وما رأيذلك؟ ما عالقتها 

مبنطقة حسب االستطالع األويل   الفكرية السائدةيةاملرجعهذه األسئلة يف ظل عن كللإلجابةالشعبية؟
استعماهلا؟يف احلذروجيبالسامة األعشابتعد منو اليت هلا فكرة أن الشهيبة تلمسان،دراستنا 

لالتينية   Artemisia absinthiumاالسم 
لفرنسية  Absintheاالسم 
إلجنليزية Wormwoodاالسم 

لعربية افسنتني ، الّشويالء ، الشيح الرومي ، شيبة العجوز، شيح ابن سينا ، األبسنت ،االسم 
.[1]شيح خرساين شجرة مرمي ،

لّلهجة   االسم 
احمللية

[2]، ذقن الشيخ .الّشيبةالّدسيسة ، الّشهيبة  ، 

االسم 
ألمازيغية

لفرعونية أزري ، الشيح   شنايت.تسمى و 

لعربية האבסינתלענתاالسم 
افسنتنياإلسم الفارسية

، ورمبا يكون اسم الشيبة يبة يدل على تعبري اشتقاقي من فعل شاب مصدرها شيب وشيبةمصطلح الشّ إن
فطرحت الشائعات ذا النبات طاملا كثرت حوله فه،أطلق على هذا النبات ألنه يشبه الشيب
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هي و فرضيات األذهانإىل تتبادرمن هذا املنطلق ، ف.؟فأين تكمن احلقيقة و ساممضرنه اإلشكالية 
.لك ؟ذر يف السّ ما هوف؟ مسمأو تفيه ضررحقا إن كانلشيبة (الشهيبة)  ؟شرب الشاييا ذ، ملا

ملكنون الثقايف  هذا ، بتة يف النّ حول عيب اخلاص الشّ هل حقا الزلنا حنتفظ  أننا نعلم أن طاملاعصر
لّشيبة مبشروب الشّ واتغنأسالفنا  .؟اي 

Absintheبسنتاألكما تدعا مبنطقة الغرب الشمايل اجلزائري ،  هي لّشيبة أو الّشهيبة اإن 
ت األكثر مرارة ، لذا من بني النّ تعتربو "بدون رائحةمعناها " و  ت الطّ صنف من بني النّ تبا عالة بية الفّ با

نسبة إىل آهلة الرومان ، Artemisiaرمتيزيتمسي.خاصة يف تنشيط و تقوية اجلهاز اهلضمي
، ابنة زيوس وآهلة القمر.أرمتيس

استعمالهيسهل و قرب املساجد يف البادية ، لكي البساتني،كان غرسها يف احلدائق و جلزائر أعتاد السّ و 
ا صالت العصراحلزب) بعد عند قراءةالقران (الطّلبة أعتاد قارئياي . إذ مع الشّ  رفقة الشايشر

جند منها،يف لرّ المنز يكاد خيلواال انوهاملالحظ،و من . )منطقة واد الشويل و بين سنوس بتلمسان(
اسغر ياألهايل اعطيو و ا رمز لقاء األحباب بغرسها يف بيته، بل البعض يتباه كل العناية و لكو

مع  الطيب بني األصدقاء و رحابة الصدر. والضيافة والّسمر و  ا تعطر القعدة ، احلديث يف ا يف إذ إ
.طقوس خاصة بيف جو ودي يبةالشّ و اع عنلنّ ايحيضر الشّ ات و األمسيات الّسهر 

سط أسيا و و أمريكةو سواحل إفريقيايف جل بقاع العامل خاصة مشال وانتشرت، أورإن الشهيبة أصلها
.املزهرةالرباعم األوراق و هوهااجلزء املستعمل منف. 

املخابر العصرية  و منها خمرب العلوم البيولوجية قسم احليات و الطبيعة حتاليل اليت أثبتتها، ا حمتوأما 
جي نوري و بن مرزوق و ابن عبد ،جبامعة أيب بكر بلقا يد تلمسان حتت إشراف أساتذة المعني  كابن 

ا   حتتوي ،هللا محزة ته ٪0,3زيت طيار تصل نسبته إىل حوايل ة  ومادة مرّ أ بت أهم مكو وزيت 
العصبيةThuyoneتييون مادة لنسبة للخال بكمية كبرية . إذا ما أخد  ،وهو مركب سام 

Acidesو حامض املاليكTerpèneو التاربن Phellandrèneوالفيلندران 
Maliqueو سانيكSanique السيليكا و األبسانتنيAbsinthine واألنبسانتني

Anabsinthineت هلا خصائص طبية ممتازة كما حيتوي على بوليفينول . وهذه املكو
polyphénol بسني . ونعلم أن األبسانتني digoxineوالديغوكسنيArtesineو األر

.[3]بكمية كبرية هألكالويد سام عند تناولAlcaloïdهو 
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منشطة قوية للجهاز اهلضمي و احلويصلة الصفراء ]4ا [أعرف عنها يف الّطب احلديث و الّصيدلة ي
)vésicule biliaire( متيازمسكن آلالم املرارةي، فهعلى إدرار  املادة الصفراويةاهلة و حمفز ،

الكثري أن اليومية  بقسم اإلستعجالت ، بيةو بكوننا خمتصون يف العلوم الطّبية ، حلضنا  يف ممارستنا الطّ 
لنسبة و  فعال ةسرعب، و هذا نقعاابتناوهلأالمهم تنمن املرضى سكّ  لحقن أو األقراص لعالية 

. )visceralgineوأspasfon(مثل املألوفة يف الّطب احلديث 

ا  ت كما أ anti)للطفيلياتقاتلة و نواعها.)anti inflammatoire(مضادة لاللتها
parasitaire) مسكنة ألالم البطنو األمعاء.والديدان يف(Gastrite) توكل بدرجة عالية االضطرا

كما ال .  الناجتة عن سوء اهلضم أو بعض األعراض األخرى اليت قد تصيب املعدة(colique)ة ياملعد
ا   .نسبيا(angoisse)مضادة لالكتئابننسى أ

لربد والزكامتقي و  عقي من لستواخل و اخلارج من الدّ مطهركذلك .و تسخنه اجلسم من اإلصابة 
. الوضعةسهلمو ب قبل الوالدةو مسكن كمشر احلشرات.

العجيب خمتص.و وجيب عدم استعماهلا بدون سامة،لكن جد موية،الدّ ورة الدّ ةللقلب وحمسنةمنشطازيته
ا تكثر يف هذا للجسم، ةمسخنو هي معروفة كرد فصل الشتاءبكون ة وهر طمالشيبة تةإن نب فإ

لعكس ينمو و خيضر يف فصل عناع بينما خيتفي النّ الفصل ،  يف هذه الفرتة ألنه منعش و مربد ، إذ  
.زكية ويعطي رائحة الصيف 

ا  إلسهال املصحوب مضادة،العصيبإلمساك مضادةاإلفراط،مفتحة للشهية و مساعدة للهضم بدون إ
للنسيان والشعور قلل م، و لذاكرةلقوي ملجسم من السموم خاصة (السموم الرصاصية)لمطهر،ملغص

.تلمعنولفع ار خلجل، و 

املشيمة بعد الوالدة، ويسهل الوالدة أيضا، ويقوي شراب الشيبة منقوع  يساعد يف تنظيف الرحم من بقا
ا مفيد جدا للقضاء خروج اجلنني امليت من الرحم!!.، ويساعد على)contraction(الطلق كما إ

القهوة.أو مع الشاي أو احلليب أو هنقعبب و شر كمالداخل:من ستعمل تعلى قشرة الرأس

اجلافة وراق أما األماء.لرت النبتة يفمخسون غرام من هذا بغليللجروح و ةمطهر يستعمل ك:ومن اخلارج
للبعوض.طارد فهو هابينما عصري وس،للسّ مضادة فهي  
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ملعقة من مسحوق الشيبة لكل كوب من املاء الساخن بدرجة الغليان ويرتك مخس فيأخذجرعة لنسبة لل
دقائق مث يصفى ويشرب.

]5[و الشيبةالّطب احلديث

حتفز املعدة آليةمبجّرد ما تلتقطها املسام الدوقية يف الّلسان ، و بطريقة ،ن املواد املرّة اليت حتتويها النبتةإ
س و  .على اإلفرازو األمعاءالبنكر

فعة و حافظة للكبد بفضل ،م1995يف الباكستانيةأما الدراسات  توصلت إىل أن الشيبة هلا خاصية 
لتأثري على مادة ([5]التحكم يف إفراز الكبد .)glucagonتنظيم السكري 

و أمريكا تعرف من ،أو القهوة الشاي أو احلليبتشرب معمشال إفريقيايف :ياعاملالشيبة أما يف أور
ت الكحولية اليت  خالل  عشر إىل أواخر القرن التاسعخاصة يف القرن ،كانت تصنع منهابعض املشرو

يف هذه الفرتة  نضرا لشدة يف كل دول العامل تمنعالعشرين  إىل أن  مفعول مخرها الذي  ضّمرت أور
لرتخيص م 1999مند مؤخرالكنها  .دجدن محظيت 

طريقة بمع الشاييستهالك، ولذلك لكن يبقى هذا النبات غري معروف على مستوى االستعمال اليومي
.[6]ة  ر و تسبب خطكي الالكمية  لضبط ،ذكية

يستهلك ألغراض طبية ضد طفيليات بل ،على شكل مشروب عاديهيبة ال يعرف استهالك الشّ يوم الو 
.و ما ذكر سابقااألمعاء

:الثقافة الشعبيةيف الشيبة 

ا مسخنة   بينما  النّ تاء ويف فصل الشّ الشيبةتستهلك الذي هو منعش و عناع  أوائل فصل الربيع إذ أ
ا سامة الصيفأواخر فصل الربيع و فصل ، يتواجد يف ومربد للجسم  ،  ]07[. يشاع حول هذا النبات أ

ت وطرق استهالك هذه النبتة الطّبية العجيبة واليت ارتبط  لكن احلقيقة  هناك خلط كبري حول مكو
تمع اجلزائري و املغريب عموما . استهالكها بشرب الشاي يف ا

.]08[قدمياً يف تفتيت حصى الكلى و املرارة والتخلص من أورام الرحم تاستخدم
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الذي اشتق منه اسم vermouthيف املاضي من املنكهات الرئيسية لشراب الفرموتتكانكما  
]10[[09].األفستني األملاين

و طارد -pesticidesقاتل للحشرات -anti-mitesاستعمل قدميا كمضاد للسوس(العث) 
و ما شبه .)lymacon(للحلزون 

من غرائب ما يقال عن   نبات الّشيبة  يف الثقافة الشعبية  أن اإلكثار من شرب منقوعه  يؤدي إىلو 
اجلنون!!.

ع:املراجو درااملص
ألعشاب دار القلم بريوت لبنان ط -1 50ص 1983–7أمني روحية  التداوي 

ت الطبية يف اجلزائر ط-3 2004بريت اجلزائر 1د.حلمي عبد القادر النبا

موقع الدكتور حممد فائد-6

www.Alriyadhالدمسيسةد.جابر بن سامل  القحطاين -7 .Com

هجرية ، حققه 1008تذكرة داود األنطاكي املسمى تذكرة أوىل األلباب و اجلامع للعجب العجاب للشيخ داود ابن عمر األنطاكي املتوىف –8
203صم 2006-2أمحد مشس الدين دار الكتب العلمية بريوت لبنان  الطبعة 

2 - Lucienne Dellille Les plantes medecinales d’Algerie Berti

édition Alger 2007 P21-22 -23

4- Larousse encyclopédie des plantes médicinales 2001 P66

5 -Dr L . Trabut  « Nom indigènes des plantes d’Afrique du nord » ibis press paris2006 p

9 - ARNOLD W.N. : L'Absinthe - Pour la science 1989 n°142 : 42-47

10 -LECLERC L. : Traité des simples par Ibn el Beïthar, 3 vol., Paris, 1877-1883

11 - DAUMAS F. : Remarques sur l'absinthe et le gattilier dans l'Egypte antique
pp.66-89. In Festschrift Elmar Edel- Bamberg 1979

20إىل –15استعماهلا يف فنجان من الفّخار، و صب عليما ماء ساخن إىل درجة الغليان و انتظار مدة زمنية بني النقع: هو وضع الّنبتة املراد 
دقيقة، طبعا مع تغطية الفنجان، ليشرب.
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:ملخص
زائريةحناول من خالل هذه املداخلة تسليط الضوء على واقع التكوين داخل املؤسسة اجل

ا هذه العملية الوقوف عل خمتلف املراحو  اإلطار ويف هذا، اجلوهرية يف إدارة املوارد البشريةل اليت متر 
مؤسسة نفطال مبدينة تيارت فرع غاز البرتول املميع  على اإلشكالية التالية: مرتكزينقصد

إىل البشرية؟هل تتبع مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة يف تسيري عملية تكوين املوارد  ولذلك عمد
مع خمتلف األفراد الذين هلم عالقة مباشرة بعملية 7وكان عددهاإجراء جمموعة من املقابالت املوجهة 

تتبع مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة يف وهي:توصلنا إىل حتقق فرضية الدراسة ويف األخريالتكوين. 
تسيري عملية تكوين املوارد البشرية. 

املقدمة:
تمعات أوجبإن التطور احل أن تكون دائمة التغيري يف خمتلف اجلوانب ذلك عليهاادث يف ا

وي حتت مفهوم إن مفهوم التكوين ينط. التغيري الذي يتطلب تكيف مستمر مع معطيات العصر التقنية
الفرد قدرات عقلية وعضلية تتمثل يف املعرفة واملهارات مع تنمية السلوك سابإكالتعليم حيث يتم 

والتكوين جيب أن يرقي الفرد إىل أن يكسب سلوك ، واالجتاهات حنو حب العمل واإلخالص فيه
ومهارات عملية ومعارف علمية متكنه من القيام مبسؤولياته حيث يصبح قادرا على املسامهة يف التنمية 

اإلنتاجاالقتصادية و 
تعد وظيفة التكوين يف املنظمات االقتصادية احلديثة من أهم مقومات التنمية اليت تعتمدها 
ت  هذه املنظمات يف بناء جهاز قادر يف احلاضر واملستقبل على مواجهة الضغوطات والتحد

لفرد كونه إنسان من جهة  واحملرك األساسي اإلنسانية، التقنية واإلنتاجية واإلدارية اليت ترتبط مباشرة 
لكافة عناصر اإلنتاج من جهة أخرى.
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وخارجيا  اللمنافسة داخليأخرلقد أصبحت املؤسسات اجلزائرية معرضة أكثر من أي وقت 
إلبداع يعرتفلذي ال االقتصاد ا، العلمي املفتوحلالقتصادحتمية كنتيجة خذ، واالبتكارإال  ذا  و

ر إجيابميكن أن حيدثهملاواجلوهريةالتكوين مكانته األساسية  ، واملؤسسةية على مستوى الفرد من أ
يف تسيري املوارد البشرية.الكامنة بتفجري الطاقات وهو كفيل

والعملية التكوينيةوستدور املداخلة حول جمموعة من املفاهيم اليت هلا عالقة مبوضوع التكوين 
. املعرفة واملعلوماتلعنصر البشري خاصة يف ظل عصر االرتقاءداخل املؤسسة كعامل من عوامل 

لعنصرومدى اعتمادهاوجود داخل املؤسسة اجلزائية دف كشف الواقع امل البشري أساس واهتمامها 
أي مشروع اقتصادي. 

إذيف إدارة املوارد البشرية احلساسةالتكوين من املواضيعيعتربالدراسة:فرضيةو مشكلة-1
يئتهم للعملانه يهدف إىل تكييف املستخدمني  مع تفادي خمتلف املشاكل وفق وضعيات خمتلفة و

لغ املؤسسات تنجم، وتعطياألخطار اليت ميكن أن و  هلذه العملية خاصة االهتماميف الوقت احلايل 
لتساوتنشط يفهي تعيش و  .وتطورهااإلنتاج املعلومايت وتغري تقنياتوع التكنولوجي ر وسط موسوم 

فالبد هلا من مسايرة ، يف ظل اقتصاد مفتوحوعن التنافسيةليست يف معزل عن العامل واملؤسسة اجلزائرية
ى التكيف مع التقنيات اجلديدة. يد عاملة كفئة قادرة علكامتالوذلك يستدعي، خمتلف التطورات

بعماهلم إىل يرتقوا البشرية لكييد القائمني على تسيري املوارد كأداة يف من هنا تربز أمهية التكوين  و 
مستوى التنافسية.

من خالهلا على واقع التكوين يف املؤسسة عينة الدراسة منطلقني يت دراستنا حماولني الكشف
البشرية؟هل تتبع مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة يف تسيري عملية تكوين املوارد من اإلشكالية التالية: 

مؤسسة نفطال خطوات مضبوطة يف تسيري عملية تكوين تبعتالتايل: على الشكل وكانت الفرضية
املوارد البشرية. 

التكوين:ـ تعريف 2
:التكوين  ال واملكون للشيءصنع" ، اسم مشتق من الفعل كون الذي يعين عادة "أنشألغو

ذيب، ، التهوالتثقيفهو الرتبية وأيضا التكويناألولية ومعاجلته ملادتهينتهي إال بعد إحداث تغيريات 
1التدريب، التأهيل، التشكيل.

غة االجنليزية.للTrainingهي مرادف لـ: ، و Formationكلمة التكوين يف اللغة الفرنسية اصطالحا:
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وحتسني االجتاهات واملعارف واملهاراتة التكوين على أنه تنمية منظميرى بوفلجة غياث
دية الفرد ملهمته على أكمل وجه ويف أقل و  مناذج السلوك املتطلبة يف مواقف العمل املختلفة من أجل 

2املستمرة.يكون ذاك يف إطار الرتبية وغالبا ماوقت ممكن، 

هو الذي يوجه وأحسن استثمار،والتطورنكتشف أمهية العنصر البشري يف النمو ومن هنا
لكثري من الدول إىل تكوين وهذا ماذلك االستثمار املايل يفوال يضاهيهحنو هذا املورد  وإعادة دفع 

يف ميادين متعددة منها وأوضحوا مفهومهلتكوين واهتم الباحثوناملهن.أفرادها من خمتلف تكوين
ملعىنالتكوين البيولوجي، التكوين مبعىن التدريب املهين  دف ويعرف علىالرتبوي، وأيضا  أنه عملية 

من النمط الذي اختذه لنفسه إىل منط آخر تعتقد فيه اإلدارة أنه واجتاهات الفردإىل تغيري سلوكيات 
ا  3.أكثر ارتبطا مع أهداف الوحدة اليت يعمل 

وفوائد التكوين:ـ أمهية 3
إدارة ، فال تكتفيوالتعني أو التوظيفمكمل لعملية االختيارتعترب وظيفة التكوين كعنصر

ستقطاب  بل جيب أن يعقب هذه العملية إعداد برامج تكوينية ، واختيار وتعني العاملنياملوارد البشرية 
ملدى العاملني وتنمية املهاراتتساعد على تطوير  4.إليهمعلى أداء املهمات املوكلة وحتسني قدرا

ت الوظيفية وإعادة وتكوينهم يفالتكوين ليشمل توجيه العمال اجلدد وميتد نشاط خمتلف املستو
5.عندما تتغري متطلبات وظائفهمتدريبهم 

دة معدالت ومن ذلك تظهر أمهية التكوين يف تزويدها لألفراد مبعلومات ومهارات تؤدي إىل ز
حنفيوعبد الغفارصالح الدين عبد الباقي هذه التنمية كما يرىوقد تشملأداء الفرد يف عمله 

:6يةالتالاجلوانب
ومن بينها:املتكون واملعلومات لدىـ تنمية املعرفة 1

وسياستها وأهدافها.ـ معرفة تنظيم املؤسسة 
ا  .وأسواقهاـ معلومات عن منتجا
ملؤسسة.ونظم العملـ معلومات عن إجراءات 

.تنفيذهاوسبلـ معرفة عن خطط املؤسسة 
ساليب  وأدوات اإلنتاج.ـ املعرفة الفنية 

لوظائف اإلدارية األساسية  .واإلشرافوأساليب القيادةـ املعرفة 
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.واإلنتاجي للعملـ معلومات عن املناخ النفسي 
والقدرات للمتكون ومن بينها:ـ تنمية املهارات 2

املختلفة.ـ املهارات الالزمة ألداء العمليات الفنية 
القيادية.ـ املهارات

واختاذ القرارات.ـ القدرة على حتليل املشاكل 
.واالجتماعاتوالنقاش وإدارة الندواتـ املهارات يف التعبري 

الوقت.واالستفادة منـ القدرة على تنظيم العمل 
الرقابة.، التنسيق، التنظيم، ـ املهارات اإلدارية يف التخطيط

ومن بينها:ـ تنمية االجتاهات للمتكون 3
املنشأة.ـ االجتاه لتفضيل العمل يف 

.وأهداف املنشأةـ االجتاه لتأييد سياسات 
ـ تنمية الرغبة يف الدافع إىل العمل.

والزمالء.ـ تنمية االجتاه إىل التعاون مع الرؤساء 
ملسؤولية.ـ تنمية الروح اجلماعية  والشعور 

مهية التفوق  العمل.والتمييز يفـ تنمية الشعور 
.ومؤسستهـ تنمية الشعور بتبادل املنافع بني العامل

املمارسة وفقط بلالتكوين كذلك يف عدم اقتصاره على إلقاء املعلومات وتكمن فائدة- 
يتقنون أساليب جيعلهماسلوك األفراد ممالفعلية لتلك األساليب اجلديدة، أي التكوين هو حماولة لتغيري 

دة األرالتكوين، وذلك كلهبعد وطرق جديدة لنفع على املؤسسة بز 7.واقتصاد التكاليفح يعود 

الفعال:ـ أسس التكوين 4
ألجله هنالك جمموعة من املبادئ أو األسس ينبغي عالتكوين وحيقق ما وضلتتحقق فعالية 

يلي:ما ومن أمههاأخذها بعني االعتبار 
:ولفرتة معينةومستمر وليس كمالياالتكوين نشاط ضروري ـ) 1

أن التكوين ليس أمرا كماليا ميكن غض البصر عنه من طرف اإلدارة بل هو أمر ويراد هنا
يت عملية التهيئة ، حتمي منه وما تتطلبهلعمل املوكل إليه وتعريف الفردفبعد عملية التوظيف 
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م مهارات وكذلك إعداد، املؤسسة دف إكسا جديدة، وبشكل عامبرامج تكوينية للعمال القدامى 
وبذلك ، مواكبتهاوإجراءاته تتطلبمج التكوين يف حالة ظهور تعديالت على أنظمة العمل تعد برا

الوظيفي للفرد.ورئيسي ومستمر ومالزم للتطورنشاط أساسي فالتكوين

التكوين نظام متكامل:ـ) 2
العمل التكويين متكامل وهنالك ترابط فيه، فهو ليس نشاط عشوائي كما أنه ال ينبع من فراغ 

التكامل يف نظام التكوين كاأليت:وميكن إيضاحيف فراغ يصبوال
ت األساسية اليت يقوم عليها والتجانس والتفاعل االجيايبأ ـ التكامل  التكوين:بني املكو
ا واملادة املطلوباألفراد املراد تكوينهم ونعين بذلك مج واملكونني القائمنيإكسا على الرب

املؤسسة.تعاين منها واملشكالت اليتالتكويين 
وهي:ب ـ التكامل يف األنشطة التكوينية 

اإلدارية.واألمناط التنظيميةوحتليل األوضاعـ توصيف 
واإلجراءات.وحتليل العملياتـ توصيف 
وتقييم أدائهم.األفراد وحتليل سلوكـ توصيف 

ـ حتديد االحتياجات التكوينية.
التكوينية.جحتديد الربامـ 

.واملساعدات التكوينيةـ جتهيز املعدات 
.إعداد املكونني-

ـ تنفيذ الربامج التكوينية.
التكويين.وتنظيم النشاطـ متابعة 

التكوين:ج ـ التكامل يف نتائج 
والوقت بني النتائج االقتصادية املتمثلة يف اخنفاض النفقات هناك توازنينبغي أن يكون

البشرية املتمثلة يف وكذا النتائجالعمل وإقباهلم علىاملتمثلة يف السلوك اجليد للمتكونني والنتائج السلوكية
.اإلدارةوحتتاج إليهماألفراد الذين يؤهلون 

وحمدد:التكوين نشاط متغري ـ) 3
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مث جيب أن وخارج املؤسسة، ومنويقصد بذلك أن التكوين خيضع ملتغريات عديدة داخل 
لتغيري  .التكويينوتطوير النشاطيف حتديد املتغريات تتدخلوهذه ، جددوالتيتصف 

وفين:التكوين نشاط إداري ـ) 4
ينبغي أن تتوفر فيه مقومات العمل اإلداري الكفء من وضوح لألهداف  فباعتباره عمال إدار

ألنه يعتمد على خربات ويعترب فنيااملستمرة والبشرية وكذا الرقابةاإلمكانيات املادية وتوفريوالربامج 
متخصصة.
منها:)ـ التكوين له مقومات تنظيمية نذكر5

واألنشطة.ـ وجود خطة للعمل حتدد األهداف 
لألداء السليم للعمل.واملعدات الالزمةـ توفر اإلمكانيات 

.املستمروالتوجيه ومات األساسية قبل الرؤساء ليحصل املوظف على املعلواإلشراف منـ توفر القيادة 
ـ توفر اإلطار التنظيمي الصحيح لكي يستند عليه التكوين.

أن التكوين ال يوضع إلصالح تلك األخطاء النامجة عن والتعيني حيثـ توفر نظام سليم لالختيار
التوظيف.

م للتمكن من حتديد االحتياجات التكوينية نظام سليم لقياس أداء األفراد و ـ توفر مبوضوعيةتقييم كفاء
8املعنوي.املادي و وأشكال التقديرواملزااملعنوية يربط التقدم الوظيفي توفر نظام للحوافز املادية و ـ

مج")ـ تصم6 :يم العملية التكوينية "الرب
عداد برامج ملؤسسة  ا عادة ما يقوم املسئولون عن التكوين  التكوين الالزمة للعاملني 

وتقلل اليت تعرقل تقدمها وما املشاكلالسؤال هو كيف تعد هذه الربامج حبيث تكون قابلة للتنفيذ، و 
.وفعاليتهانتائجها من

أـ مراحل إعداد برامج التكوين: 
يت:كاآلهي  ب عدة مراحل و إن إعداد برامج للتكوين يتطل

وحتليل املعطياتاملرحلة األوىل: مجع 
ت اليت متكنه من بناء خطة سليمة تويف يقوم املشرف على إعداد خطة التكوين جبمع البيا

بعض املؤشرات من وميكن استخالص،وإمكانيات املؤسسةتتناسب مع ظروف و ، حتياجات العمال
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ثري على اخلطة التكوينيةهذه املعلومات اليت وجود ، التعديالت احملتملة يف اهليكل التنظيمي:هلا 
. اخلالفعليةاخنفاض معدالت األداء ، اخنفاض الروح املعنوية للعمال، التنظيممشاكل يف االتصاالت يف 

املرحلة الثانية: حتديد احلاجات التكوينية
هي التطورات اليت جيب مان حتديد األفراد املطلوب تكوينهماحلاجات التكوينية تعرب ع

للتغلب على مواطن الضعف لديهم ويتم الكشف سلوكات العمالأوإحداثها يف معارف أو مهارات
: عليها عن طريق

الوقوف على حجم احلاجات اخلاصة بكل مصلحة على حدة لتقوم ـ حتليل التنظيم:1
مج تكويين واحد.يفوترمجتها جبمعها  بر

نـ حتليل الفرد:2 ملستوى العلمي وذلك  واخلربة يفتقوم بدراسة اجلوانب اليت هلا عالقة 
وحاجة اليت تشكل نقصا ودوافعه وكل العناصرميوله وما هياملهام املوكلة إليه وما هيالوظيفة 
.للتكوين

ا العمال والعمليات اليتذلك بدراسة خمتلف األنشطة و العمليات:ـ حتليل 3 وحماولة يقوم 
مج تكويين موجه لذلكسد 9.الثغرات املوجودة فيها عن طريق بناء بر

:كااليتاالحتياجات  تقسيموميكن 
ـ احتياجات تتعلق بتطوير املعارف و املعلومات لدى بعض العمال .
ـ احتياجات تتعلق بتطوير املهارات و القدرات لدى بعض العمال .

10.مع مرؤوسيهموطريقة تعاملهملني ـ احتياجات تتعلق بتطوير سلوك بعض العام

ات:جاتقنيات جرد احل
وتراقبها تقنيات خمتلفة البد أن يتحكم فيه املسئول عن التكوين أساليب و رد هلا عملية اجل

من خالل:وهي تتمالبشرية.املوارد مصاحل
.ـ جتزئة األهداف

املهام.مستوى إجناز والتغيري علىـ من خالل البحث عن التعديل 
ـ من خالل الكشف عن اخللل .

ـ من خالل املسامهة يف إجناز املشاريع.
املهام.خالل دراسة تطور ـ من 
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مستمر مع العمال ليكتشف دائم و اتصالبذلك ينبغي أن يكون املسئول عن التكوين يف و 
11.مستقبالودور التكوينخمتلف الفوارق 

:بعض أدوات اجلرد
الطريقة على أن كل حادث مهما كان يوحي بصالحية الفرد من وترتكز هذه: قة فالنغانيطر 

التايل . و التحليل الدقيق للحادث بتحديد متطلبات العملوتعمل علىعدمه هلذا املنصب  تسمح فإ
موعات العمل املوجودة يف عني املكان  ديد متطلبات حتسمح بتهيوكذلك لوقوف على احلاجة 

12.ناء مرجع املنصبمنصب معني يف ب

رة  ا:األفكارطريقة إ األساسية تتلخص يف أن املسئول يقوم يطرح فكرة معينة أوو فكر
خذون ويعطون فيه حيللون و يتناقشون و يرتكهم د و حمشكلة ما بني أفراد الفريق الوا منيفكرون فيها و

.حاجات يبين على أساسها التكويناليت يصيغها يفخالل ذلك يكتشف خمتلف النقائص و 
:القدراتواإلجناز وتقدير دورة التسيري 

تبدأ هذه الدورة بتحديد متطلبات املنصب وفقا ملرجعيات املنصب لتليها مرحلة حتديد و 
توزع على املنبثقة من األهداف العامة للمؤسسة لتهي األهداف على مستوى املناصب و و هداف األ

املرفقة .للعمالف من قبل املسئول املباشر اإلشراو بعد سنة كاملة من املتابعة املناصب مث عل العمال و 
ؤسسة حيث يالحظ املشرف لزوما لذلك متر املوالتوجيهات والتصحيحات املقدمةمبختلف التدعيمات 

.للتقومي أو لتقدير القدرات
:وهي تتضمن عدة عناصر أمههااملرحلة الثالثة: تصميم برامج التكوين:

...)احملضرات الندواتـ حتديد أساليب التكوين (أسلوب 
).بصرية، .....(وسائل اإليضاح، مسعية واملستلزمات التكوينيةـ جتهيز املعدات 

.واملقومات األساسيةـ إعداد املكونني املناسبني الذين تتوافر فيهم اخلصائص
مج التكوين: املرحلة الرابعة: تنفيذ بر

مج  مج وتنسيق التتابعـ إعداد اجلدول الزمين للرب وموضوعاته.الزمين للرب
.وينالتكوإعداد مكانـ جتهيز 

.واملكوننيـ متابعة املتكونني 
مج التكوين: املرحلة اخلامسة: تقييم بر
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البد من القيام ط بل البد من الدقة يف التنفيذ و إن فعالية التكوين ال حتقق حبسن التخطيط فق
تتحقق إذا توفرت عوامل مثل الدافع وفعالية التكوين، بتقييم النشاط التكويين بشكل عام يف املؤسسة

مج  .بكفاءةالفردي إىل التكوين ووجود بيئة العمل املناسبة وأن يتم تنفيذ الرب

من:فعالية التكوين فالبد وحىت تتحققـ 
ـ ارتباط التكوين حباجة فعلية لدى الفرد.

.ـ اقتناع الفرد بفائدة التكوين
حتمسه يف العملية التكوينية .و ، ـ اقتناع املكون حباجته إىل التكوين

مهية التكوين . ـ اقتناع إدارة املؤسسة 
يئة الظ 13.روف املناسبة لتطبيق ما مت التكون عليهـ 

ب ـ طرق تكوين العمال:
: اختالف رق قد خيتلف حسب الظروف من بينهاإن استخدام التكوين من حيث الط

حيث عدد األفراد املطلوب االختالف من ، التكويناختالف الفرص من ، املستوى الوظيفي لألفراد
إىل غري ذلك من االختالفات.تكوينهم...

.اجلماعيطريقة التكوينو تنقسم إىل طريقتني طريقة التكوين الفردي وطرق تكوينهم
لطرق حدة، ويتمتكوين كل فرد عامل على أيالفردي:أوال التكوين اآلتية:هذا 

العمل .ـ التكوين أثناء 1
ـ نقل العامل مؤقتا ألداء أعمال أخرى .2
عمال ذات مسؤولية أعلى. 3 ـ تكليف العامل للقيام 

نيا: التكوين اجلماعي:

يكونون معا لكن يف أوقات العمل غري وين الذي يضم جمموعة من العمال و وهو ذلك التك
وع يعمل على إكساب املتكونني من هذا النو ، قد يكون يف مركز داخل أو خارج املؤسسةو ، الرمسية

التكوين اجلماعي يكون و ، يف وقت واحدد و خربات بعضهم البعض بسبب وجودهم يف مكان واح
يلي:بطرق عديدة جنملها فيما 

.ـ احملاضرات1
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ـ املؤمترات .2
الدراسة.ـ ندوات أو حلقات 3
العلمي.ـ التطبيق 4
خيتار املشرف وهو أنيساعد على تطوير سلوكيات جديدة للعمال املتكونني األدوار: مماـ متثيل 5

ون بشكل كذلك املتفعلى التكوين موقفا معينا فيختار كل متكون دورا مبثله مث نقوم مبناقشة تصر 
14.مجاعي

املناقشات.ـ 6
امليدانية:الدراسة-6

فرع غاز البرتول املميع مبدينة تيارت مت إجراء الدراسة امليدانية على مستوى مؤسسة نفطال
لعملية مع مسئولنياملوجهةعلى املقابلة معتمدين عليهم عدة أسئلة من طرحناالتكوينية هلم عالقة 

ملوضوع  كااليت:املقابلة  وكان دليلمن مجيع جوانبه أجل اإلملام 
عندكم؟ـ ما هي أنواع التكوين 1
عندكم؟ـ ما هي مراحل التكوين 2
احلاجات؟ـ كيف يتم جرد 3
احلاجات؟الكتشافـ ما هي الطرق اليت تعتمدون عليها 4
ا الختيار األفراد للتكوين ؟ـ 5 ما هي املعايري اليت تعتمدو
ـ ما هي أنواع التقييمات ؟6

: الدراسةمكان عينة البحث و 
وإطار الدراساتالتكوين و منهم مدير مصلحة املوارد البشرية أفراد 7العينة على احتوت

ذه املديرية يرأسون األقسام رؤساء5و، ملصلحة تسيري ، األجور، الصناعيالتالية: األمنأقسام 
بطريقة مقصودة ملشاركتهم يف عملية ومت اختيارهم، الصيانة، اخلدمات االجتماعية، املستخدمني

.التكوين
النتائج:عرض 

عندكم؟هي أنواع التكوين ماـاألول: السؤال 
لنسبة ملؤسسة نفطالهناك نوعان  :من التكوين 
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عادة مدتهوتكون حيث يذهب العامل أسبوعا كل شهر إلجراء التكوين متناوب:ـ تكوين 1
أشهر.8
التكوين.ينهي ويبقى حىتالعامل مرة واحدة وهنا يذهبمتواصل:ـ تكوين2

عندكم؟ما هي مراحل التكوين الثاين:السؤال 
لعاص:أوال جتديد قوائم مة يتضمن البدء يف جرد احلاجات و نتلقى قرارا من اهليئة املركزية 

يت هذه العملية خالل الفرتة املمتدة بني شهري أفريل مال الذين حيتاجون إىل التكوين و الع عادة ما 
وماي.

يت عملية جرد  احلاجات:نيا: 
احلاجات؟: كيف تتم عملية جرد الثالثل السؤا

هي خاصة بكل عامل على ملؤها و يطلب منهم على رؤساء األقسام و استماراتيتم توزيع 
ملالحظات و تضمو حدى النقائص اليت يالحظها هذه االستمارة جزءا للمعلومات وخانة عامة 

املشرف.
احلاجات؟اكتشافماهي الطرق اليت تعتمدون عليها يف الرابع:السؤال 

الصيانة أكدوا لنسبة لرؤساء األقسام التالية األجور تسيري املستخدمني اخلدمات االجتماعية 
م يكتشفون النقائص لدى العام ن خالل أداء املهام كذلك مل من خالل معايشتهم اليومية له و لنا أ

.اجة البد من تقليصها عند التكوينتعترب حأي صعوبة أو عجز املوكلة له و 
:يرى أنأما رئيس قسم األمن الصناعي 

شة من خالل التمارين املسطرة ياملعاإىل املالحظة و إلضافةاحلاجات للتكوين يتم اكتشاف
يت كل شهر أو ثالثة أشهر و ا ذا القسم املتمثلة يف السهر على ليت  أمن ذلك لطبيعة املهمة املنوطة 

.اال أكفاءوسالمة املؤسسة من كل اجلوانب وهذا يتطلب عم
على حريق مفتعل يف منطقة معينة من املؤسسة متثل نقطة مركزية مثل منطقة والتمرين يرتكز

الذين فاألفرادسلوك العون يف التعامل مع هذا املوقف وتتم مالحظةالتخزين أو حقل تعبئة القارورات 
مج تكويين يف يقرتحون يف التقرير الذي يرفع إىل إدارة املوارد البتالحظ عندهم نقائص  شرية ملزاولة بر

ملئخالل وغريها وكذا مناستعمال وسائل إمخاد احلريق جماالت خمتلفة ميكن أن تكون االسعاف.
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يتم على مستوى وتصنيف أويلوختضع لرتشيحوبعد ذلك يتم جتميع االستمارات ، االستمارات
مصلحة املوارد البشرية استنادا على عدة معايري.

ذلك؟ما هي املعايري اليت تعتمدون عليها يف اخلامس:السؤال 
منها:أجاب أن هناك عدة معايري نذكر 

مج السن:أ ـ  التكوين.فاألفراد الكبار أو القريبني من التقاعد ال يدجمون يف بر
.واألقدميةب ـ اخلربة 

د.واححيث يتم تقدمي األفراد يف فئات ذات مستوى التعليمي:ج ـ املستوى 
لعاصمة حيث جتمع كل  املراكز استماراتـ بعد ذلك تبعث االستمارات إىل اهليئة املركزية 

الوطين.املوزعة عرب الرتاب 
مج التكوين وحتليلها ويستخرج منهاويتم دراستها مواضيع للتكوين ويتم على أساسها بناء بر

هم.عندوالنقائص املوجودةحيث يقسم االفراد إىل فئات حسب مستواهم 
لتعاقد مع مركز التكوين و ـ بعد ذلك تقوم امل اخليا حيث يوجد مركزان ميكن أن يكون دؤسسة 

ر  خلروبزيو األول  مة الزمنية للتكوينيتمأو مراكز خارجية و .والثاين  .حتديد الرز
مج للتكوين  لتكوين وكذا قائمةـ وبعد ذلك يتم تزويد كل مركز برب وأفواجهم العمال املعنيني 

ومدته.ومركز التكوين
مة التكوين اخلاصة يتم استدعاء العمال املعنيني و وبعد ذلكـ  م.إعطائهم رز

contratواملؤسسة يسمىساعة يتم إمضاء عقد بني املتكون 120ـ إذا جتاوزت مدة التكوين 
de frant.

أخرى ينص عليها وعدة شروطاملؤسسة يف تلك الفرتة وعدم تركتلزم املتكون مبالزمة التكوين 
العقد.

ordre deـ مث يذهب العمال إىل التكوين مرفقني بوثيقة تكليف مبهمة  mission.
يت مرحلة  التقومي.ـ مث بعد ذلك 

املتبعة؟ما هي أنواع التقوميات السادس:السؤال 
:هناك ثالثة أنواع من التقوميات
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لتكوين استبيان للمتكونني عند بقاء التكوين:أـ التقومي أثناء  حيث يقدم املركز اخلاص 
اية التكوين لتقدم نتائجه للمركزية  لعاصمة.مقياس عن 

.مليةكذلك نفس العachaudمباشرة: ب ـ تقومي بعد انتهاء التكوين 
aمنصبه: ج ـ تقومي بعد عودة العامل إىل  froidلعامل مث املشرفميأل حيث خاصا  استبيا

للعاصمة.يعرضه على العامل إلبداء رأيه لتقدم نتائجه كذلك 
مناقشة النتائج:

التكوين يف مؤسسة نفطال  من خالل النتائج احملصل عليها نستخلص أن مراحل عملية
:كالتايل

احلاجات.ـ تلقي القرار بعملية جرد 1
احلاجات.ـ جرد 2
األويل.ـ الرتشيح 3
بناء الربامج.ـ جتديد املواضيع و 4
.ـ التعاقد مع مركز التكوين5
التقومي.ـ 6
اخلطوات:يلي سنحاول مناقشة هذه فيماو 

قانون تتبعه أن هناك نظام و حنن نعلم، لنسبة لتلقي القرار ببدء عملية جرد احلاجات:أوال
من جهة جيعل و ، بعدم إمهال املؤسسة للتكوينافمن جهة اجلانب القانوين يساهم إىل حد م، املؤسسة

لغاية احلقيقية للتكوين ا القرار ال و ، فان جاءها القرار تقوم جبرد احلاجات، املؤسسة ال تشعر  إذا مل 
القرار.سلبيات املركزية يف اختاذ وهذا من، تقوم جبرد احلاجات حىت لو كانت موجودة

ال يف اجلانب قد تعرضناو ، فعالةجديدة و جرد احلاجات تتبع أساليب فيما خيص  هلذا ا
التقنيات اليت يتبعها املشرفون يف املؤسسة هي أكثر جناعة ميكن القول أن األساليب و ملقارنةالنظري و 

ام اليت عطائهم بعض املهإمع عماهلم من خالل مباشرة فاملشرفون يتعاملون بصفة ، جلرد احلاجات
.ين تسمح بشكل واضح حتديد احلاجاتمن خالل متار ارهمباختأو ،تسمح بتشخيص نقائص العمل

م مع كل املعلومات اخلاصة و ، الرتشيح األويل يتم يف فروع املؤسسة الوطنية:نيا تبعث ملفا
لعاصمة هذا حملاولة التنسيق بني فئات و ، ترفض بعض ملفات العمالفيقبل البعض و ، م إىل املركز 
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إىل أن نقصي وهذا يقودونوع الوظائف.واملستوى التعليميالعمال املقرتحني للتكوين من السن 
بعضا من األفراد الذين هلم حاجات ال تتالقى مع زمالئهم أو ال تدخل ضمن املواضيع املختارة فمن 

لى خالل ذلك نالحظ أن املؤسسة تغض الطرف على بعض النقائص اليت ميكن أن تشكل عائقا ع
أدائها. 

حترتم التسلسل املنطقي لعملية وهذه اخلطوة، بناء الربامجيت مرحلة حتديد املواضيع و :لثا
ا، فعلى أثر احلاجات احملددة اليت حتول إىل أهداف، التكوين ، يقوم املركز بتحديد املواضيع اخلاصة 

مج التكوينوعلى هذا .األساس يتم وضع بر
تبحث املؤسسة عن مركز تكوين مناسب ملوضوع ، وبناء الربامجبعد حتديد املواضيع :رابعا

ا املاديةالتكوين املقرتح  ، إثره حتديد الشروط الالزمة لتنفيذ التكوينويتم على، للتعاقد معه، وإمكانيا
لتكوينوهذا من بعد ويتفق عليه، خالل دفرت الشروط الذي حيتوي على عدة عناصر متعلقة 

...إخل وفرتة التكوينمنها عدد املتكونني ، أو صاحب اخلدماتومركز التكوينمفاوضات بني املؤسسة 
فالتقومي الذي يتم على ثالثة ، تتبع مؤسسة نفطال أسلوب تقومي جيد للتكوين:خامسا

ت مقسمة على ثالثة مراحل لتحكم اجليد و ، مستو أثناء التكوين فالتقومي ، املتابعة املستمرة لهيسمح 
التقومي مباشرة بعد و ، التدخل املبكر يف األوقات املناسبةلتكوين و ايساعد على املعرفة التامة حلالة سري 

كونني حملتوى الربامج املقرتحة وكذا مدى مناسبة  الطرق التكوين يساعد على معرفة مدى استيعاب املت
من خالل مزاولته إلعماله و ، العامل إىل منصبهالتقومي الثالث يتم بعد عودة والتقنيات املستعملة  و 

من خالل هذا كله تتضح فعالية التقومي الذي تتبعه و ، نالحظ التحسينات اليت أكسبها له التكوين
د إىل تقومي الغرض منه إجناح مأن ال نعاملوضوعية يف عملية التقومي و املؤسسة وهنا ال بد أن نؤكد على

نقدم التقومي املوضوعي الذي يكشف ثغرات الربامج التكوينية حىت فقط بل البد أنية التكوين و لعم
نتفاداها يف املستقبل . 

ن الفرضية قد حتققتويف األخري يف مضبوطةتتبع مؤسسة نفطال خطوات نعم:نقول 
.عملية تسيري التكوين

اهلوامش: 

387املنجد الفرنسي العريب، دار املشرق، بريوت، لبنان. ص - 1
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ملخص 

رزا منذ  يومنا هذا ، فقد استفاد هذا إىلعلم االجتماع نشأةعرفت النظرية السوسيولوجية تطورا 
لعلوم اإلنسانية من األخري ثريه  كعلم النفس والفلسفة والدراسات اللغوية خاصة مع ظهور األخرىثره و

ا . العوملة وحتد
من استعمل مصطلح السوسيولوجيا ( علم االجتماع ) هو العامل الفرنسي " اوجست كونت أولإن

يف اجنلرتا من طرف " جون ستوارت ميل " يف الفرتة اليت عاش فيها "  أيضا" ، كما استعمل هذا املصطلح 
ختليص إىلوكان يطمح هذان املفكران 1843"  وظهر ذلك يف كتابه "علم املنطق " الذي نشره عام كونت

الطبيعية .مقام العلوم إىلليصل القيمية واألحكامهذا العلم من الذاتية والنزاعات النفسية 
هو تعريف هذا العلم على انه العلم الذي خيتص بكل ماإىللذلك اتفق اغلب علماء االجتماع 

تمع من الناحية إلنسانبكل ما يتعلق أيإنساين و اجتماعي ،  من الناحية االجتماعية ، وكل ما يتعلق 
دور علم االجتماع ال يقف عند الوصف اجلاف للظواهر االجتماعية واملشكالت أن، وميكننا القول اإلنسانية

الظاهرة والعوامل الباطنية اليت تتحكم فيها من آلياتاإلنسان بل يهدف إىل فهم عة اليت يتخبط فيها املتنو 
اجل التحكم فيها والتنبؤ مبستقبلها .

قوانني جادة تتحكم إىلجتماعي بغرض الوصول كما اهتمت النظرية السوسيولوجية بعملية التغري اال
يالعربية تمعاتنايت جاءت يف هذا الصدد كانت غربية ال متد اغلب البحوث والدراسات الأنإالفيه ، 

دوا بضرورة مسامهة علماء االجتماع العرب كغريهم من فقد ظهر بعض املفكرين العرب لينا صلة ، لذلك
ذا العلم وتقدمي احللول وليس جمرد قراءة املشكالت احلادة اليت تتخبط فيها الدول اآلخرينالعلماء  لنهوض 

خاصة ، ومغاريبعريب عامة اجتماععلم لتأسيسالعربية ووصفها ، ومن اجل ذلك كان البد من الدعوة 
لى الصعيد ال نكاد نتصور عمال ما عأصبحناكبرية حبيث أمهيةذات أصبحتفالنظرية السوسيولوجية 

يكون قد استند إىل دراسات سوسيولوجية .  أنالثقايف دون أواالقتصادي أوالسياسي 
-التغري االجتماعي –الفرد –الكلمات الدالة : النظرية 
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:اإلشكالية 
رزا منذ نشأة علم االجتماع إىل يومنا هذا ، حيث كان يف  عرفت النظرية السوسيولوحية تطورا 

يدرس البناء االجتماعي ، اجلماعة مبختلف أشكاهلا ، وكذلك األنظمة املختلفة  وبقي الوضع على البداية 
الرئيسي يف معظم التفاعالت حاله إىل غاية الستينات  من القرن املاضي   حيث أصبح الفرد هو الفاعل
اليومية اليت يعيشها تمع ،وأيضا القضا الفرد واجلماعة .االجتماعية واملؤسسات املختلفة يف ا

مطلع القرن العشرين استفاد علم االجتماع بصفة عامة والنظرية السوسيولوجية بصفة خاصة من ويف
ثره بعدة علوم منها علم النفس والدراسات اللغوية وحىت الفلسفية وتتمثل يف النظرية التفاعلية الرمزية  عالقته و

اليات اليت مت عرضها من طرف املختصني يف جمال العلوم اليت كان هلا األمهية البارزة يف خمتلف اإلشك
االجتماعية .

النظرية الكالسيكية ودخل علم االجتماع مرحلة جديدة ميكن اعتباره علم  ويف الوقت احلايل جتاوز
ا  اليت اكتسحت كل امليادين وخمتلف املؤسسات السيما  االجتماع ما بعد احلداثة يف ظل العوملة وحتد

تماعية، إن علم االجتماع اليوم جيب أن يراعي كذلك التغري الذي طرأ على كل املؤسسات حىت يتماشى االج
تمع اإلنساين  مع هذا التحول الذي يشمل اجلانب االقتصادي واالجتماعي حىت السياسي الذي وصل إليه ا

اليت البحوث السوسيولوجية  يف معاجلة والسؤال الذي سوف نطرحه ما مدى مسامهة ، خمتلف القضا
تمع ؟ وهل هناك حلول يقدمها الباحث يف العلوم االجتماعية ملعاجلة خمتلف املشكالت  يعيشها الفرد وا

ا علم االجتماع وما هو أنالبد وأخرىاألسئلةعن هذه ولإلجابةاالجتماعية ؟  نعرف املراحل اليت مر 
1:علم مشل املراحل اآلتية التؤكد أن هذاخمتلف الدراسات غري أن؟ هواقع

رسونز–أوال أعمال 
ا إعادة  منذ السبعينات والثمانينات من السنوات املاضية ظهرت بعض من احملاوالت حتمل يف طيا
رسونز، كما حاولت هذه األعمال أيضا  طرح وظيفة جديدة تكمل األعمال اليت قام  صياغة  وحتليل أعمال 

رسونز من اجل اإلجابة عن بعض األفكار اليت كانت حمل ا انتقادات بعض املفكرين وعلماء االجتماع ، ا 
رسونز وما حققته الوظيفية من جناحات يف اخلمسينات . لكن هذه األعمال واجلهود مل ترتقي إىل أعمال 

األعمال النقدية–نيا 
لفكر  ا متأثرة  لنقد البنيوي اليت كانت منطقا املاركسي االشرتاكي ولبعض متثلت هذه األعمال 

.املفكرين الذين ينتمون إىل املدرسة الفرانكفورتية والذي مثله بعض املفكرين 
ومعظم أفكارهم  اليت جاءت من اجل التنديد لقيام  النظام و الدولة الرأمسالية  ومن خالل مناقشة 

م حاولوا حتليل إنتاج العالقات العامة كما طرحوا أفكار جديد ة ويف خمتلف امليادين مثل االجتاه أطروحا
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اجلديد للماركسية الذي أحدثه بيار بورديو يف جمال علم اجتماع الرتبية ومن الواضح إن االنتقادات املوجهة 
رزا و مهما متثل يف إظهار االجتاهات املختلفة وهي كاأليت : ما بعد  لعلم االجتماع الكالسيكي لعبت دورا 

ة اليت أصبحت من املواضيع اهلامة يف علم االجتماع .احلداثة ، و ظاهرة العومل
النظام السياسي –لثا 

لنظام السياسي  اليت هلا صلة  إن علم االجتماع يف هذه الفرتة انصب يف حتليل بعض القضا
قاته يف وعالقته   مبختلف األنظمة   ودراسة اإلسرتاتيجية اليت يقوم عليها الفاعلني واألكثر من ذلك إجياد تطبي

السلم  و احلرب  ومن بني هذه األعمال : رميون ارون وأعمال توماس  حتليل العالقات الدولية مثل قضا
ا كل من هربت ساميون وميشيل   لتنظيمات الكربى  اليت قام  شلينغ و ال ننسى األعمال والدراسات املتعلقة 

كروزييه
النظام االجتماعي–رابعا 

هذه الفرتة وضع الصراع يف قلب احلياة االجتماعية والرتكيز أكثر على من الواضح واألهم يف-
لفكر املاركسي و من بني هؤالء املفكرين االن  ثرت وبشكل ملحوظ  الفاعلني واحلركات االجتماعية واليت 

تورين .
فعال علم االجتماع حيمل أفكار جديدة تعكس الفكر الغريب احلديث  وتتمثل هذه املبادئ -

:احملاور يف ما يليو 
تمع وذلك – اليت يعاين منها ا العقالنية أي االعتماد على املوضوعية  والدقة يف حل معظم القضا

من اجل حتقيق التقدم والتطور
االجتماعية الن التاريخ أحداث ال ميكن - االعتماد على  األحداث التارخيية يف حل خمتلف القضا

.تعديلها أو تغيريها
مج كما أن الفردية هي حرية الفرد يف احلياة واالختيار - لفرد الذي أصبح حمور كل بر االهتمام 

احلرية )، إذن الفرد هو جوهر كل عمل –الدولة –فهذه الثالثية مهمة يف الدراسات االجتماعية (الفرد 
تمع مبختلف مؤسساته خاصة وحنن نعيش ثورة معلومات ية هامة .تنموي أو تطويري ميس ا

لفكر الغريب مبختلف اجتاهاته  والعوملة اليت أصبحت أمرا البد منه لقد ثر علماء االجتماع أيضا 
ظل التحوالت اليت يشهدها العامل لذلك إسهامات علم الجتماع كثرية ومتنوعة فاجلامعات العربية عامة يف

اليت هل لفرد العريب وخمتلف املؤسسات اليت ينتمي واجلامعات اجلزائرية خاصة، اليوم تتناول عدة قضا ا صلة 
وإجياد احللول من اجل تفعيلها على ارض  إليها فالطرح عميق فنحن حباجة يف الوقت الراهن إىل طرح القضا
م الفرد  اليت  الواقع وليس الطرح من اجل الطرح  وما أحوجنا يف الوقت احلايل إىل التحليل ودراسة القضا
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تمع العريب خاصة وحنن نعيش أزمات خمتلفة لدرجة  األوىل واجلماعة وخمتلف املؤسسات املتواجدة يف ا
تمع كما أن عرض  مصدرها الفرد ،األسرة ، املدرسة ، اجلامعة و غريها من املؤسسات املوجودة يف ا

ليس كفيال وحده يف معاجلتها وإمنا أيضا بتكاتف كل املؤسسات واجل هود من طرف الدولة وتشخيص القضا
تمع . وا

املقصود بعلم االجتماع
أن العديد خيلط بني علم االجتماع هناك اختالف يف تناول وطرح علم االجتماع كمفهوم إال

واخلدمة االجتماعية وعالج األزمات االجتماعية كالفقر واجلرمية.....ويعترب أصحاب هذا الرأي أن املظهر 
2االجتماعية جيعل منه دون مستوى العلم ،وأدىن من العلوم األخرى التطبيقي كعلم أو فن اخلدمة

لغوا يف هذا االجتهاد  هلذا فقد اجتهد علماء االجتماع الغربيون يف تعريف علم االجتماع  ،وقد 
،حىت أن الدارس هلذا العلم يصعب عليه احلصول على تعريف جامع وموحد لعلم االجتماع ،و لعل ذلك يعود 

حتديد موضوعات هذا العلمإىل صعوبة
حناول يف هذه الدراسة التطرق إىل أهم التعاريف هلذا العلم واملواضيع اليت يشملها ،و ذلك كما جاء 

به علماء االجتماع الغربيون أنفسهم وحىت العرب  .
غري أن أول من استعمل اصطالحا سوسيولوجيا (علم االجتماع) هو العامل الفرنسي "اوغيست  

ال أن الفيلسوف االجنليزي " جون ستيوارت ميل " استعمل هذا االصطالح يف اجنلرتا خالل الفرتة كونت" ، إ
.1843اليت عاش فيها كونت ، وظهر استعمال هذا االصطالح يف كتابه" علم املنطق" الذي نشره يف عام 

تمع ليكون  ذا االصطالح احلقيقة و املنهج الذي جيب أن يتبعه علم دراسة ا و كان يقصد هذان العاملان 
حية طرقه املنهجية و حقائقه النظامية املرتابطة ،و كذا حترره من العواطف و  مطابقا للعلوم الطبيعية من 

3النزعات النفسية و األحكام القيمية " 

إليه هنا هو تعدد اآلراء و املواقف حول قضية تعريف علم االجتماع لدى علماء إن ما ميكن اإلشارة 
م اإليديولوجية .إال م قد مالوا مجيعا إىل التعريف املختصر و االجتماع الغربيني والعرب و هذا طبقا النتماءا أ

عتباره العلم الذي خيتص بكل ما هو إنساين تمع "  اجتماعي ،أو بكل ما هو أن علم االجتماع " علم ا
تمع  تمع من الناحية اإلنسانية ، ذلك أن ا إلنسان من الناحية االجتماعية ، و كل ما يتعلق  يتعلق 
عبارة عن سلوك أي مجاعة مكونة من أعضاء حييون حياة متساندة ووسيلتهم يف ذلك التفاعل و العالقات 

تمع .املتبادلة وينطبق األمر على املؤسسات املتواجد ة يف ا
دور علم االجتماع :

تيما شيف دور علم االجتماع كالتايل : يلخص ا
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ت أساسية على هذا التساؤل  لنسبة للعلوم –هناك أربع إجا ما هو دور علم االجتماع و عمله 
ريخ هذا العلم ، فقد اعتقد كونت انه ينبغي على األخرى اليت قدمها علم االجتماع يف عصور خمتلفة من 

علم االجتماع انه يضطلع بكل املادة اليت درستها هذه العلوم احملدودة ، وان يستوعبها حبيث جيردها من سبب 
وجودها . مث تصور سبنسر علم االجتماع انه علم فوقي   ال يالحظ بنفسه الظواهر االجتماعية ، لكنه يوحد 

ية احملدودة . أما جورج زميل   فقد أصر على أن املالحظات و التعميمات اليت انتهت إليها العلوم االجتماع
ت معينة .  موضوع دراسة العلوم  االجتماعية احملدودة يتمثل يف مضمونه لألفعال اإلنسانية اليت تستهدف غا
ألفعال اليت تستهدف حل مشكالت مادية كاإلنتاج و التوزيع و التبادل و االستهالك  فعلم االقتصاد يهتم 

السياسيـة األفعال اليت تستهدف حتقيـــق السلطـة السياسية و ممارستها لكن زميل كان يعتقد أن أوتعاجل العلوم 
تمـــع و هي الصورة املشرتكة بني كل مناذج اجلهود و  من هذه العلوم ال يدرس صورة األفعال اإلنسانيـة يف ا

4ة و الصراع احملاوالت كتكوين اجلماعات اإلنسانيـة و احنالهلــا  و املنافس

ليس هلا –خالفا للعلوم االجتماعية األخرى–و حسب "بول الزار سفيلد فان السوسيولوجيا
موضوع دراسة حمدد و دقيق .و مهمة السوسيولوجيا الرئيسية هي وضع التكتيك و الطرق و األساليب 

أما . 5و علم السكان لألحباث التجريبية اليت ميكن استخدامها يف أي علم اجتماعي كاالقتصاد و احلقوق
السيد حممد بدوي فينظر إىل دور علم االجتماع كما يلي :

"حبث الظواهر حبثا موضوعيا ال دخل للعاطفة و ال لألهواء الشخصية فيه، فإذا ما استوفينا البحث 
تمع أو البيئة اليت ندرسها ،أمكننا بعد ذلك أن خنطو خطوة نية و تكونت لدينا فكرة واضحة عن ظواهر ا

و تدعمها حنو اإلصالح،و نكون يف هذه احلالة واثقني من أن مشروعاتنا اإلصالحية قائمة على أساس متني 
طراف البحث من مجيع نواحيه 6.دراسة موضوعية مستفيضة تلم 

ذا  نصل إىل القول أن دور علم االجتماع ال يقف عند الوصف اجلاف للظواهر االجتماعية و  و
تنوعة اليت يتخبط فيها اإلنسان ، بل يهدف هذا العلم أيضا إىل فهم آليات الظاهرة و املشكالت امل

الباطنيةاليت تتحكم يف هذه الظواهر و يسعى خاصة إىل التحكم فيها و التنبؤ مبستقبلها من إجياد احللول 
الالزمة .

ل علمي تنظريي و أن دور علم االجتماع فيه شطران من املسؤوليات . الشطر األو كما يظهر لنا
الشطر الثاين هو اإلسهام وعالقته مع العلوم األخرى يف تقدمي احللول ،بل العالج املناسب للحد من 

املشكالت  واآلفات االجتماعية .
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كما نتساءل عن قيمة هذا العلم إذ اكتفى البعض من العلماء فقط بوصفه و حتليل بعض املشكالت  
ا بعض ا و املشاركة يف العالج لعلماء ، أي عدم إقحامه يف عملية التغيرياالجتماعية كما ينادي 

.االجتماعي
نظرا لطبيعة علم االجتماع والتوجه الذي أخذ ألول مرة مع جميء الرواد األوائل ، من املفيد التذكري 

لسفية ، ن ظهور علم االجتماع بصورته احلديثة تزامن مع خمتلف التغريات اليت شهدها العامل من حتوالت ف
، وإذا حاولنا حصر املبادئ األساسية واألصول الفكرية لعلم االجتماع فمجاهلا  اقتصادية واجتماعية يف ارو
ت البيولوجية التطورية واحلركات االجتماعية اإلصالحية  ت الفلسفية الفكرية والنظر يتمثل يف معظم النظر

عرب األزمنة.
لتغري ا تمع وذلك بغرض الوصول إىل قوانني جادة تتحكم كما اهتم العلماء القدامى  الجتماعي وا

فيه ، وكانت ابرز االنشغاالت اليت جسدها الباحثون يف هذا احلقل والبحث عن طرق جادة وأساسية اليت 
أدت إىل تلك التغريات االجتماعية اهلامة عرب املراحل التارخيية الن " التغري االجتماعي سنة من سنن احلياة 

تمع احلديث جيد أن كل شيء يف عاملنا هذا يتغري ، وهذا ينطبق على وامل تتبع ملختلف احلركات املوجودة يف ا
ت اليت تظهر فتقلب األوضاع  تمعات والشعوب واجلماعات واألفكار واملبادئ والقيم ويف النظر األفراد وا

ت ، فكل شيء يسري ويتحرك ويتغري يف كل اجتاه ويف و تعددت أهداف ’ 7كل زمان ومكان وتعيد احلسا
ت واملفاهيم  هذا العلم داخل البلدان الغربية ويف كل دول العامل تقريبا ، تلك البلدان اليت مت استرياد جممل النظر
ملنهجية من قبل املشتغلني يف هذا التخصص ، لكن هو كيفية تطبيق هذه املناهج  املختلفة حىت ما يتعلق 

ا ختت لف كل االختالف عن الدول الغربية .داخل الدول خاصة العربية أل
واملالحظ أن " البحوث االجتماعية هلا أهداف عديدة متباينة واملقصود منه تطوير املعرفة أو التقدم 
ت بغية التفنن يف إعطائها صيغة شاملة كونية ، وجعل املفاهيم املستعملة ملواصفة الواقع أكثر  وتطوير النظر

8دقة وجودة ووضوحا" 

يتبني انه من واجب املشتغلني بعلم االجتماع داخل بلداننا العربية عامة واجلزائر خاصة ومن هنا
املواضيع اليت ميكن لعلم االجتماع معاجلتها و املسامهة  أكثر يف بعث هذا العلم و تطويره و عدم عرض

الستهالك دون اإلنتاج .و عليه يكون دوره التعرف على األوضاع قصد حتليل ها و تفكيك بىن االكتفاء 
تمع و كشف النقاب عن كل املالبسات من أقوال و أفعال ،و بذل اجلهد املرير بغية الوصول إىل أعمق  ا
تمع الختاذه معيارا  أساسيا و أخذه بعني االعتبار يف كل حماولة كبرية أو صغرية كانت   املشاكل اليت يعيشها ا

احلاالت الصعبة و التغلب على الصعاب اليت حتول دون التقدم ترمي إىل عالج األمراض االجتماعية و تقومي
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ذا علم االجتماع الصورة  والدعامة للنهضة الشاملة –و الرقي  املرجوة من خالل تطلعات أي فيكون 
.جمتمع

بعد هذا العرض من الواجب أن يساهم علماء االجتماع العرب كغريهم من العلماء اآلخرين يف 
ذا العلم عامليا ويبني لنا عبد الوهاب بوحديبة  انه من واجب علماء االجتماع العرب املسامهة يف النهضة 

يت إال بفهم و  ن هذا لن  م وخاصة يف ظل التحوالت اليت يشهدها العامل  ،و  عملية النهضة الشاملة لبلدا
كيك البىن االجتماعية هلذه حتليل األوضاع االجتماعية و االقتصادية ،و الثقافية هلذه البلدان ، كذلك تف

تمعات ، فهم العقليات و العادات و التقاليد و غربلتها ملعرفة ما هو صاحل و ما هو طاحل . كذلك تكمن  ا
مهمة علم االجتماع و املشتغلني به يف تقدمي احللول و ليس جمرد قراءة املشكالت احلادة، اليت تتخبط فيها 

اسات ختتلف من بلد ألخر حبكم اخلصوصية اليت يشهدها كل بلد .و وصفها . الن الدر الدول العربية
هكذا جند عبد الوهاب بوحديبة ينادي بتأسيس علم اجتماع عريب عامة و مغاريب خاصة ، يقوم 
على امليدان وتشخيص املشكل من اجل إجياد احلل و ليس جمرد علم يدرس يف اجلامعات بعيدا عن عملية 

التنمية الشاملة .
خلصوص إن الغ –يف نظر بوحديبة–اية من مجيع البحوث اليت أنتجت يف الساحة العربية و املغاربية 

على –الفائدة املرجوة منها أن "تتجاوز بكثري التطوير العريب للمعرفة العامة ، بل امجع علماء االجتماع العرب 
ال ما على الصعيد السياسي ضرورة وضعها يف صميم التحرك االجتماعي ، حبيث أصبحنا ال نكاد نتصور عم

أو االقتصادي ، أو الثقايف دون أن يكون قد استند إىل حبوث و إىل دراسات سوسيولوجية .
تقتصر فوظيفة علم االجتماع و املشتغلني به داخل هذه البلدان صعبة ومهمة  يف نفس الوقت  و ال

لبحوث من اجل الش ا ، على اجلانب التدريسي و األكادميي أو القيام  هادات و املراتب االجتماعية ألصحا
بل ابعد من هذا ،فهذه البحوث  جيب أن تساهم يف توضيح الرؤية لدى أصحاب القرار ،سواء على املستوى 

السياسي  أو  االقتصادي ، أو الثقايف ،  أو حىت الرتبوي .... اخل 
إسهامات علم االجتماع 

ت ، بل املسامهة يف تقدم هذا العلم عامليا ،أياملسامهة-1 عدم ترك اآلخرين إلنتاج املفاهيم والنظر
الفعالة من طرف علماء االجتماع داخل البلدان العربية كبقية علماء االجتماع املتواجدين يف خمتلف البالد 

األوروبية .
لتنمية املسامهة احمللية وتكمن يف الفهم الواعي واملوضوعي لواقع علماء االجتماع  دون ربطه -2

يتفاعل مع الدراسات السوسيولوجية من اجل الشاملة ، مبعىن أي قرار سواء كان اقتصادي أو سياسي ال
عملية التقدم  واالزدهار.
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يعترب علم االجتماع علم حتليلي لألوضاع الراهنة كما يشخص احللول واالقرتاحات الالزمة .-3
هلا صلة  نية لقد تناول علم االجتماع عدة قضا ملشكالت اليت يعانيها الفرد من جهة واجلماعة من جهة 

خاصة وحنن نعيش يف ظل التغريات والعوملة اليت اكتسحت كل امليادين واملؤسسات بدون استثناء فانشغاالت 
اجلزائر وخمتلف الدول العربية متثلت فيما يلي :

ختص األسرة قضا
تمع ككل ، إن األسرة هي النواة األوىل و األساسية   تمع كما يقال إن صلحت صلح ا لبناء ا

ذا املوضوع وأعطوا له بعدا اجتماعيا موضوعيا ، ويرى يف هذا الصدد  فهناك العديد من الباحثني اهتموا 
رخيية فهناك العائلة املستقرة ومرحلة العائلة فردريك لوبالي أن العائلة اإلنسانية متر بثالث مراحل مهمة و

ومرحلة العائلة غري املستقرة .الفرعية
وإذا كان الرتكيب االجتماعي لألسرة يف جمتمع ما ، يعكس حقيقة موضوعية تقع يف زمن معني فان 
الشكل الرتكييب لألسرة يعترب جتريدا أو حالة مثالية وللتغري االجتماعي انعكاس على األسرة فهو " التطور الذي 

ثريا يف النظام االجتماعي أي تمع ووظائفه وهو ذلك الذي يطلق عليه اسم حيدث  الذي يؤثر يف بناء ا
تمع و قد تداولتها كل الدول من حيث التعاريف تعترب األسرة9التغري الثقايف أهم مؤسسة موجودة يف ا

تمع  ، وهناك من يعتربها أهل الرجل وعشريته ، ك ما واألمهية ، فعال هي الدرع احلصينة اليت يقوم عليها ا
صبية مثل ما أشار إليه تطلق على اجلماعة اليت تربطهم أمور مشرتكة كرابطة الدم والقرابة وأكثر من ذلك الع

.ابن خلدون
األكثر انتشارا اليوم وهي األسرة النواة ، لكن السؤال املطروح هل هذا النوع من ومن أمناط األسر

ظل التغريات والتطور الباهر لوسائل اإلعالم ، األسر يقوم بكل الوظائف املنوطة به خاصة وحنن نعيش يف
وهناك من اعتربها مجاعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم والتبين ويعيشون معيشة واحدة ، 
ويتفاعل كل واحد مع اآلخر يف حدود ادوار الزوج والزوجة "والعالقات األسرية يف صيغتها الرمسية ترمي إىل أن 

10ي تبىن على أساسه وتقيم كل عالقة اجتماعيةتصبح املقياس الذ

املالحظ يف اآلونة األخرية ومع ظهور الوسائل التكنولوجية العالية أصبح داخل األسرة نوع من التنافر 
وعدم وجود احلوار واالتصال الذي ميكن القول عنه شبه موجود ، والتفاعل االجتماعي يف األسرة أمر ضروري 

مة داخلها وهذا من بني اإلشكاالت املطروحة على مستوى  هذه املؤسسة اهلامة يف ويعترب من األدوار امله
تمع . ا

وهناك العديد من العلماء الذين تطرقوا إىل ماهية األسرة ، وإذا كان االختالف واضحا بني العلماء 
يت تشرتك يف دراسة يف تعريف ماهية األسرة ، فان هذا االختالف يظهر جليا كذلك بني العلوم االجتماعية ال
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األسرة وعلى رأسها االنثربولوجيا وعلم االجتماع العام واألسرة والدميوغرافيا الن كل من هذه العلوم تتبىن زاوية 
تمع كما " إن الرتبية هي ذلك النشاط املمارس من طرف األجيال  تنظر منها إىل هذه املؤسسة املهمة يف ا

رة وتنمية القدرات اجلسدية الراشدة على تلك اليت مل تصبح كذلك ة احلياة االجتماعية  هدفها إ خلوض معا
.11الثقافية  واألخالقية عند الطفل 

وهناك اعتقاد سائد  وواضح يف الوسط العلمي أن األسرة النووية هي امتداد  جزئي لألسرة أو العائلة 
تمعات العربية ومن أهم القضا اليت طرحت على هذا املستوى : التنشئة أو حىت القبيلة خاصة يف ا

االجتماعية ، الرعاية األسرية ، املعاملة الو الدية ..
تربوية و أخرى  قضا

ملسائل الرتبوية حبيث ال ميكن فصل املدرسة عن هذا الكل من الطبيعي ألية دولة كانت، االهتمام 
الرتبية أصبحت من امل ا تكمل األسرة، وقضا تمع) أل واضيع اليت يقوم بدراستها علم االجتماع ألنه من (ا

املستحيل  احلديث عن جمتمع  دون التطرق إىل املدرسة خاصة يف ظل التحوالت اليت يشهدها العامل واملدرسة 
ب هي جزء هام من هذا الكل .كما ثري املرء يف بيئته بفاعلية وتعقل وليس من  دف إىل معرفة  أن الرتبية 

.12قنيات أو تنفيذ ت
واليوم معظم اجلامعات العربية تدرس لطلبتها علوم الرتبية وعلم االجتماع الرتبوي نظرا لطبيعة هذا 
املوضوع الذي يعترب من املواضيع احلساسة ومن أمهها : املنهاج ، األهداف الرتبوية ، التقومي املدرسي ، مجاعة 

الرفاق ، التسرب املدرسي .
ختص املرأة والطفل كما تطرق علماء االجتماع خمتلفة وهامة ، منها قضا العرب إىل عدة قضا

االقتصادية اهلامة كظاهرة العوملة والنمو  تمع .والقضا خاصة بعد التحوالت املختلفة اليت شهدها ا
ع الدميوغرايف ومشاكل اجتماعية متنوعة ، كاإلدمان وتعاطي املخدرات ، االغتصاب .....، ودليل ذلك التنو 

املوجود يف التخصصات  على مستوى اجلامعات . إن علم االجتماع اليوم حياول عرض و طرح خمتلف 
تمع العريب لكن اهلدف يبقى دائما حل هذه األزمات وليس عرضها فقط . اليت يتخبط  فيها ا القضا

:امتةخ
لقليل يف عملية البحث العلمي والسوسيولوجي ويف األخري نرجو أننا قد طرحنا موضوع يساهم ولو 

واملشكالت االجتماعية اهتمام العديد من علماء االجتماع ، فكل واحد كانت له  . لقد شكلت القضا
تمع الذي ينتمي إليه . وجهة معينة يف دراسة وطرح املواضيع واإلشكاليات حسب طبيعة ا
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حثا على  تمع العريب راح ساعيا و خذ بيده ، إننا يف عصر مكان الباحث أن يالحظ أن ا من 
االجتماعية حىت  املعلومات واالنرتنت وعصر الصراعات الذي يستدعي من عامل االجتماع أن يدرس القضا

بتة . يصل إىل احللول  والنتائج املبنية على خطوات علمية 
تمع اليوم من خالل أفراده جيب أن يغري نفسه بنفسه وعليه أن يبدع من خالل ا لنماذج إن ا

لتايل هو ليس إنتاجا وتكيفا بل يتعدى هذا املفهوم فهو إنتاج نفسه  الثقافية واملعيارية ومن خالل معارفه ، و
نشاء 13وإقامة عالقاته مع حميطه من خالل مناذج معارفه االجتماعية "وهو أيضا يقوم 

ا وأيضا واقعها وجيب أن و من الضروري تمعات العربية أن تسعى إىل تغيري حميطها وشروط حيا على ا
ا وجيب ا نتاج عملها وروابطها تعرف ذا ا اجتماعيا عندما تعرف أ تمعات وأن تعرف ذا أن تتعلم ا

املختلفة .
الغاية منها املسامهة الفعلية يف كما جيب مناقشة  كل البحوث والدراسات من الواقع املعاش واخلروج بنتائج 

تمعات األخرى  جلانب النظري فقط أو دراسة ا عملية التنمية والبناء االجتماعي . وليس االكتفاء 
إن خلق واقع اجتماعي وسياسي أو حىت اقتصادي هو فعل مرتبط بنا وبنشاطنا وإرادتنا الفعلية 

بشكل كبري يف املسامهة يف أعمال كثرية ومهمة الن يف النهاية واألساسية يف عملية التغيري وهذا بدوره يساهم و 
تمع . هو تطوير ا
اهلوامش:

، دار اخللدونية للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، سنة 2011 1-عبد العايل دبلة ، مدخل إىل ا لتحليل السوسيولوجي

، اإلسكندرية ، الكتاب اجلامعي احلديث ، سنة 1989، ص19 االجتماعية يف طب األمراض -حسني عبد احلميد رشوان ، دور املتغريات 2

،1986،ص 228 ، ترمجة إحسان حممد حسن ،بريوت، دار الطليعة ،ط 2 ينكني ميتشال ،معجم علم االجتماع 3

، ص 62 ، سنة1987 ، مطبعة  خالد بن الوليد ، جامعة دمشق ، سور و البلدان النامية 4حممد الزغيب ،علم االجتماع العام

5نفس املرجع  ،ص 65.

 . ص 09 ، اإلسكندرية ، دار املعارف اجلامعية ،1990 6السيد امحد بدوي ،مبادئ علم االجتما ع

، ص08 ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، املنصورة ، القاهرة 1988 7سيف اإلسالم علي مطر ، التغري االجتماعي

ص 09 ، الدار التونسية للكتاب ، تونس ، سنة1992 تمع والدين 8عبد الوهاب بوحديبة ، ألفهم فصول عن ا

9 ، سنة 1975 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة معجم العلوم االجتماعية ، خنبة من األساتذة املصرين والعرب  املتخصصني
10 Bourdieu P , à-propos de la famille comme catégorie réalise in ate de la recherche en
science sociale, décembre 1993,p33 .
11 Durkheim ; E , de la division du travail social , paris , PUF , 1944

لس األعلى للغة العربية ، البعد الالمرئي التحدي الزمين واإلعالمي، تريي بروتون 12 . 32، ص2006، ترمجة : نذير طيار ، ا
13 Alain Touraine ; production de la sociétés , édition du seuil , paris , 1973
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:مقدمة

إليه احملكوم، توصلإن النظام الدميقراطي هو اجتهاد بشري سياسي دنيوي لتقريب احلاكم إىل 
تمع اإلغريقي ووصوال  رخيية وتضحيات جسام وخماض عسري، انطالقا من ا الفكر اإلنساين عرب مراحل 

على شروط مراحل وحيتويكما مير على . مرحلة حكم الغلبة والفوضىمنإىل تنظيم احلياة العامة واخلروج 
القضائية والتنفيذية، وشفافيتها وحكم ومعايري البد من توفراها كحكم القانون وفصل السلطات التشريعية و 

لدميقراطية  الدستور، وحماسبة احلكومة، والتحول الدميقراطي السلمي يف إطار ما أصبح يعرف حاليا 
ذا توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الطبقة احلاكمة واملعارضة السياسية الفاعلة، وقد  التوافقية، ونعين 

دولة البحرين مثال على ذل . كأخذ

التاريخ السياسي للبحرين:-1
، تارخيية واجلغرافية وكذا الدينيةلقد عرفت البحرين عرب التاريخ عديد التحوالت السياسية ال

ذ ما قبل ظهور اإلسالم، كما سياسية مفصلية عرب التاريخ منوجعلتها تتميز وتنفرد خبصوصيات سوسيو
ا ت سياسية مستقلة يف شبه جزيرة أ سيس كيا مذهبية وفرق دينيةقبائل واحتوائها عدةالعرب،عرفت 

كان هلا وقع يف أحداث سياسية هامة، جعلت أهل البحرين، خصوصا النخبة احلاكمة تلعب دورا مؤثرا يف 
ت اجلغرافيا  رباطوريتني الفارسية والرومانية رغم اهليمنة اليت عرفتها املنطقة آنذاك بني اإلمالسياسية،رها

. واقتسامها ملناطق النفوذ

منذ عهد اجلاهلية لغاية بروز فجر اإلسالم يف شبه جزيرة العرب على  سياسيا ثر كما متلك مورو
يد الرسول األكرم حممد عليه الصالة والسالم، وجند من الباحثني ما يؤكد ذلك كهوية سياسية مستقلة 

هود اخلالفتني األموية والعباسية ودور القرامطة السياسي النشط، لغاية اخلالفة العثمانية واالنتداب لغاية ع
. ملنطقة وأصبحت البحرين حلقة الوصلاالسرتاتيجيةالربيطاين اإلمرباطوري حلفظ مصاحله 

حد مؤشراته وهو اإلصالح الدستوري يف البحرين للت فكري مث لقد دفعنا التحول الدميقراطي 
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أبعاده الداخلية من خالل ، بكل1981عام أنشأدراسة إحدى دول جملس التعاون اخلليجي الذي 
بعاد خارجية بدراسيت ملشروع الشرق األوسط  الكبري،صانع القرار، وهي الطبقة احلاكمة، وقمت بربطه 

ثريه سواء اإلجيايب أو السليب يف سريورة اإلصالح السياسي البحريين . وما مدى 

من الناحية اجلغرافية، البحرين جمموعة من اجلزر يف اخلليج العريب، الكائن بني شبه جزيرة قطر 
ململكة العربية السعودية، ال تزيد مساحتها مجيعا على (اإلحساءوساحل املنطقة الشرقية  كيلومرتا 575) 

أكربها جزيرة البحرين اليت أعطت أمسها للدولة كلها، جزيرة،مربعا، ويزيد عدد اجلزر على أحد عشر 
سم جزيرة  (أوال )، والذي أخذته من اسم املنطقة كاملة . 1وكانت من قبل تعرف 

أنه من األجدر االنطالق  : مركزية عامة تتمثل يفمن إشكالية وقد وجد

شرق األوسط الكبري هو النموذج املالئم لإلصالح السياسي يف البحرين ؟هل مشروع ال

على منطقة جورج دبليو بوشالشرق األوسط الكبري، هو مصطلح أطلقته إدارة الرئيس األمريكي طبعا 
كستانأفغانستان، إيران، إسرائيل، تركياإضافة إىل ، البلدان العربيةواسعة تضم كامل  أطلقت اإلدارة و

األمريكية املصطلح يف إطار مشروع شامل يسعى إىل تشجيع اإلصالح السياسي واالقتصادي 
بعد أن طرحته اإلدارة 2004مارسأعلن عن نص املشروع يف . واالجتماعي، حسب تعبريها، يف املنطقة

نوية تدعم اإلشكالية املركزية وتتمثل . "ول الصناعية الثماينجمموعة الداألمريكية على  وجند إشكاليات 
فيما يلي: 

؟ اإلصالح السياسي الذي شرعت فيه البحرين هل هو مكمل أم بديل ملشروع الشرق األوسط الكبري

ما هي اجلوانب اليت مسها اإلصالح السياسي يف البحرين؟

كما أشيع من طرف الطبقة احلاكمة للبالد بدون متهيد هل اإلصالح السياسي طبق عمود
ألرضية سياسية أمهها نشر الثقافة السياسية لدى القاعدة اجلماهريية، أم إصالحا أفقيا سامهت فيه 

االت السياسية كالسلطات الثالث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، املعارضة السياسية لتشمل كل ا
لتنمية  واألكثر انفتاحا،  واالجتماعية كالتعليم والصحة واإلعالم واملرأة وبناء تنمية بشرية كما واالقتصادية 

جاء يف وثيقة مشروع الشرق األوسط الكبري؟

 كيف هو واقع اإلصالح السياسي يف العهد اجلديد ونعين منذ تويل الشيخ محد بن عيسى
؟ 1999آل خليفة مقاليد احلكم يف مارس 

ح السياسي على األقل على املدى القريب ؟ما هي أفاق اإلصال
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وجند أن اإلشكالية الرئيسية اليت تتمحور على سبق الذي عرفته التجربة اإلصالحية بعد عام ألفني 
إلضافة إىل الكويت مها الدولتني اللتان عرفتا وما تزال 2000( ) واالنتقال الدميقراطي خاصة أن البحرين 

غم فرتات عرفت برتاجع املسار الدميقراطي واإلصالح لعوامل داخلية وأخرى تعرفان انتقاال دميقراطيا، ر 
. خارجية كاحبة

كما أن اإلشكاليات الثانوية ركزت على أن اإلصالح السياسي الذي شرعت فيه البحرين منذ 
، )1999ل خليفة يف مارس (آلبالد، وذلك بعد وفاة الشيخ عيسى بن سلمان لتغري القيادة السياسية 

لذكر أن البالد عرفت يف عهده جتربة دميقراطية (واجل ) مث مبا يشمله من انفراج 1975- 1973دير 
والذي كان غرضه نزع فتيل االحتقان و االستقطاب ، سياسي أتى به الشيخ محد بن عيسى  أل خليفة

لتايل ألخص يف أواسط التسعينات من القرن املاضي و مل تنتظر السياسي الكبري الذي عرفته البالد 
ولكن مبعىن أخر هل هو ، )2004القيادة البحرينية مشروع الشرق األوسط الكبري الذي أعلن عام (

مكمل هلا؟ 

سي، ونقصد بذلك هل كذالك عند التطرق إىل اجلوانب اليت مسها اإلصالح السيا
دميقراطية تلك التطلعات المث متييعالسياسي فقط المتصاص و ربح الوقتاجلانب اإلصالحات مست

كذلك ما ؟  أم أنه إصالحا سياسيا حقيقيا عاجل كل امليادين بتوازن؟ املشروعة للشعب والنخب البحرينية
؟ هو واقع اإلصالح السياسي بعد سنوات قليلة من الشروع فيه

يليها املستقبل الذي سيستشرف اإلصالح السياسي يف البحرين على األقل على املدى 
شراف على املديني املتوسط والبعيد يف الشرق األوسط يعترب جمازفة سواء لدى خاصة أن االست؟ القريب

ا تصنف كأكرب منطقة صراعات وقالقل يف العامل سواء  عديد من علماء املستقبليات أو صانعي القرار أل
ت املتحدة و إسرتاتيجيتها  ت اجليوسياسية للوال يف املنطقة لنسبة إىل طبقة احلاكمة يف البالد أو احلسا

إضافة إىل الالعبني اإلقليميني اللذين أثرا على البحرين خارجيا وداخليا وهي اململكة العربية السعودية 
. وإيران

لبحرين كميناء وحمطة جتارية، أصبحت مع الزمن أكثر انفتاحا على  وبسبب مرور هذا الطريق 
القرن العشرين، وحتول البالد إىل خمزون نفطي مث ازدادت مكانتها مع اكتشاف النفط يف ثالثينيات، العامل

2ولو نسيب مقارنة ببلدان اخلليج العريب األخرى، واعتماد اقتصادها على النفط بشكل كبري

ألخص لدى الشيعة  وقد لعبت الطبقات الوسطى من التجار واملتعلمني وأهل احلل والعقد 
إلصالح السياسي، موجهة العديد من العرائض  لألسرة  ت منذ العشرينات دورا هاما يف املطالبة  والنقا
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رجحها بني الوالء لالنتاحلاكمة من آل خليفة اليت عرفت صراعات داخلية مزمنة، داب الربيطاين بسبب 
ثري إيران السياسي فضال عن ، أو الوصول إىل قيادة األسرة احلاكمة ألكرب القبائل سواء سنية أو شيعية و

، وحماوالت النظام 1979، خصوصا بعد انتصار الثورة اإليرانية 1979-1941املذهيب منذ عهد الشاه 
من %70إىل 55ن تضم دميغرافيا بني اإليراين تصدير الثورة اإلسالمية، على الرغم من أن البحري

البحرينيني العرب والؤهم للوطن البحرين وعروبيني، أما دينيا فهم مسلمون شيعة هذا من جهة، ومن جهة 
حبجة 14/08/1971أخرى التدخل السعودي يف الشؤون الداخلية البحرينية منذ استقالل اإلمارة يف 

ديد سلطة  . أل خليفة السنيةمنع تغلغل النفوذ اإليراين و

ر سنة 11وحينما أعلن جملس األمن قراره بتقرير مصري البحرين يف  وأرسلت جلنة 1970أ
كيد عروبة البحرين، وقد عمدت إيران إىل التقارب مع  لتقصي احلقائق، اليت خرجت بنتيجة هي 

سة وكيل و  زارة اخلارجية اإليرانية البحرين، حيث أرسلت وفد للتهنئة  مبناسبة صدور القرار، وذلك بر
رة 1970مايو سنة 23بتاريخ  ول ز ، كما قام رئيس جملس الدولة البحريين الشيخ خليفة بن سلمان 

رمسية ملسؤول حبريين إىل إيران منذ أكثر من مئة عام، هذا وقد زار حاكم البحرين الشيخ عيسى بن سلمان 
زار "عباس هويدا" رئيس الوزراء اإليراين 5197إيران، ويف سنة 1970ديسمرب 18آل خليفة يف 

. 3البحرين

العوامل الداخلية واخلارجية ودورها يف عملية التحول الدميقراطي البحريين:- 2
واستكماال للتطرق لإلصالحات السياسية اليت شرعت فيها البحرين يف العهد اجلديد جيد 

ر الغول سيس ملكية دستورية  " أنه يف إطار Bernard EL GHOULالباحث "بر املسرية حنو 
، حيث 2001( اليت تقوم مقام امللكية املطلقة) عن طريق امليثاق الوطين الذي كان نتاج استفتاء فرباير

ت بلدية  نظمت ، و2001فرباير 14أصبح الشيخ محد بن عيسى ملكا يف  أعلن عن إجراء انتخا
. سالمني احملافظنيللمرشحني اال، وعرفت انتصارا ساحقا 2002مايو 15و  9يومي 

لنسبة للتشريعية، اليت كانت مقررة يف  فقد عرفت حسب الباحث 20024أكتوبر 24أما 
األمر -ألخص الوفاق، أهم مجعية شيعية يف البالد-مقاطعتها من طرف أربع مجعيات سياسية معارضة 

. 5اليت بينت غياب الدعم للسياسة امللكية%50الذي مسح بفوز السنيني (أقلية) بنسبة مشاركة 

نه يف إطار استكمال االنتقال حنو ملكية دستورية، مت تقوية سلطة الربملان  يواصل الباحث 
)، أما فيما خيص وضعية النساء قد 2003تقدمي املعارضة مشروع قانون إلقالة احلكومة  يف فرباير (

لحالة املدنية وإصالح النظام القضائي لع قانون جديد عرفت عدة مبادرات ( تظاهرات تطالب تشري
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لنسبة للدفاع عن حقوق 2003يف جوان -التشريع اإلسالمي- املؤسس على الشريعة  ، وكذلك 
. ول التعذيب )حبرينيا إللغاء قانون العفو ح33000اإلنسان (عارضة ممضاة من طرف 

بني التيارات اإلصالحية (امللك الشيخ اإلصالحات الطموحة واليت ختفي صراعات سياسية إن 
محد وجنله، ويل العهد) واحملافظني ( الشيخ خليفة، الوزير األول) داخل احلكومة قد تصاعدت عند إطالق 

20047نوفمرب 22امللك سراح مدير مركز البحرين حلقوق اإلنسان وثالثة عشر مناضال يف 

ت خطوات مهمة حيث تؤكد الباحثة عرفودات اإلصالح السياسي يف البالد كما أّن جمه
ل اخلليفة آلشيخ محد بن عيسى انه منذ اعتالء األمري أFatiha DAZI HENIازي  هينفتيحة د

. 8عن التطلع إىل احلداثة مع تقوية املؤسسة امللكيةقيادة دولة البحرين، مل يتواىن

دميقراطيا ومطالب شعبية أصبح اإلصالح السياسي يف اخلليج خالل األلفية الثالثة يواجه حتد
وذلك حسب تقارير املنظمات الدولية، أمهها تقرير ، دائمة بعدما استنفذ سنوات االستبداد والشمولية

حثني أكادمييني عرب، وهو ما شكل 2003و 2002التنمية اإلنسانية العريب لعامي  من طرف 
والذي استندت إليه اإلدارة 2004ام األسس العلمية واإليديولوجية ملشروع الشرق األوسط الكبري لع

احلكومات العربية، ولكن ليس األمريكية السابقة بقيادة الرئيس " جورج ولكر بوش ) يف الضغط  على 
والسعودية و منح شهادة حسن السرية والسلوك بنفس لتهديد املبطن لدول كمصر وسور الدرجة، أي 

صالح سياسي رغم لدول كاألردن، والبحرين (موضوع دراستنا) وك ذا اجلزائر واملغرب واليمن اليت قامت 
. نسبته املتدنية، والعوائق اليت تعرتضه

د سقف مطالب املعارضة اليت تلح على  تشهد مملكة البحرين حتركات كبرية يف الشارع  وز
إلصالحات السياسية والدميقراطية، وتتمثل هذه املعارضة يف : اق الوطين مجعية الوف-ضرورة الدفع 

مجعية التحكم القومي - مجعية العمل الدميقراطية الوطين - ة العمل اإلسالميةمجعي- اإلسالمية 
. 9الدميقراطي

هو اكذلك نو انه من العوائق السيادية للتحول الدميقراطي والذي ساهم ولو  لتواجد وجد
سني سويد على ذيؤكد الباحث العسكري األمريكي، حيث : " بدأت العالقات لك بقولهاللواء 

مت 1971ديسمرب عام 31العسكرية األمريكية البحرينية منذ أن ختلت بريطانيا عن هذا القطر،  ففي 
ت املتحدة األمريكية يف البحرين خلدمة 30توقيع اتفاقية أجرت مبوجبها مساحات شاسعة ( كم)  للوال
ا يف اخلليج، إال أن البحرين ألغت هذه االت 1973تشرين األول أكتوبر عام 20فاقية  رمسيا يف قوا

وعلى رغم أن هذا اإللغاء مل يؤد ، بسبب التوتر الذي جرى يف املنطقة أثناء حرب تشرين األول أكتوبر
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التفاقية يف متوز يوليو عام  ، واستمر األمر حىت 1975مفاعيله يف الواقع، فقد أعادت البحرين العمل 
تفاقية أخرى وقعت يف التاريخ نفسه 9771حزيران يونيو عام 30 30، حيث استبدلت هذه االتفاقية 

10"1977حزيران / يونيو 

ت اليت قامت يف البحرين مبظاهرات شعبية انطالقا من األحياء الفقرية  ويف ما خيص االضطرا
ت البحرين اليت بدأت يف خر ،للبحرينيني ض جنيب الريس ما يلي "إن اضطرا ، مل 1994يف فيقول ر

رد ملعىن احمللي ا ألحداث مسرحها البحرين، ولكنها موجهة ، تكن أزمة حبرينية  بقدر ما كانت مكا
لدرجة األول، فالبحرين جمتمع مسلم ومتآلف منذ القدم، و  ، ل خليفة، واألسرة احلاكمةآضد السعودية 

رة يف جنوب شبه غري خمتلف عليها بني البحرينيني، سنة وشيعة فهم منذ أن جاؤ  وا إىل البحرين من الز
. سنة مراعون ألوضاع البحرين اخلاصة 222أي حوايل 1783جزيرة قطر يف العام 

، 1971ولكن اجلديد الذي حدث يف البحرين، أن السعودية بعد استقالل البحرين يف العام 
ا جزء من إقطاعها يف 1987أخذت تعامل تلك اجلزيرة ( قبل بناء اجلسر مع السعودية يف العام  ) كأ

خافت السعودية من املد اإلسالمي ، 1979شباط العام 11وملا قامت الثورة اإليرانية يف ، املنطقة الشرقية
ا، البالغ عددهم  الشيعي، وأخذت تضغط على النظام يف البحرين اليت تشكل الشيعة نسبة كبرية من سكا

وعدم إشراكهم يف ، ـة السياسية واالقتصادية يف البالدحلياألف نسمة لعزهلم عن مسار ا350حوايل 
. وظائف الدولة خوفا من تعاطفهم مع إيران

وحول سجال الدميقراطية يواصل الكاتب  فيقول " فالشيعة يف البحرين شاركوا يف كل احلركات 
أجرته األمم املتحدة يف ل خليفة يف االستفتاء الذي آالوطنية عرب التاريخ، ووقفوا مع عروبة البحرين وحكم 

لتقصي احلقائق عن وضع البحرين ورغبة شعبها  يف احلفاظ على عروبته، وكان هذا 1970آذار 
م الشاه اليت كانت قد خيمت فوق البحرين  االستفتاء اخلطوة العملية اليت حدت من املطامع اإليرانية أ

" . خطر نصف قرن

كل احلركات الوطنية خالل فرتة االستعمار كان قد سبق لشيعة البحرين أن شاركوا يف  
" يف اخلمسينيات عندما جزيرةالربيطاين، وكانوا يف طليعة الوطنيني الذين جرى نفيهم إىل  "سانت هيال

رة سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا األسبق للبحرين يف العام تصدوا حللف بغداد وتظاهروا ضد ز
)1956( .

كيده بدور اجل ألخص املايل و وعند  هو عصب احلرب، فيصرح انب االقتصادي و 
البحرينيون أنه لو كان عندهم املال لكان عندهم الدميقراطية ويضربون مثال يف املقارنة بينهم وبني الكويت 
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. 11اليت لوال املال الذي متلكه ملا توافرت هلا الدميقراطية اليت متارسها

جرائية يؤكد الباحث ما يلي: تعد البحرين واحدة من وعند احلديث عن األمور السياسية اإل
ريخ البحرين احل ديث بنشاط سياسي أبرز دول اخلليج نشاطا سياسيا منذ فرتة طويلة، حيث يزخر 

، وقد أدت هذه اخللفية السياسية املعارضة إىل 1971فرتة ما قبل االستقالل عاممعارض ملحوظ منذ
ث انفتاح سياسي بعد االستقالل مباشرة خالفا لدول اخلليج األخرى خلق أرضية مالئمة للبدء يف إحدا

مت ، 1971اليت استقلت يف  الوقت نفسه، فكان أن صدر الدستور البحريين يف كانون األول ديسمرب 
ت للمجلس الوطين البحريين ( النتخاب و 30مبوجبه إجراء انتخا لتعيني)، إال أنه 14عضوا  عضوا 

لس الوطين بعد ، لطة البحرين مل تكن قادرة على استيعاب هذه التجربةيبدو أن بنية س فكان أن مت حل ا
ألفق حقبة جديدة تتسم بقدر عال من االنفتاح 1975أقل من سنتني من عام  عندما بدأت تلوح 

. 12السياسي

ر  أن صعود الشيخ محد بن Laurence LOUERوتؤكد الباحثة الفرنسية لورنس لو
1999ل اخلليفة يف مارسآل خليفة على رأس الدولة بعد وفاة أبيه األمري عيسى بن سلمان آعيسى 

ميثل حتوال، إذ كان عليه تسيري خملفات األزمة السياسية املستمرة منذ أن قام والده حبل الربملان عام 
سنوات وأربع1981األخر مبحاولة انقالب عسكري و كما أن املرحلة اتسمت بني احلني . 1975

ت  ، حيث أن قوة األمن مل تنجح يف إمخاد االنتفاضة إال بعد قمع  1998-1994بوضعية اضطرا
. 13كبري، ما وضع البحرين على القائمة السوداء ملنظمات الدفاع عن حقوق االنسان

حممد بن صنيتان أن آليات جتنيد النخبة ، وحول خصوصيات النخبة البحرينية  يؤكد الباحث
ة هي: السياسي

الوراثة .أ
التعيني .ب

االنتخاب . ج

أما السمات العامة للنخب السياسية فهي:

الطابع العائلي، أي االنتماء إىل األسرة احلاكمة، ورغم انفتاح النخبة على أعضاء جدد إال أن .أ
. الطابع العائلي ما زال األقوى

. االنقسام الطائفي حيث تتوزع النخبة بني الشيعة والسنة.ب
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. رجال األعمالالتنوع املهين مع توافق للتجار و. ج

، حيث تطعم النخبة من أولئك احلاصلني على مؤهالت عالية من خارج الثقافةوالتعليم. د
. 14البحرين

أما فيما خيص الشكوك اليت حتوم حول تطبيق مشروع الشرق األوسط الكبري يؤكد الباحث 
Frédericفريديريك شاريون  CHEARILLONاء بعد " جأن مشروع "الشرق األوسط الكبري

لعراق ، حيث صرح الرئيس األمريكي األسبق جورج ولكر بوش عند إعالنه للمشروع التواجد األمريكي 
ت جريئة أوهلا فهم الرتكيبة املعقدة سياسيا، اجتماعيا وثقافيا للمنطقة، وجدوى  لوصول إىل ثالث رها

نيا متثل ه فشل حرب فيتنام ألجل بناء دولة سنة من 30ذا البناء للمنطقة بعد فرضها من اخلارج و
ا واجهت معارضة من طرف الرأي العام الدويل وميدانيا من الدولة  املعنية، إذن الرهان أن ( العراق) رغم أ

. 15أمريكا تريد إعادة تشكيل العامل

Justinفايسوجستون Pierre HASSNERويؤكد الباحثني بيار هاسنار
VAISSE ،بطريقة شاملة وأن النقاش قد تطور حنو اآلن أن ملف الشرق األوسط ينظر إليه

لتطور التارخيي للعامل اإلسالمي و إعادة النظر بطريقة جذرية حول اهلجمة اإلشكاليات اليت تتعلق 
. 16األمريكية يف املنطقة

عالن مشروعها املسمى "وعندما تقوم اإلدارة األ الشرق األوسط الكبري" وعند خطابه مريكية 
" مادام الشرق : صرح الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش2004حول حالة االحتاد يف العشرين يناير 

قيا مسرحا للطغيان، واليأس، الغضب، سيستمر يف إنتاج الرجال واحلركات اليت  دد أمن أمريكا األدىن 
. 17"ىن، وسنقوم بتحدي أعداء اإلصالحاحلرية للشرق األدتتبع إذن إسرتاتيجية أمريكا . وأصدقائنا

وجند بتحليل معمق لنظرة كل اإلدارات األمريكية لألنظمة العربية الرمسية وبكل واقعية ينقل إلينا الباحث 
ن ال ت املتحدة  لوال سة  تتحرك حبذر شديد العريب  فواز جرجس املقيم  عندما يتعلق األمر بتلك ر

ا وأعماهلا، ويعرتض على صالحيات املنطقة،  ت السلطة التنفيذية وتصرفا ألن الكونغرس يراقب كل بيا
. الرئيس يف السياسة اخلارجية

لنفوذ الذي متارسه مجاعات املصاحل املؤيدة إلسرائيل واليت  إن هذه احلقيقة ميكن تفسريها 
ا املباشرة سرائيل واهتماما . أصبحت قادرة على أن تغري رأي الكونغرس يف كل قضية سياسية تتعلق 

ملنطقة العربية مقيدة يف الوقت سيس حتالف غري إن سلطة الرئيس يف ما يتعلق  احلاضر، فقد مت 
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. رمسي بني الكونغرس واللويب املؤيد إلسرائيل الذي يضع حدودا على ما ميكن أو ال ميكن للرئيس القيام به
ل على التأثري يف سياسة واشنطن يف املنطقة يويف احلقيقة فقد قيل أن قدرة اللويب الصهيوين املؤيد إلسرائ

. تشكيل الرأي العام األمريكي وخصوصا مجهور املثقفنيالناجحة يفجبهوده العربية مرتبطة بشكل وثيق 

نه من بني كل األسباب اليت أدت إىل  العرب يف احلصول على موقع إخفاقمث يواصل قوله 
ت املتحدة يربز سبب واحدا هو األهم، متمثال يف انقسام البلدان العربية ومتزقها، منصف وحمرتم يف الوال

ا، إذ دعا احلكام العرب  هيك عن العمل  بشدة، فنادرا ما متكن الوطن العريب من إقامة جبهة موحدة، 
العربية  وسياسيا يف القضا لتدخل عسكر م  مرارا وتكرارا القوى األجنبية ومن ضمنها أمريكا ملساعد

بد الناصر واملقاطعة النفطية العربية، فإن فباستثناء حتدي " القومية العربية" اليت قادها مجال ع. املشرتكة
ت املتحدة مل تواجه أبدا أية جبهة عربية حقيقية موحدة ومنظمة  . الوال

حثني عرب آخرين عن العوامل اخلارجية وتداخلها مع العوامل الداخلية وتكريسها للحلقة  ويؤكد 
ة جدلية الداخلية واخلارجية يف استمرار حيث يقول نصر حممد عارف، أنه هنا متكن خطور غة،املفر 

صيله يف الواقع العريب وعدم القدر ة على التخلص منه، فاملثقف العريب  االستبداد وإعادة إنتاجه و
املعاصر غالبا ما يكون حامال خلربة أجنبية مضيفا إليها مصلحته الشخصية أو انتماءه اإليديولوجي أو 

لسابق، ويف كلتا احلالتني فإن مفردات هذه األجندة واحدة من حيث حامال النتماء إيديولوجي معاكس ل
. اجلوهر املعريف وإن اختلفت املواقف

رخيية يف ظل جو ثقايف  ومن هنا ظهرت الدعوة لإلصالح السياسي الذي هو ضرورة ولزومية 
تمعات احلية، صالحيةاإلسياسي حيول هذه العملية النبيلة، اليت جيب أن تكون لدى النظم السياسية  وا

نه يعرب عن مصاحل أجنبية يف أحسن األحوال وانتهازي يستغل الضغوط الدولية  ويوصم من يتبناها 
. 19لتحقيق أهداف معينة سواء حزبية أو طائفية أو عرقية

ة، قام لقوة العسكريالدميقراطيةيف فرض اإلصالح السياسي واإلدارة األمريكيةإرادةوحول 
هم مراكز  الرئيس األمريكي األسبق جورج ولكر بوش بتفويض صقور البيت األبيض وهم احملافظني اجلدد 

ويف هذا اإلطار يؤكد الباحث اللبناين غسان سالمة على احنراف هؤالء احملافظني، الذين . صنع القرار
ئب الومؤ طرينيتغذون من إيديولوجيني توسعيني،  رئيس ديك تشيين) ومساعد من طرف القديس (

ئب كاتب الدولة للدفاع بول ولفوفتز:" تشيين"،  راميسفيلد (كاتب الدولة للدفاع)، الذين  رئيسي ( 
. 20يشكلون فرقة حقيقة يشري جامي فالوس

الساعة واليت ما فتئت الشعوب وخنبها السياسية املعارضة  ميثل اإلصالح السياسي إحدى قضا
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ت على الدول واحلاكمة دا تمع الدويل تشجع وتدفع إىل دمقرطة األنظمة من جهة، وتفرض عقو خليا وا
ا من جهة أخرى، وذلك  حسب تقرير التنمية عاتالفظاالشمولية اليت مازالت ترتكب  يف حق شعو

الذي جاء بعد جهد ومثابرة ومتحيص شامل ألوضاع العامل 2003و 2002اإلنسانية العربية لعامي 
مج األكادميينيلعريب من قبل العديد من الباحثني واخلرباء ا لتنسيق مع بر ، اإلمنائياملتحدة األممالعرب 

، 2004حيث اعترب هذا األخري قاعدة للمشروع األمريكي املتمثل يف وثيقة الشرق األوسط الكبري لعام 
ماع جمموعة الثمانية الكبار يف ،  واجت2004الذي عرض خالل القمة العربية املنعقدة بتونس يف مارس 

األملاين من أجل املستقبل –مث جاء نص املشروع الفرنسي ، يف جويلية من نفس السنةأيسلنداسي 
املشرتك مع الشرق األوسط إلدخال نقطة هامة وهي احرتام اخلصوصيات الداخلية، والتأكيد على أن 

يت إال من الداخل ويف اإلسكندريةوقد ردت عليه الدول العربية بوثيقة . اإلصالح السياسي ال ميكن أن 
. توصيات القمم العربية

على الرغم من كل ذلك فإن غالبية األنظمة العربية مل تقم إال ببعض اإلصالحات السياسية السطحية 
ملقابل قدمت تنازالت كبرية وخطرية لإل خذ مبطامح وأمال الشعوب العربية، ولكنها  دارة اليت ال 

ا وما تبقى هلا من اختاذ القرار،  حلرب العاملية ضد اإلرهاب، اليت مست بسياد األمريكية فيما يعرف 
دوليا من جهة، وأكرب مثال على ذلك السيناريو العراقي املخيف لعديد من األنظمة العربية إقليميا و

لتايل خماوف االن ت اقتصادية وتدهور األوضاع االجتماعية و زالق حنو حروب أهلية داخلية من وحتد
لبعض  األخر إىل ، أسلوب القمع ضد املعارضة كالعادةإتباعجهة أخرى، األمر الذي أدى ببعضها إىل  و

لثة من  اللتفاف السياسي الصوري املضلل، واملراوغة حول اإلصالح السياسي بتمييعه، وفئة  القيام 
ت املتحدة األمريكية هلا ال حتميها من مطالب شعبية الدول العربية انتبهت أخريا إىل أن صداقة الوال

. االنفجارأصبحت على حافة 

واالعرتاضات داخليا وخارجيا االنتقاداتكذلك جند أن النظام الدميقراطي رغم تعرضه للكثري من 
ذ أن الدميقراطية اخليار الوحيد للشعوب، إ- إىل أن يظهر النظام السياسي البديل-مازال ميثل حلد اآلن 

. االستبدادالتخلف ووتكون عالجا لعديد املآسي

ألخص مملكة البحرين اليت ةوعند احلديث عن الدول العربي ودول جملس التعاون اخلليجي و
حاولنا من خالهلا إعطاء األسباب املوضوعية والذاتية اليت دفعتها إىل تبين إصالح سياسي منذ بداية 

ومتأهبة نفسيا خلوض اإلرهاص ضجة سياسيا وواعية دميقراطيا ومتمكنة حضار ات األولية بتكوين قاعدة 
فيتم ذلك بتبين اقتصاد السوق االجتماعي. مرتابطغمار إصالح شامل و . أما اقتصاد
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من نظم فإن هناك مبادئ وممارسات حمددة متيز احلكومات الدميقراطية عن غريها اختالفهاورغم 
احلكم، فاحلكومة الدميقراطية هي تلك اليت متارس فيها السلطة واملسؤوليات السياسية بواسطة كل املواطنني 
م حبرية، كذلك الدميقراطية هي  بصورة مباشرة ( الدول صغرية املساحة) أو عرب ممثلني عنها يتم انتخا

تقوم على أساس حكم الشمولية، واملمارسات اليت حتمي حرية اإلنسان منجمموعة من املبادئ و
األغلبية املقرون حبقوق الفرد واألقليات والطوائف، كما تلعب دور احلارس الذي حيول دون حتول نظام 
احلكم إىل حكومة مركزية متتلك كل السلطة، على عكس  النظام امللكي الدستوري الذي صوت عليه 

. الشعب البحريين من خالل وثيقة امليثاق الوطين

وقد انتهى مشروع الشرق األوسط الكبري برتاجع اإلدارة األمريكية يف تطبيقه بعد ما حدث يف 
ت املتحدة األمريكية يف دعمها عرب عقود طويلة لغالبية  العراق، والسجل التارخيي غري املشرف للوال

صالح سياسي دميقراطي جليا أنه البد من القياأوضحتهذه التجربة . األنظمة العربية االستبدادية م 
اقتصادي ثقايف واجتماعي شامل  ال ينبع إىل من الداخل، بدون ضغط خارجي وبطرق سلمية حضارية 
لتدرج ( على املديني املتوسط والبعيد)، ولن يتأتى هذا إال من خالل إرادة سياسية  مشروعة،  ولكن 

. حقيقة من طرف النخبة السياسية احلاكمة

العربية ودورها يف املشهد السياسي البحرين:االنتفاضات-3
، سواء من تغيري رؤوس األنظمة 2010أما عن ماحدث يف بعض األنظمة العربية منذ ديسمرب 

ستثناء  ، وإصالحات دستورية يف املغرب واجلزائر،  يف تونس، مصر، اليمن، ليبيا، وحرب أهلية يف سور
يف بعض دول اخلليج وهي احتجاجيةقطر و اإلمارات العربية املتحدة، فقد مت تقدمي عرائض و مبظاهرات 

مسريات و احتجاجات، أما يف البحرين فقد عرفت عمانسلطنةالكويت،اململكة العربية السعودية و 
. سلمية

بقي ألوف املواطنني، طوال األسابيع الثالثة التالية، يتجمعون يف دوار اللؤلؤة و جيوبون الشوارع يف و 
ويف هذا اجلو املرتبك، ارتكب احملتجون يف الدوار، ومعهم اجلمعيات السياسية الراكضة . تظاهرات صاخبة

، كان من أمهها: تلهث من ورائهم، ما ميكن اعتباره أخطاء و خطا

ت اليومية يف الدوار حنو التجريح املبتذل لبعض شخصيات احلكم الكبرية- . جنوح بعض اخلطا

د غري معقولة، من مثل مطلب إسقاط النظام، أي إسقاط العائلة ارتفاع سقف املطالب إىل حدو -
ريخ ما بعد  رخيية أساسية يف  لرغم من أن هذا املطلب سيعين نسفا حملطات  احلاكمة، و ذلك 
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تمع و العائلة احلاكمة، من مثل االستفتاء  االستقالل البحريين، و نسفا ملواثيق جمتمعية دستورية بني ا
ل آاألمم املتحدة يف بداية السبعينيات، و أكد عروبة البحرين، و ارتضاء غالبية كبرية حبكم الذي قامت به

، 2000، و ميثاق العمل الوطين عام 2002أو عام 1973خليفة، و من مثل دستور البحرين عام 
. ل خليفةآحيث نص على أن احلكم وراثي يف عائلة 

ستبدال احلكم امللكي احلايل بنظام مجهوري، قيام البعض، وهنا الطامة الكربى، بطرح ش- عار املطالبة 
. فكان ذلك صداما مباشرا مع احلكم، واجتيازا خلط أمحر يهيئ للعنف

لغ األمهية ألنه ميثل املدخل - إغالق شارع ميتد من دوار اللؤلؤة إىل مرفأ البحرين املايل، وهو شارع 
حرية الفعل اليت ال ميكن إال أن إىلهنا انتقلت حرية التعبري . الرئيسي للمنطقة التجارية يف وسط العاصمة

لشكوى العلنية . تؤدي إىل االعتداء على مصاحل الغري وحقوقهم وهذا ما حدث، إذ بدأ جتار البحرين 
ديدا ملصاحلهم وأرزاقهم . ضد ما اعتربوه 

خذ قرار التظاهر يف منطقة الرفا - لرغم من وصول الفعل العبثي إىل قمته  ع، أمام قصر امللك، 
ذلك الفعل هو عبث جنوين ال مكان له، ذهب بعض املتظاهرين أنالتحذيرات اليت أطلقها الكثريون من 

. إىل الرفاع، وحدثت صدامات مروعة مع أهايل الرفاع ومع قوى األمن

ن ما جيري يتخطاهم، بل قد يكون- لتايل جتمع مصاحلهم،ضداقتناع كثريين من قادة السنة  و
. 21عشرات األلوف أمام جامع الفاتح للتشديد على أن للشارع السين مطالبه ومواقفه السياسية اخلاصة به

ثر غريها، و ذلك ألسباب عدة، أمهها: ملد الثوري كان اكرب كثريا من  ثر البحرين  كما أن من أسباب 

دستورية وقانونية ومعيشية -1 عالقة؛ فهناك ملفات كثرية، من مثل:وجود إشكاالت وقضا

العقدي؛1973، املنحة، مقارنة بدستور 2002ملف اخلالف حول شرعية دستور -

ت الذي تراه املعارضة منحازا ضد متثيل أكثر عدال للناخبني الشيعة؛- ملف قانون االنتخا

لس التشريعي املنتخب، و استقالليته، وعالقته مبجلس - الشورى املعني؛ملف سلطات ا

ملف ما تسميه املعارضة"التجنيس السياسي"؛-
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ثريه السليب يف السياسة - ت األراضي البحرية املدفونة ذات األحجام الكربى، و ملف ملكية ومضار
مساء من ينتظرون احلصول على مسكن، وهم من ذوي الدخل  اإلسكانية، وذلك بوجود قوائم طويلة 

ن فرتة االنتظار قد متتد عشرين عاما من أجل احلصول على بيت متواضع أو على قرض احملدود، علما 
حمدود؛

. ملف الفساد املايل واإلداري-

ا، والتوصل إىل حلول معقولة، لكنها ما  كل هذه امللفات، وغريها الكثري، كانت حتتاج إىل حوار بشأ
نتظار طرحها يف فرتات اهليا  . ج السياسيتزال معلقة منذ أعوام طويلة، 

و وجود مجعيات سياسية نشيطة وعلنية، وذات أعضاء يف الربملان وأنشطة جمتمعية وإعالمية كبرية، -2
جلمعيات السياسية، إضافة إىل وجود مؤسسات جمتمع مدين  رخيية منظمة ومرتبط بعضها  ت  وجود نقا

لسياسة . مهنية وحقوقية ونسائية شديدة التنوع واالرتباط 

جود شارع جميش سياسيا منذ مخسينيات القرن املاضي، وقابل للحراك السياسي اجلماهريي الواسع و و -3
. امللتزم

مليثاق الوطين، ووجود 2011شباط/فرباير 14صادف يوم -4 ذكرى مرور عشرة أعوام على العمل 
فتح حوار جمتمعي بشأن تطوير توجه لدى امللك والقوى السياسية لتقييم جتربة دميقراطية ما بعد امليثاق، ول

ت دميقراطية أعلى شباط/ فرباير البحرينية يف قلب 14وملا جاءت مناسبة . تلك التجربة إىل مستو
ا وأهدافها ووسائلها واعتمادها الكبري على وسائل  طروحا األحداث العربية الكربى، كان طبيعيا أن تتأثر 

اس على أكتاف الشباب غري املنتظم يف أحزاب سياسية، مثلهم التواصل االجتماعي، وعلى قيامها يف األس
. اليمن وغريها،تونس،مثل زمالئهم الشباب يف مصر

من املمكن إضافة عاملني آخرين، ومها: أوال إجراء امللك اتصاالت ببعض القيادات السياسية، و -5
نيا، وجود أكثر كيده هلا أنه شخصيا يفكر يف إجراء مراجعة تقييمية لتجربة ما بعد امليثاق الدميقراطية؛ 

معتقل ينتظرون احملاكمة منذ بضعة شهور، وينتمون أساسا إىل مجعيتني انشقتا عن الوفاق، 300من 
. اجلمعية األم، ورفضتا االندماج يف احلياة الربملانية، وأمنتا بضرورة جتييش الشارع يف كثري من املناسبات

خالصة:
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رخيية، جند من  خالل حتليلنا للتحول الدميقراطي الذي عرفته مملكة البحرين أنه نتاج تراكمات 
ريخ دولة البحرين املعاصرة،  سياسية، و جمتمعية يف آن واحد منذ عشرينيات القرن الواحد و العشرين من 

رة سيس آل خليفة يف الز رخيية طويلة منذ ما قبل اإلسالم لغاية  العام لسلطة احلكم، مرورا بفرتات 
وكانت اإلرهاصات األوىل نتيجة اإلرادة السياسية لبعض حكام و أمراء آل خليفة اإلصالحيني من جهة، 
ت العمالية و الدور الفاعل الذي لعبته بعض  ألخص النقا لتنسيق مع احلركات االحتجاجية و  و 

ب دورا ملحوظا كجماعات ضاغطة و تلع، األسر التجارية و مازالت كمجتمع مدين مؤثر سياسيا
من جهة أخرى، كما أن جتربة التحول الدميقراطي ( ) بعد حصول البالد على 1975-1973اقتصاد

، و اليت مت إجهاضها من طرف بعض القوى السياسية 1971استقالهلا عن االنتداب الربيطاين العام 
و عدم نضج الثقافة السياسية بروافدها داخليا سواء مبطالب سياسية مبالغ فيها و متطرفة بسبب ضعف 

دة عن عديد املعايري الدميقراطية، وخارجيا من بعض  الثقافة الدميقراطية، ثقافة الدولة، و ثقافة املواطنة ز
القوى اإلقليمية اليت حتاول دائما اهليمنة على املشهد السياسي البحريين، مما دفع بعض النشطاء احلقوقيني 

لدستور إىل النضال 1999-1975بني أعوام (واحلركات السياسية ) بعد حل الربملان و جتميد العمل 
السلمي  من أجل العودة إىل استكمال مسار التحول الدميقراطي، ولكن ختللته يف بعض السنوات 

و اإلعالم يف) جنوح بعض القوى السياسية وبتحريض من بعض الدول واملنظمات 1994-1998(
وهو منطق - افس السياسي الداخلي السلمي بتأجيج صراع طائفي بغيض، ورد الفعل اخلارج بتوجيه التن

مع من يتبىن العنف السياسي للوصول رفض احلوااألمين من أجل احلفاظ على األمن العام، و -الدولة
م للسلطة، إال أن االنفراج السياسي يف العهد اجلديد مع اعتالء األمري محد بن عيسى آل خليفة سدة احلك

جراءات التهدئة السياسية لنزع فتيل االحتقان السياسي سواء اإلفراج و العفو 1999يف مارس  ، و قيامه 
عن سجناء الرأي  يف الداخل و اخلارج ووثيقة امليثاق الوطين، و الذي مهد إىل صياغة مث التصويت على 

ت دورية و شفافة وإعطاء املرأة كافة  احلقوق منها املشاركة السياسية، دستور توافقي، و تنظيم انتخا
لتخلي التدرجيي من الريع البرتويل و هذا ما جعل مملكة  والدفع أكثر يف التنمية االقتصادية و ذالك 

سلم و تقارير التنمية التنمية  البشرية و البحرين تصنف يف املراتب األوىل عربيا و خليجيا و دوليا يف ترتيب 
مج األمم املتحدة اإلمنائي، و لتنسيق مع ب2002اإلنسانية العربية منذ العام  هي إجراءات و قرارات  ر

تمعية اإلصالحية، مث جاء  بعة من إرادة سياسية للنخب احلاكمة ومسامهة القوى السياسية و ا كانت 
-من طرف اإلدارة األمريكية للرئيس جورج والكر بوش االبن2004مشروع الشرق األوسط الكبري العام 

للدفع حنو التحول الدميقراطي لبعض األنظمة الديكتاتورية - ذي دعم اإلصالحات الشاملة يف البحرينال
شعال احلروب من طرف الرئيس بوش و صقور البيت  و لكنه فشل ألنه جاء بطريقة  سياسية عنفيه و 
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سية  وجمتمعية األبيض، وأخلطت بني اإلصالح السياسي و منها التحول الدميقراطي كمسار وجتربة سيا
تتطلب فرتات زمنية و بطرق سلمية للوصول للسلطة مث التداول على احلكم دميقراطيا، والتدخل يف الشؤون 

ا، وكذالك حتت ذريعة حماربة اإلرهاب  الدويل، ومنها العراق الداخلية للدول وعدم احرتام سياد
ما اليت سامهت يف الدعم املعنوأفغانستان،  يت إدارة أو وي لإلصالحات السياسية اليت عرفتها مملكة مث 

، أما ما  قل اخلسائر أمنيا وسياسيا و اقتصاد البحرين، والتجربة التونسية الناجحة يف التحول الدميقراطي 
يتم تسويقه سياسيا و إعالميا مبا يسمى "الربيع العريب" أسوة "بربيع براغ" الذي عرفته دولة تشيكوسلوفاكيا 

لتحرير السياسي واالقتصادي من اهليمنة ، ب1969العام  تمعية اليت طالبت  ني القوى السياسية وا
. السوفياتية على البالد

رغم ذلك جند أن عملية التحول الدميقراطي و عرب كل احملطات التارخيية السياسية البشرية، تؤكد على و 
ته التحول الدميقراطي ال ينجح و ال يصل إىل حتقيق أمال أن اإلصالح السياسي و من أبرز مكو

تمعية اإلصالحية من أجل بناء دول دميقراطية مؤسساتية، إال  الشعوب و طموحات النخب السياسية و ا
: بتوفر شروط أمهها

و ليس التسبب يف حروب أهلية مثلما تعرفها أغلب الدول - أوال: أن التغيري السياسي يكون بطرق سلمية
لفوضى اخلالقة" يف ما يعرف مبشروع الشرق األوسط  العربية حتت ذريعة الربيع العريب، أو ما عرف "

للوصول إىل احلكم حىت حتت هيمنة نظام ديكتاتوري، - الكبري 

تمعية نيا: أن تكون بعة من القوى السياسية و ا اإلصالحات السياسية  وأمهها التحول الدميقراطي  
. معا وإبعادها من التدخل اخلارجي خاصة من الدول الكربى

:اهلوامش
ض: مكتبة العبيكان، إمساعيل-1 غي: العامل العريب، (الر . 87. )، ص2000أمحد 

، العدد 24الدميقراطي يف البحرين من االمارة إىل امللكية الدستورية، يف جملة املستقبل العريب السنة مفيد زيدي، مؤشرات التحول -2
ريخ احلركة الوطنية يف البحرين: إبراهيم، عن 08. ، ص2001، أغسطس 270 ، " ( رسالة 1971-1914خلف العبيدي، " 

. 11- 10. ص. ) ص1973، بغداد، اآلدابماجستري، كلية 

، عن جملة 432. )، ص1996مؤسسة شباب اجلامعة، : مد نصر مهنا، اخلليج العريب: التطور احلديث واملعاصر، ( القاهرةحم-3
. 62- 60. ، ص1981اخلليج العريب، العدد الرابع، 
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: لخصامل

ا عنصرا هاما من عنا صر النشاط الذي تقوم به لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات مبختلف مكو
املصاحبة هلا نظرا ملا توفره هذه التكنولوجيا من معلومات دقيقة وسريعة تساعدالسمة األساس منظمات و 

ا تعمل على اختصار الوقت واملسافات و ك،  املنظمات يف اختاذ القرار بسرعة ترشيد اجلهود و املوارد وإزالة ما أ
هذه التكنولوجيا لذا أصبحت البنوك احدي القطاعات الرائدة يف استخدام،املعوقات املكانية والزمانية

دف من وراء ذلك فأخذت سلوب جديد وميسر و ا املصرفية التقليدية  حتقيق عدة إىلبتقدمي خداما
ا كما تتيح للمصارف التوسع ،قل كلفةأنقل املعامالت املصرفية إىل قنوات بديلة مهها أأهداف  دة قدر وز

ت احمللية واإلقليمية و التنافسية على كافة امل ا على توفري األموالستو وهي توفر كذلك جماالت ، الدولية وقدر
دة العوائد ع . واكتساب عمالء جدداملنتجاترب خلق فرص جديدة لبيع اخلدمات و متعددة لز

.العمالء، تنافسية املصارف،اخلدمات املصرفية، تكنولوجيا املعلومات: الكلمات املفتاحية
مقدمة:

تغريات جذرية يف خمتلف جوانب إىلتكنولوجيا املعلوماتيف جمال طورات احلديثةلقد أسهمت الت
ملنظماتلنسبةاخلاصةألمهيتهاونظرا ل عمااألهي السمة الغالبة على بيئة أصبحتإذاحلياة املعاصرة 

ا جهزة والربجميات ونظم االتصاالت األل من خالل توظيفعمااأل ا وحتسني قدر التنافسية خلدمة عمليا
ئنورغباتوتلبية حاجات لضمان أدائهافعالية على رفع مستوى كفاءة و للعملاملنظماتهذهدفعالز

.أهدافهاحتقيق 
دد تعمببدأاألخذشجعها على مما األكثر استفادة من هذه التغريات والتطورات املتسارعةيهفالبنوك 

ئن و  فاهيم املتبين لزاما عليهاوأصبحالتحديث إىلالتقليدي األسلوباالنتقال من اخلدمات اليت تقدمها لز
شبكة االتصاالت العاملية واحلاسبات االلكرتونية و األجهزةاعتماد على و املعلوماتلتكنولوجيااألساسية

اليت ت جمموعة من اخلدماإجيادالتحدي احلقيقي للمصارف يتمثل يف أصبحإذ.خدمةأفضلدف حتقيق 
م ئن وتفوق توقعا .تليب احتياجات ورغبات الز
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املعلوماتتكنولوجيا اإلطار املفاهيمي لأوال:
مفهوم تكنولوجيا املعلومات-1

م الباحثني عن مفهوم تكنولوجيا املعلومات املختصني و أراءتباينت  العلمية ففي الفكرية و الختالف توجها
هذا الصدد:

يف مجيع املنظمات اإلداريةفاعلة الجناز وتطوير العمليات أداةتكنولوجيا املعلومات هي أنهناك من يرى 
اليت يرتتب على اعتمادها مجع والعنصر البشري و اإلتصاالتو الربجمياتو املعدات و األجهزةوتتضمن جمموعة 

ت اخلاصة بنشاطات املنظمة ومعاجلتها وجتهيزها واسرتجاعها و ال 1سرعة كبرية .ونة عالية و ها مبر حتديثبيا

ت و االخرتاعات الهي خمتلف أنواع االكتشافات واملستجدات و  املعلومات يت تعاملت وتتعامل مع البيا
ا واسرتجاعها لطريقة املناسبة املناسب، يف الوقت السريع و من حيث مجعها وحتليليها وتنظيمها وخز ، و

وخاصة املدراء يف ، وتكنولوجيا املعلومات هي واحدة من األدوات الرئيسية اليت يستثمرها اإلنسان،املتاحةو 
ماملؤسسات لكي يواجهوا التغريات و الشركات و  إستثمارها يف ، بل و ويتعايشوا معها، التطورات احمليطة 
.         2حتسني األداء 

يف استقبال املعلومة ومعاجلتها ا جمم"أما الزغيب وآخرون فينظر إليها وعة من األدوات اليت تساعد
وختزينها واسرتجاعها وطباعتها ونقلها شكل الكرتوين سواء كانت بشكل نص أو صوت أو صورة أو فيديو 

ستخدام احلاسوب" وهناك مصطلح آخر مرتبط بتكنولوجيا املعلومات وهو األمتتة اليت ترتكز على 3.وذلك 
معدات وأجهزة خمتلفة أليا وبدون االعتماد على ل يراد اجنازها عن طريق وسائل و أعماو مهامو وجود أهداف

قل األوقاتأمن العنصر البشري أو أن يستخدمها اإلنسان احلصول واجلهود و التكاليف و جل اجناز ما يريد 
4على أفضل املخرجات .

املعلوماتوإدراك أمهيةالبيئةمعالتعامليفالبشريةالقدرةتطورعلىاملعلوماتتكنولوجياتدل
ا اإذ، وفائد معوتصنيع والتعاملوختزينجلمعاملستخدمةأشكال التكنولوجيا"كليعرفها البعض على أ

تمنمتثيلها مبجموعةوميكن5املعلومات توتنشروختزنوتعاجلجتمعاليتاملرتابطةاملكو واملعلومات البيا
6.معنيهدفلتحقيقالعكسيةللتغذيةوسيلةوتوفر

املعلوماتتكنولوجياأمهية-2
متثلاألخريةهذهأنإذ، نفسهااملعلوماتأمهيةمنتىاملعلوماتتكنولوجياأمهيةإنفيهالشكمما

كدمنحالةيفتعيشاملنظمةجيعلتوفرهافعدماملنظمةلنشاطالعصب احليوي إىليؤديمماوالضبابيةالال
ا لألفرادما تقدمهخاللمناملعلوماتتكنولوجياأمهيةتنبعو 7الصحيحةالقراراتإختاذعلىإضعاف قدر

تمعواملنظمات ا،أهدافهمحتقيقإىلالوصوليفاجلميعيساعددعممنوا واألدواتالوسائلتوفركو
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الهذايفاملساعدةوالتقنيات إذ، املألوفةاإلدارةساليبالكبريةاملنظماتإدارةالصعبمنتإذ، 8ا
أمهيةوتكمن، واإلتصاالتاملعلوماتجمايليفوالتقنيةالثورة العلميةأبدعتهفيماالعوناملنظماتوجدت

يت:  يف مااملعلوماتتكنولوجيا

على دعمقادرةالتكاليفقليلةالسريعةاملعلوماتإن تكنولوجياللمنظمات:التنافسيةالقدرةتعزيز-
فأمهية9القوة.رديفاملعرفةأنهياملعلوماتثورةأهم ركائزإحدىأنإذ قيل،التنافسية للمنشآتالقدرة

اجديدةسوقيةفرصمنمتنحه للمنظماتماخاللمنتربزاملعلوماتتكنولوجيا خترجاملنظماتجتعلأل
بنيأعمالشبكاتإلقامةفرصتوفربذلكوهيواحدموقعيفأعماهلاممارسةيفالتقليديالنظامعلى

متتلكأنهلاالبدالعامليةاملنافسةجماليفتكوناليتاملنظماتأنإذ10.العاملأحناءشىتيفمتفرقةأطراف
فيها.هامجزءاملعلوماتتكنولوجياتعدواليتاملستقبليةالتنافسيةامليزةومقوماتعناصر

للتطوراتكنتيجةيتاملعلوماتتكنولوجياأمهيةأنهناك من يرىالقطاعات:بنيمشرتكةلغةخلق-
اأواملعلوماتتكنولوجياعلىالعتمادالتطوراتهذهوتتسم أغلب.العامليفحدثتاليت علىقدر

، واخلدمية، الصناعيةالقطاعاتبنياملشرتكةاللغةتصبحاملتوقع أنمناليتاملنظمةدارةاالرتباط
11كافة.واحلكومية،واالجتماعية

آليةأوطريقةدون وجودمنومكثفكبريبشكلوتدفقهااملعلوماتتوفرإناملطلوب:التوازنحتقيق-
اعلىتساعد كسوففأنه، منهااإلفادةعمليةيسهلبشكلوتصنيفهاوتنظيمهاإدار املنظمةيؤدي إىل إر

كثرةبنيمااملطلوبالتوازنحتقيقعلىاملنظمةتساعداليتاملعلوماتتكنولوجياأمهيةجاءتهناومن
ا بغية أداءاملعلومات 12مميز.بشكلأعماهلاوندر

خالل خلقمن، املنظماتطبيعة عمليفتغرياتلقد أحدثت تكنولوجيا املعلوماتتنمية املهارات: -
كبري منعددتقليصإىلأدىاملعلوماتتكنولوجيافاستخدامقدميةأعمالوإلغاءجديدةعملفرص

.املتميزةالوظيفيةواملواقعالعاليةألجورتتميزاليتجديدةوظيفيةفرصٕوإجيادإليهااحلاجةالنتفاءالوظائف
يساعدالذي األمرللعاملنيالفكرياجلانبإثراءعلىتعملاليتواملعارفاملهاراتتنميةعلى كما عملت 

13مبدعة.وأفكارأعمالتقييميف

عدمإنٕو، املنظمةلنشاطاحليويالعصباملعلوماتتكنولوجياتعد:القراراتصنععمليةحتسني-
اليتالقراراتصنععمليةحتسنييفساعدتفلقد، الصحيحةالقراراتإختاذإىل ضعفيؤديوجودها

حيثمناملعلوماتوبثاالسرتجاعيفوالسرعةالدقةمنبدرجة عاليةتتسممعلوماتعربتتمأصبحت
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دةميكنجديدةاتصالقنواتإجيادخاللومن، الوقت املناسبيفعليهااحلصولعنفضالً ، والنوعالكم ز
ت اإلداريةبنيوتبادهلاوتدفقهااملعلوماتسرعة 14جديدة.عملأساليبوتطويراملستو

دة كفاءة- قيمةهلااحلديثةواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياأمهيةأنيعتقد الباحثونالعمليات:ز
العملياتكفاءةمنيزيدبشكل، املنظمةأعمالعلىجذريةحتسيناتيف إدخالإلسهامهاإسرتاتيجية
اليتالفوائدعنالناجتةالتكاليفاإلقتصاد يفيفٍاجيايببشكللينعكس، واإلداريةوالتسويقيةالتشغيلية
ومتطورةمبتكرةمنتجاتوتطوير، اجلودةوحتسني، اخل......واملوثوقيةوالدقةوالثباتالسرعةوهيتقدمها
اعنفضالهذا.جديدةألسواق وإدارة، واإلنتاج، واهلندسة، التصميمعلىكبريةحتسيناتإدخاليفقدر

ماملنظمةموارد 15األداء.كفاءةعلىتنعكسوهي.بشكل 

عدد املنظمات وتقليصحجمتقليصيففعالةأداةاملعلوماتتكنولوجيا: تعدّ املنظماتحجمتقليص-
ت دةإىل مما أدى التقليديةمنبدالً الشبكيةالتنظيميةاهلياكلوتبيناإلداريةاملستو بنيالتنسيققدرةز

معاحلواسيبوربطاحلديثةاإلتصاالتشبكاتتوفرهماخاللمنمع بعضهااملنظماتوبنيأقسامها
.16بعضها

النهوض إىلملنظماتتدفعأناملعلوماتتكنولوجياإستطاعتإعادة صياغة إسرتاجتية املنظمات:-
تكنولوجيا وأساليبمفهومتطبيقأنحيث، احلديثةالبيئةمتطلباتمعوالتكّيفلالستجابةهائلةمنوبعملية

عصرعن مواكبةوالتخلفالعزلةإلحتماالتجتنباً التطوربركباللحاقعليهاحيتماملنظماتاملعلومات يف
هندسةإعادةمدخلمثلاألعمالوتنظيمختطيطيفحديثةتبّين مداخلوالذي أدى إىل، 17املعلوماتية
18األعمال.

لتعامل معفائقةقدراتمنبهتتمتعاملعلومات مباتكنولوجياسامهتمعلومات:قاعدةبناء-
املنظمة مباإلسرتاتيجيةاملباشرالدعموتقدميالتنافسيةامليزةاملنظمةيكسباألزماتحدوثبتقليلاملعلومات

19واملكان.الزمنحواجزلتخطيهااملنافسةعواملعنمعلوماتمنتوفره

للعاملنيودقيقةواسعةمعلوماتمنتوفرهماخاللمنأمهيتهاتزداد:املطلوبةتوفري املعلومات -
متنفيذعلىالسيطرةيفيساعدهممماواملديرين خاللمناملركزيةإىلميعودرمباوهذامرؤوسيهممنقرارا

20.املعلوماتتكنولوجياأدواتهلمستوفرهااليتالرقابة

قدرات تكنولوجيا املعلومات -3
لنشاطاتالرئيسياحملفزأصبحتقداملعلوماتتكنولوجياأنTurbanيرى الصددهذايف 
االتكنولوجياهذهقدراتبسببوذلكعامل اليوميفاألعمال تيف القياماملتمثلةٕوإمكا كبريةرقميةحبسا

مما يتيح املعلوماتمنكبريةكمياتعلىوالرخيصالسريعحلصولالسماحو البشريالعقلاحلجم تتحدى
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كما تساعد، العامل فيما بني املنظماتأرجاءكليفاألفكاروتداولاملعلوماتنشرووالتعاونالتبادلفرصة
ا الشكلإىلاليدويالشكلمناألعمالتطويرعلى وجيعلهااملكانيفيوفرمماحيزاقليفاآليل واستيعا
السرتجاع معهاالتعاملجيعلمما.املطبوعةاألخرىاملوادهلاتتعرضقداليتمن التعرض للمخاطرأمانأكثر

دةوأكثر وفراأسهلاملعلومات مالعاملنياألشخاصفاعليةللوقت.مع  ز موقعيفسواءجماميعيفوكفاء
توحتليلوتنظيممجعمناملعلومات املنظماتتكنولوجياثورةستمّكنكما،  مواقععدةيفأوواحد بيا

وطموحاتورغباتحاجاتمعرفةعلىبشكل أفضلقادرينجيعلهمممااألفرادعاداتعنودقيقةمفصلة
21جديدة.تسويقيةإىل مفاهيمتستندمتطورةوأساليبمبتكرةآلياتخاللمنالعمالءهؤالء

إستخدامات تكنولوجيا املعلومات -4
استخدمت تكنولوجيا املعلومات يف شىت امليادين األعمال و أحدثت تطبيقات احلاسوب و 

أن TURBENيرى حيث، أعماهلاتكنولوجيا االتصاالت ثورة يف طبيعة منظمات األعمال و ترتيب 
22تكنولوجيا املعلومات: 

تطبيقات جاهزة ميكن الستفادة منها يف حتقيق وطبيعة أعماهلاتقدم للمنظمات على اختالف أنواعها - 
. األهداف

مني والسماح بتبيناألعمال إعادة هندسةمثل، اإلسرتاجتيةتدعم التغريات - الالمركزية من خالل 
الالزمة.وتقليل األزمنةوحتقيق االنسيابيةخطوط االتصال السريع 

يف البيئة الداخلية واملنافسني والتغريات احلاصلةواألسواق مني املعلومات اإلستياقية يف جمال العمال -
واخلارجية للمنظمة.

املنظماتعلىاملعلوماتتكنولوجياإستخدامأثر- 5
خاللمنيظهراألثرذلكفإناملنظماتعلىاملعلوماتتكنولوجيااستخدامأثرحيثمنماا

23التالية:الوظيفيةاالسرتاتيجيات 

اخلاصةاالسرتاتيجياتتنفيذعلىعملتحيث:اإلنتاجإسرتاتيجيةعلىاملعلوماتتكنولوجياأثر-
ونظم، الرقابةونظم، اهلندسيالتصميم نظمخاللمنوذلك، املستهلكنيوخدماتاإلنتاج واجلودةحبجم
تاملخزونإدارة .اآليلاحلاسبمبساعدةالتصنيعونظم، واملشرت

االسرتاتيجياتتنفيذتسهيلخاللمنوذلك:املاليةاإلسرتاتيجيةعلىاملعلوماتتكنولوجياأثر-
السيولةوتوفري، عاليةوتوزيعها بكفاءةعليهاوالسيطرةواستخدامهااألموالعلىحيث احلصولمناملالية
املعلوماتساعدت تكنولوجياكما،  املختلفةالنقديةالتدفقاتومراقبة، واخلارجيةالداخلية املصادرمناملالية
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دةاإلنفاقواملتغرية وترشيدالثابتةالتكاليفتقليلعلى حوز حيثاملايل مناألداءتقييمطريقعناألر
.واملديونيةوالرحبيةالسيولة

حبوثإجراءتسهيلخاللمنوذلك:اإلسرتاتيجية التسويقيةعلىاملعلوماتتكنولوجياأثر-
تعلىاحلصولمصادرتعددطريقعن، التسويق لتايل، واملعلوماتالبيا يساعدمما، السوقتقييمتسهيلو

تقصرييفأسهمتكما،  املنافسنيعن والتميزالعمالءاحتياجاتملقابلةالالزمةالسلع واخلدماتتطويريف
.املخزونحجممتابعةوسهولة، التكاليفوتقليل، التسويقيةالقناةطول

دةمنمتكنتحبيث:املوارد البشريةإسرتاتيجيةعلىاملعلوماتتكنولوجياأثر- بنيالتوافقز
لتايل، والوظائفاألفراد  مسارهاوختطيطأدائهاوتقييمالكفؤة وتدريبهااملؤهلةالبشريةاملوارداختيارو
دةاملعلوماتتكنولوجياأسهمتكما،  العملوظروفنوعيةوحتسني، الوظيفي االتصالعمليةكفاءةيف ز
لتايل، وتوسيعهاالوظائفإغناءطريقعنوذلك، األفرادلدىوالدافعيةواحلفز للمواردمعلوماتيةبناء قاعدةو
.البشرية

دورًاالتكنولوجياهذهلعبتحيث:البحث والتطويرإسرتاتيجيةعلىاملعلوماتتكنولوجياأثر-
موللعاملنيالالزمة لإلدارةاملعرفةتطويرخاللمنوالتطويرالبحثتنفيذ وظيفةيفمهًما تصميميفومساعد

.املنظمةعلى مستوىاإلنتاجيةالعملياتوحتسني، احلاليةاملنتجاتوتطوير، اجلديدةاملنتجات
دور تكنولوجيا املعلومات - 6

الشاملةاجلودةإدارةتفعيليفاملعلوماتتكنولوجيادور-
انالشاملةاجلودةمصطلحيوحي ا تعينشاملةوكلمةالنشاطهلذااجليدةاإلدارةنتيجةتتحققمثرا أ

احيث، أفضلتنافسيوضعلتحقيقممتازةإسرتاتيجيةللجودةالشاملةاإلدارةومتثل، اجلميعمسؤولية أ
تكنولوجيااستخدامعلىيعتمدللجودةالشاملةاإلدارةوجناح.الوضعهلذاواألدواتتوفر األساليب

اسليمةبطريقةاملعلوماتتكنولوجياوتنفيذختطيطمتفإذا مافعالمعلوماتنظامظليفاملعلومات فإ
تكنولوجياأدواروتتمثل، األعمالمنظماتيفاجلودة الشاملةإلدارةالناجحالتطبيق، كبريةبصورةتدعم

24يلي:مايفالشاملةاجلودةإدارةيفاملعلومات

لكفاءةاملناسبالوقتيفبينهمفيماالفعالاالتصاليفاملنظمةأفرادتساعد- .املطلوبةوالفعاليةو
توتلخيصومجعومراقبةمتابعةعمليةحتسنيتستطيع- .املناسبةالتقاريروإعدادالبيا
، أداءهايفالتتابعيفاحلاجةدون، الوقتنفسيفأدائهاخاللمناملختلفةاألعمالتعمل على تزامن-

املنتج.تطويرعمليةمنيزيدماوهو
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دةمناملعلوماتتكنولوجيامتكن- جداوليفووضعها، الفعلياألداءقياساتمجععمليةكفاءةز
.نتائج أعمالهورقابةاألخطاءوتصحيحاملستمرةالتعديالتلعملتصفحهاالعاملنييستطيع، ورسومات

وإجراءاته احلاليةالعملتفاصيلعنواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياتوفرهااليتاملعلوماتتكشف-
لتايل، األداءيفاحنرافأوخللوجودإمكانيةعنوتكشف للعاملني وضوحاأكثرالعملياتهذهجتعلو
القيام نوداليتالتحسيناتهيوما؟اآلنحننأينحتديديفالضروريةاألوىلاخلطوةميثلماوهذا، ملنظمة

؟ا
يدعم القدرةوهذااآليلاحلاسبعلىمعتمدةرقابيةأنظمةبناءيفواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياتساعد-

.املنظمةوأنشطةعملياتلنتائجالتنبؤية
ممامعمق ودقيقإحصائيوحتليلاملعلوماتمنكبريحجمعليهايرتتبماغالباالشاملةاجلودةإدارةبرامج-

لتايلالشاملةاجلودةإدارةمعلوماتبنظميعرفمااستعمالإىلحلاجةيؤدي يفاملعلومات املناسبةوصولو
.القرارملتخذياملناسبالوقت

اإلداريةالقراراتاختاذعمليةيفاملعلوماتتكنولوجيادور-
إىلاإلداريةاألنشطة حسبتصنفأنميكنفمثالمتعددةألسسطبقااإلداريةالقراراتتصنيفميكن

قراراتإىلفتقسمفيه التخطيطيتمالذياملستوىحسبأما، رقابةوقراراتتنفيذوقراراتختطيطقرارات
االقراريتخذاليتهيكلة املشكلةإمكانيةحسبتقسمكما،  اسرتاتيجيةوقراراتتكتيكية قراراتإىلبشأ
بنيأفقيااملنشاةداخلاملعلوماتتدفقعملياتوتعترب.هيكليةغريوقراراتهيكليةشبهوقراراتهيكلية
تبنيورأسيااملستوىنفسيفاملختلفةوالوظائفاألقسام تدفقإىلإضافة، املختلفةالتنظيميةاملستو

االقرارإختاذعمليةتغذياليتالشراينيمبثابةاخلارجاملعلومات من .25املختلفةوأنواعهامبستو
دةيفاملعلوماتتكنولوجيايتمثل دور اإلجراءاتتبسيطحيثمناحلديثةاملنظماتفاعلية وكفاءةز

دة الدقةالتكاليفوتقليلاملبذولواجلهدالوقتوتوفري اإلنتاجيةورفعاالجنازعملياتيفوالسرعةوز
القرارات إختاذيفمنهاواالستفادةاملوضوعيةلدقةتتسمقراراتدعمنظمبناءفانذلكإىلإضافة.اإلدارية

اختتلفأنحيتماملهمةاإلسرتاتيجية االصطناعي الذكاءأناعتربماإذاوخاصةالتقليديةالنظمعنتقنيا
.اجلديدالقرنيفالنظمهذهمعوتكاملهااخلبرية النظملدمجنظرافيهاأساسياعنصرا

علىقادرةاملعلوماتفتكنولوجيا، القراراتإختاذيفودورهااملعلوماتتكنولوجياحولالكثريكتبلقد
26نواحي:ثالثةمنأساسياألعمال بشكلمنظماتيفالتأثري

.الصناعيةاهليكليةوتطويرتغيري-
جديدة.تنافسيةقدراتخلق-
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.جديدةأعمالاستقطاب-
:27اهلندسةإعادةيفاملعلوماتتكنولوجيادور-

:التاليةاألموريفالدورهذاويتجلىاهلندرةعملياتيفجداهامدوراملعلوماتتكنولوجياتلعب
ئنملساعدةاحلاسبطريقعناملعلوماتبنظماملرتبطةاآلليةاملساعدةبرامجاستخدام• واملواطننيالز

.اخلدماتعلىاحلصولعلى
.بعدعناملؤمتراتمثلقبلمنمتوفرةتكنملجديدةعمالالقياميفاملساعدة•
.بعدحتدثململشكالتجديدةحلولختيليفاملساعدة•
.والقدميةاجلامدةاألمناطمنالتخلصعلىاملساعدة•
.وشفافيةومرونةوسرعةحبركةاألعمالاجناز•
.معىنذاتمرتابطةعملياتلتكوينالعملإجراءاتبسنواالندماجالتكاملعلىاملساعدة•
وحلقاتااللكرتونيةاإلعالنولوحاتااللكرتوينالربيدطريقعنللمعلوماتاملستمرالتحديث•

.املستنداتمعلوماتوقواعداملناقشة
.خارجيتدريبومعاهدمؤسساتمنعامةتدريبيةدوراتعلىاحلصول•
.املوظفنيوقدراتالتدريبفعاليةلتقييمالتدريببرامجكافةيفلالختباراتنظاموضع•
تحتديدوإعادةاالختباراتمعواملستمرالذايتالتعلماحتياجاتتوفري• األداء.مستو

للعاملنيالوظيفيعلى األداءاملعلوماتتكنولوجيادور-
اإنتاجهايفوالتميزاملنافسةعنالباحثةحمفزا للمنظماتعامالاملعلوماتتكنولوجياأصبحت وخمرجا

ملااستخدامهامثلتطبيقهااألرضية الكفيلةلتهيئةاملنظماتتسارعتلذا، أدائهايفوالفعاليةالكفاءةوعن
وحتسني القراراتالوظيفياألداءمستوىرفعمثلعدةجماالتيفمسبوقةغريفرصخلقمناألداةهلذه

األنظمةيفالكبريإسهامهاعنفضالالعاملةللقوىاألمثلواالستغاللاإلجراءاتوتسهيلوتبسيطاإلدارية
وتدريباملنظمةإدارة، العمليات، اهليكلوالتغيرياتاإلجراءاتمنعددتطبيقخاللوذلك من، املالية

اليتالكفءاألداءمعايريحيققومباصحيحبشكلعملهالضماناالستخدام وذلككيفيةعلىاملستخدمني
29يكمن يف:الوظيفيعلى األداءاملعلوماتتكنولوجيافدور استخدام.28لتحقيقهاملنظمةتسعى

الروتينيةاألعمالمنبكثريالقيامختطيخاللمنوذلكالوظيفياألداءحتسنييفكبريحدإىلتسببت-
قليلة.وتكلفةمتناهيةودقةوكفاءةبسرعةاألعمالإجنازمن، عليهيرتتبوما
يفالوقتهذااستغاللهلميتيحمما، املدراءعاتقعلىامللغاةالروتينيةالوظيفيةاألعباءتقليليفتسببت-

العليا.اإلدارةوفعاليةكفاءةرفعيفأسهممما، للمنظمةالعامةالسياساتورسمالتخطيط االسرتاتيجي
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دةجتاهالعاملنيلدىاملعنوياجلانبعلىالتأثرييفتسببت- ماخاللمنللمنظمةوانتمائهموالئهمز
القرار.صنععمليةيفمشاركتهمتعزيزيفيسهممماسهلبشكلاملعلوماتعلىفرص لإلطالعمنتوفره
دةيربزمما، املعلوماتتكنولوجيااستخدامحنويدفعهاالتنافسيةامليزةحنوالتوجهاملنظماتاهتمامإن- ز

الفردية.القدراتوتنميةبناءيفيسهمالذي، والتدريبلبحث والتطويراالهتمام
تيفاإلداريةوالتوجيهاتالتنظيميةالثقافةإن- اخمرجاتكانتمهمامنظمةأييفالعليااملستو عمليا

التنظيميةالبيئةشكلعلىينعكسممااملعلوماتتكنولوجياإستخدامصوبالتوجهيفدور هامهلااإلدارية
اإلدارية برمتها.العمليةوتطوروتفعلوتبىنللعمل

دةيفتسببت- منوذلكواالستمراروالنمولبقاءاملتعلقةاألجلطويلةأهدافحتقيقيفاملنظمةفعاليةز
عمليةفعاليةوحتسني، والعامليةاحملليةاألعمالشبكاتواستخدام، املعرفةونقلالتعلمحتسني عملياتخالل
دةالقراراتإختاذ ا وحتسني حمتواهاوز دةجود وخارجهااملنظمةداخلاإلداريةاالتصاالتعمليةفعاليةوز

ت والوحداتخمتلفبنيوالتحالفالتنسيقعمليةوحتسني املنظمة.أهدافإلجنازاإلداريةاملستو
دةيفتسببت- ممكنةتكلفةقلاملطلوبةاملخرجاتلتوليداملختلفةمواردهااستغالليفاملنظمةكفاءةز

اخالل أمتتهمنوذلك املنتجاتنوعيةحتسنييفيسهمممااحلاسوبتطبيقاتعلىاعتماداوأنشطتهاعمليا
واخلدمات.السلعأداء هذهمستوىيفوالتفاوتالتباينوتقليل

دةيفتسببت- توليدعمليةوتفعيلواخلارجيةالداخليةاألسواقيفاملنظمةأماماملتاحةالفرصعددز
.واخلدماتالسلعلتطويرألالزمةاألفكار اجلديدةوتطبيق

نيا: تكنولوجيا املعلومات املصرفية
توظيف تكنولوجيا املعلومات ملا جماليفملموساً تقدماً األخريةاآلونةيفاملصرفيةالصناعةشهدت

مصرفية وابتكار خدماتاملصريف وتطوير العملتنطوي عليه هذه التكنولوجيا من ابتكارات تؤثر يف حتسني 
اإلبداعي مبا حيقق للمصرف ميزة وبني توجههاأدركت املصارف الرتابط الوثيق بني جناحها لذلك، جديدة

االتصالشبكاتخاللمناملصرفيةالعملياتجراءالبنوكءلعمالواحملافظة عليها والسماح تنافسية 
. فاستخدام األنظمة اآللية يف العمل املصريف أمر البد منه من اجل التكيف مع معطيات التطور اإللكرتونية

.واستمرارهولضمان بقاء املصارف 
مفهوم تكنولوجيا املعلومات املصرفية   -1

تمنجمموعةفهياملصرفيةاملعلوماتأما تكنولوجيا وخزنجتميع ومعاجلةوظيفتهااملرتابطةاملكو
املشاكل حلعلىواملوظفنيومساعدة اإلدارةاملصرفداخلوالسيطرةالقرارصنععمليةلدعماملعلومات
30متطورة وجديدة.خدماتوتقدمياملعقدةاألموروتبسيط
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ا "أداةآخرينبرأيوهي لدعمومعاجلتهااملعلوماتمعللتعاملاألفراديستخدمهااحلاسوبتستند إىلأ
31.املصرف للمعلومات"حاجات

املصرفية:الصناعةيفاحملورياملعلوماتتكنولوجيادور-2
ثرياللعمالءأصبحعصريفاملصرفيةالصناعةيفحموردوراتلعبأصبحتاملعلوماتإن تكنولوجيا

واملنتجاتاخلدماتمنالعمالءمتطلباتإن، املصرفيةواملؤسساتالبنوكيفالعملإسرتاتيجيةعلىهائال
ممنتنبعاليومالعمالءقوةإن، كبريبشكلاالرتفاعيفأخذتالبنكية بنيواملقارنةاالختيارعلىقدر
ممع، وفعالةسهلةبطريقةاملختلفةاملصرفيةاملؤسساتمنالقادمةالسوقعروض السلسالوصولعلىقدر

يلأجهزةأواالنرتنتطريقعن والعروضواخلدماتاملنتجاتعناملزيدمعرفةالعمالءويستطيع، املو
.دقيقةبصورةخياراتهحتديدالعميلوإمكانيةاملنافسنيمعومقارنتهاالبنكمناملقدمة

ايفالعمالءخدمةعلىتركزأنالتميز جيبعلىتعتمداليتفالبنوك ا وعمليا ، الداخليةإسرتاتيجيا
.التقليديةالتنافسيةاحلواجزإبقاءعلىالعمالء واألولويةمعوالتواصلاملعرفةتعززاليتالتقنياتعلىوميزانيتها

بصورةاملصرفية حتتاجهاالصناعةأصبحتأساسيةحماورخاللمنالفارقتصنعاملعلوماتإن تكنولوجيا
32:يليفيماتلخيصهاوميكنحمورية

تالعمالءعالقاتأنظمةتوفر:ويسروفعاليةبدقةالعمالءاحتياجاتدراسة- هائلةاحملسوبة إمكا
تدراسةخاللمنالعمالءاحتياجاتلدراسة مهماقصريةزمنيةوبفرتاتكبريةبدقةوغري املاليةاملاليةالبيا

تهذهحجمكان تسويقية قطاعاتإىلاملصريفالسوقتصنيفمناملصرفيةللمؤسساتمما ميكنالبيا
املصرفيةاملنتجات واخلدماتتقدميخاللمناالحتياجاتهلذهواالستجابةالعمالءاحتياجاتحسب
.وكفؤةسريعةبصورةاملالئمة

تاملصرفية للمؤسساتوفراملعلوماتنظم تكنولوجياتطورإن:القراراتإختاذنظم-  هائلةإمكا
تمنلالستفادة وفرت ولقد.القراراتإختاذونظمالتحليليةيف النظموالتارخييةاحلاليةاملاليةوغرياملاليةالبيا
بصورة القراراتإختاذجهاتحتتاجهااليتاألداءومؤشراتالتحليليةمن التقاريرالكثرياملعلوماتتكنولوجيا

يفاحلديثةاملعلوماتعلى تكنولوجياتعتمداليتاملصرفيةاملؤسساتيفتالقراراهذهصوابتضمنعلمية
ا اإدار تمنلثروا .املاليةوغرياملاليةالبيا

املعلوماتتكنولوجياتطور نظمأن:قياسيةزمنيةمدةخاللاملصرفيةاملنتجاتوطرحوتنفيذتصميم-
تللمؤسساتوفر مماوجيزةمدةخاللمصرفيةوخدماتمنتجاتعلى تصميمالقدرةمناالستفادةإمكا
تهذهاليت متتلكللمؤسساتمسح املصريف الذيالعمالءقطاعحتديدمنالتكنولوجيةواألنظمةاإلمكا

املتغرياتكافةوحتديدتصميمكما سيتم، القطاعهلذااملناسبةالتنافسيةواألسعاراملنتجاتهذهإليهستتجه
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منتجاتمعربطها، مباشرةوغريمباشرةتسويقيةمحالت(وسائل التسويق:مثلاملنتجاتذهاخلاصة
سواءالعمليات، العموالت والفوائد، التسويقوسائلمنوغريهاااللكرتونيةالتوزيعوشبكاتالفروع، سابقة

كلاجنازمنمتكنناأصبحتاحلديثةالبنكيةاألنظمةإن، املتغريات)منوغريهااخللفياملكتبأوالفروعيف
تلبيةمناألنظمة والربامجهذهمتتلكاليتاملصرفيةاملؤسساتميكنمماوكفؤةسلسة وسريعةبصورةما سبق

اطبيعيةكنتيجةالسوقمنشرحيةأكربيضمن هلاحبيثقياسيوقتيفاملصريفالسوقاحتياجات لقدر
لسرعةهذهتلبيةعلى .الالزمةوالكفاءةاالحتياجات 
يلالبنكياالنرتنتسواءالتوزيعشبكاتغدت:التوزيعلشبكاتاألمثلاالستخدام-  أوالبنكيأو املو

تكميليةوسائلتعدوملالبنوكعمالءواملنتجات إىلاخلدماتإيصاليفأساسيةوسائلاالتصاالتمركز
ذاتوأصبحتالبديلةالتوزيعشبكاتاستخداميفالتوسعهذايف ظلتغريتالبنكفروعوظيفةإن.للفروع

ملطلقوظائف تاملعلوماتوتوفر تكنولوجيا.بيعية  حينماللعمالءفريدةخللق جتربةالالزمةاإلمكا
اخلاصةخاللمنالتوزيعوشبكاتقنواتيستخدمون هلذهالعمالءاستخداميوفرهااليتواملالئمةاملزا

ميفالقنوات إن بل، فحسباملصرفيةأو مؤسستهمبنكهمعنبعيدافيهيتواجدونمكانيف أيأوبيو
يفمسامهتهاالتوزيع ومدىقنواتمنقناةكلجناحمدىقياسإمكانيةللبنوكتوفراملعلوماتتكنولوجيا

ححتقيق .رحبيةاألكثرالتوزيععلى شبكاتلرتكيزيسمحمما، دقيقةبصورةللبنكاألر
دة-  املعلوماتتكنولوجياعلىاملصرفية املعتمدةواحللولاألنظمةقدمتالداخلية:العملياتكفاءةز

ممااخللفياملكتبوعملياتالداخليةالعملياتكفاءةكبرية منبصورةزادتحموسبةوضبطرقابةوسائل
من إمكانيةزادتاحملسوبةاإلجراءاتهذهفانوكذلك.جهةمنالتشغيليةالبشرية واملخاطراألخطاءقلل

هذهعلىاألمثلةومنواملهنيةمن الكفاءةعايلمستوىعلىمصرفيةوصناعةمتميزةمصرفيةخدماتتقدمي
الدفعوأنظمةاملدفوعاتونظاماملركزياملصرفخاللمناآلليةمقاصة الشيكاتخدماتاحملسوبةاخلدمات

يلأجهزةخاللمن .وغريهادفع الفواتريوأنظمةاملو
يفاملؤسسيةمن اإلسرتاتيجيةجزءأصبحتاملصرفيةيف املؤسساتتكنولوجيا املعلوماتإسرتاجتيةإن

القليلةالسنواتيفإضافيةمتعاظمةأدوارايلعبمرشح ألناملصرفيةالصناعةيفاحملوروهذااملصارفهذه
مراقبةجلهةاألمهيةمنذاتهلقدرأوالقراراتإختاذنظمأولعملياتاالعمالء أو كفاءةخدماتجلهةالقادمة

.املخاطرمناألخرىواألنواعالتشغيليةودرء املخاطر
ميزات استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املصارف-3

ففي الوقت الراهن عملت املصارف إىل استحداث نسق جديد من املعامالت فرضتها بيئة األعمال 
ا مرهونة مبدى تبين تكنولوجيا املعلومات  اواالتصال يفوأصبحت نشاطا فاعتمادها ليس فقط ،تقدمي خدما
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دة مرونتها مبا يتالءم العمل وإمنا أيضا لتحسني اخلدمة املقدمة وتنوعهوتسريع اجنازيف خفض التكاليف  ا وز
فاستخدام، البنكيةواملكان للخدمةكما ألغت مفهوم الزمان واحتياجات العميل وتسهيل اإلبداع يف تقدميها.

تكنولوجيا املعلومات يف املصارف أدى إىل:
دة اكتساب متعاملني جدد عن طريق استخدام- عتبارهاتكنولوجياز منمهماعنصرااملعلومات 

ت احمللية عناصر تنافسية دة واإلقليمية والدولية وهذهاملصارف على كافة املستو التوسع ال يتم إال بز
ح.واليت تتطلباإلنفاق على هذه التكنولوجيا  أموال كبرية من اجل جين متزايد لألر

ت هيكله التنظيميويف خمتلفعتمد املصرف يف كافة أنشطته وعملياته اإلدارية ي- على مستو
دة توفري معلومات مؤكدة  واليت يستنداملناسب الوقتيفوتدفقهاتكنولوجيا املعلومات اليت تعمل على ز

التوقعات القرارات وصحةخمتلفنتائجوتقومياإلدارية الفعالةالقراراتاختاذعليها صانعي القرار يف عملية 
ملرونة الالزمة درجةتقليلدف للتعامل مع البيئة اليت يعمل فيها لتلبية حاجياته.عدم التأكد وتزويده 

دف وضع اسرتاتيجيات طويلة املدى وتنفيذها.
املصرف وأعماله. حيث أنشطةيفجذريةتغيرياتإحداثعلىفعالةأداةاملعلوماتتكنولوجياتعد-

العملبريوقراطيةمنمن خالل أمتمتها للحداملصرفيةواملعامالتتبسيط وتسريع العملياتيفسامهت
حيث أصبحت هذه عن مجيع األعمال الورقية والتحول إىل النظام اإللكرتوين لتخلي، والعملياتاملكتيب

املعلوماتتكنولوجيايفخللأوعطلأيأندرجةاملقدمة إىلمن اخلدمةالتكنولوجيا جزء ال يتجزأ 
ااخلدمةإىل توقفالغالبيفيؤدي .ذا

تتكنولوجيا املعلومات على تقليصسامهت - اهلياكلوتبيناإلدارية يف املصرفعدد املستو
وتنظيمختطيطيفحديثةتبّين مداخلعلىساعدتوكذلك، التقليديةمنبدالً الشبكيةالتنظيمية
كما تعمل تكنولوجيا املعلومات يف تكوين نظام ، 33األعمالهندسةإعادةمدخلمثلاألعمال

شامل يساعد يف إعداد التقارير و الكشوفات الدورية و ختزين واسرتجاع املعلومات يف أي وقت معلومات 
دة كفاءة نوعيته املعلومات املنتجة. السريعوالنشر والفوري هلا و ز

عتبارها مورًداتكنولوجيا ارتفاع أمهية - اهاًما يف خمتلف النشاطات. كماماليااملعلومات  يفتسهمأ
.اخل......واملوثوقيةوالدقةوالثباتالسرعةوهيتقدمهااليتالفوائدعنالناجتةالتكاليفاإلقتصاد يف

ا تتيح للمصارف إمكانية الوصول إىل نتائج هامة جدا من .34األداءكفاءةعلىتنعكسوهي كما أ
ا وإدارة أكثر فعالية للموارد  ئن وحتسني حيث التواجد يف أسواق جديدة وتعزيز جود البشرية والز

التنافسية. والتحكم يفاإلنتاجية  التكاليف وتعزيز املزا
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افتطوير األعمال املصرفية - دة كفاء مرتبط بشكل أساسي مبا تقدمه تكنولوجيا املعلومات من وز
دة نظام املعلومات وتعزيز سالمةاملستفيدة لألطرافاملطلوبةاملعلوماتمجيعوسائل تعمل على توفري وز

ت. بنيالتنسيققدرة كافة املستو
ت املصرف مما يسمح - أدت تكنولوجيا املعلومات إىل ختفيض القوى البشرية على كافة مستو

تستغالل موارده بشكل أفضل  تعملاليتواملعارفاملهاراتتنميةيفتساعدالتنظيم كماوتقليل مستو
أعمالتقييميفالذي يساعدللعاملني وختفيض عبء األعمال الروتينية األمرفكريالاجلانبإثراءعلى

مبدعة.وأفكار
معلومات قاعدةمنتوفرهاألزمات العمل املصريف مباحدوثبتقليلاملعلوماتتكنولوجياسامهت-

ت الرئيسية للوضعية املالية للمصرف 35، مستقبلية واستشعار اإلنذار املبكر واليت مكنت من مراقبة احلسا
ا والعمل على تسويتها .ستحقاقات املصرف من اجل إدار

توفرهماخاللمناإلداراتعربالعملوأنشطةالعاملنيربطاملعلومات علىتكنولوجيامكنت-
علىاملنفقالوقتختفيضعلىتساعدواليتبعضهامعاحلواسيبوربطاحلديثةاإلتصاالتشبكات
تيفاألنشطةعلىالسيطرةمناملزيداإلدارةوتعطيالتنسيق املختلفة.اإلداريةاملستو

36املاليةو املصرفيةالتطبيقاتجماليفاملعلوماتتكنولوجياأمهية-4

أمهيةوتتجلى، املاليةواملؤسساتللمصارفلنسبة خاصةمهيةاملعلوماتتكنولوجياحتظى-
يفلإلسهاماملصرفيةالعملياتومعاجلةوتطويراملاليةتيسري املعامالتيفاملصارفيفاملعلوماتتكنولوجيا

.العامالنفعذيلقطاعواملصرفيةاملاليةاملعلوماتقطاععتبارالقراراتإختاذعملية
اليتاملتغريةالظروفمنتنبعالضرورةهذهوأن، ترفًاوليسضرورةأصبحاملصرفيةاخلدماتفتطوير-

تصارفاملجانبالشرسة مناملنافسةرأسهاوعلىاآلنالعامليشهدها تدخلاليتالعامليةاملاليةوالكيا
حمفزاتمنالعديدوجودإىلإلضافة، املاليةاخلدماتيفالتجارةاتفاقية حتريرتطبيقظليفاألسواقإىل

وارتفاع واملعلوماتاالتصاالتجماليفاهلائللتطوراملرتبطةوالتهديداتاألخرى كالفرصالتطوير
ملصارفبني ااالختيارمعيارهيللبنكالعميلوالءوليساخلدمةجودةصارتحيثالعمالءتطلعات
.للعمالءلنسبة

يفذلكيتإمنا، وكفىحاسب آيلأجهزةتوفرييعينالللمصارفالتكنولوجيةالبنيةتطويرنإ-
وجودإىلتفتقرتزالالاملصارفوأناملصرفية خاصةواملنتجاتاخلدماتلتطويرمتكاملةإسرتاتيجيةإطار

علىيساعدمناسبتشريعيمناختوفريجيبكما،  واملستثمرينالعمالء جتذبمتنوعةمصرفيةمنتجات
.املصريف وتطويرهالعملحفز
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اخلامتة:
إن تفاعل القطاع املصريف مع جوانب تكنولوجيا املعلومات يستلزم تفاعل وتطوير البيئة اليت يتحرك 

التكنولوجية. ألن تكنولوجيا املعلومات ليست البيئة، الثقافيةالبيئة، اإلداريةالبيئة، القانونيةفيها مثل البيئة 
اهدفا يف حد  من تنفيذ أعماهلا بكل كفاءة وفعالية هي عنصر من العناصر لتمكني املصارف بل، ذا

ئنها مل تكن املصرفية وجذبدف حتسني نوعية اخلدمة  أكرب للعمالء من خالل تقدمي خدمات لز
يف ظل البيئة اليت تعمل فيها. وتكاليفها العامةمعروفة من قبل كما تعمل على خفض مصاريفها التشغيلية 

هذا وينطوي، "على جتسيد مفهوم "زبون اليوم يعود كل يوملقد عملت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 
ذاهب إىل البنك يتالشى البعد وبذلك، "املفهوم على ما توفره التكنولوجيا من خالل إلغاء عبارة "أ

اأصبحت تكنولوجيا املعلومات جزءا من اخلدمة لذا، احلاالتكثري من واملكاين يفألزماين فقط ليس، ذا
دة مرونتهالتحسني اخلدمة املقدمة وإمنا أيضا، العملوتسريع اجنازات يف خفض النفق مبا يتالئم وز

تقدميها.يف وتسهيل اإلبداعواحتياجات الزبون

يف املصارفمن استخدام تكنولوجيا املعلوماتوالعوائد واالجيابيات املتوقعةوعلى الرغم من الفوائد 
فيها يواجه العديد من املشاكل االستثماروعلى رغم من احلجم الكبري لإلنفاق املايل عليها إال أن 

ت واليت جيب النظر يف إسرتاجتية تبين هذه التكنولوجيا ووضع إعادةعلى املصارف والعقبات والصعو
لنجاحها مستقبال.املعايري الكفء
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نقاط ظرية والتطبيقية لنقاط مشرتكة و هذا املقال يقدم عرض جلملة من املعارف الن: امللخص
ما  إختالف بني كال املفهومني. مفهوم الذات ومفهوم الفعالية الشخصية و الذي يعتقد يف الغالب أ

عاجله  و والذي قدمه)1997لبونديرا،(متماثالن. حيث أن األخري يستند إىل النظرية املعرفية اإلجتماعية 
األداءات البشرية. عاملي يساهم يف تباين السلوكات و كمفهوم نفسي 

.الفعالية الشخصية، تصور الذات، تقدير الذات، إدراك الذات: كلمات املفتاحيةال
Abstract: This article presents a literature review in matters of common points and
difference between the concept of self and the new of Self-efficacy.The latter which
is based on the socio-cognitive theory (Bandura, 1997) this efficiency was
considered as a universal psychological construct contributing to the variance of
human performance.
Key words: Self-efficacy, self-concept, self-esteem, self-perception

: مقدمة
الذي هو إعتقاد ره العامل النفساين أ. بونديرا و لفعالية الشخصية مفهوم طو إن الشعور 

سيس هذا املفهوم من الناحية  الشخص بقدرته على حتقيق األهداف ومواجهة خمتلف الوضعيات.منذ 
التصرفات البشرية يف ميادين خمتلفة إنطالقًا من أساسي وجوهري لتفسري السلوكات و النظرية ظهر كبعد

ت إذا مل يعتقد أن المبدأ فرد ال ميكنه التطور و أن حيافظ على الغاية من السلوك أو يثابر أمام الصعو
لكفاءات اليت  أنه قادر على حتقيق النتائج املرغوبة إستناداً إىل نشاطاته و جهوده فهي ليست مرتبطة 

اته الكفاءات وما يستطيع القيام به. ا الشعور عامل مهم يف وهذميتلكها الشخص بل اإلعتقاد 
الدافعية حني السلوك و املثابرة حنو حتقيق األهداف ألن مستوى  اجلهد املبذول واملستثمر هو حسب 
لفعالية القوي يؤدي إىل حتديد أفضل لألهداف وبذل املزيد من اجلهود  النتائج املتوقعة كما أن الشعور 

لف إلكتئاب. فاملفهوم واملثابرة إضافة إىل ذلك إن الضعف يف الشعور  عالية هو عامل مهم يف اإلصابة 
برامج التدخالت لتدعيم حتقيق األهداف يف خمتلف امليادين وخصوصا النفسي و مت إستعماله يف العالج
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لصحة (مثل التوقف عن التدخني،احلمية وفقدان الوزن، التكيف مع املرض مثل السكري...) املتعلقة 
مليادين املدرسية و  املهنية.و

لفعالية الشخصية:أوالً  : الشعور 
لفعالية-1 :)Le Sentiment d'éfficacité(الشعور 

ز نشاط إمكانياته يف إجناو بصورة حمكمة (إنتظامية) بقدراتهقد الشخص أنه و عتهو عندما ي
اية املطاف، و  من مساتسمة هذه الهذا النوع من الشخص ميلك مستوى عال من معني حىت 

فإنه ميلك ضعف يف حتقيق النشاطيفشخص أخر شكوك جدية لإذا كانمقابل ذلك الشخصية و 
لفعالية هو الثقة  لفعالية. إذن فالشعور  نجاح بالقيام بنشاط ما و لدينا بقدراتنا إلجناز اليت الشعور 

هي :أبعاديتكون هذا املفهوم من ثالثة و 
قوة هذا -2.قهحيقإليه و لوصأنه يتالشخص مستوى األداء الذي يعتقدأمهية -1

, Mc Shane L,Benabou Ch: 2008).أخرىإىلذا الشعور من وضعيةنتقال هتعميمال-3.الشعور

145)

لفعالية (Bouffard-Bouchard et Pinard,1988)كل من إضافة إىل ذلك يعرف الشعور 
املنسجمة إستعمال خمتلف النشاطات تنظيم و وجهه الشخص حنو قدرته يف الشخصية هو احلكم الذي ي

م يف حتقيق مهمة بنجاحوالالزمة يف إجناز مهمة لتايل هو إعتقاد األشخاص بكفاءا .B. Galand, M)و

Vanlede: 2004 , 93)

إن الفعالية الشخصية هلا Maddux ,2002)و (Bandura,1997)من جهة أخرى حسب 
ا خاصيتني  ا ليست مسة من مسات الشخصية وإمنا هي إعتقاد. أما اخلاصية الثانية فهي أ األوىل أ

فهي املعارف لتحقيق األهداف احملددة يف ميادين نوعية وخاصةاملوارد، القدرات، اإلستعدادات و تنظم 
م على تعبئة املوارد األساسية للتحكم يف الوضعيات وإجناحها حي ث تنقسم إىل إعتقاد األفراد بقدر

بعدين مها األول توقع الفعالية أي أننا منتلك املوارد ملواجهة وضعية حمددة و الثاين توقع النتيجة أي أننا 
:Foucher R, Morin L)نتحكم فيها و حنقق األهداف املقصودة 2007, 47)
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لفعالية هو مسةيرى خالف ذلك ف)ME Gist et t.t Mitchell(إال أن )Trait(هذا الشعور 

ألداء يف العمل هوضحت أنأالبحوث والعامة فبعضمن مسات الشخصية املتزنة  وخارجه مرتبط 
م ينجحون يف إجناز مهمة هم فعًال ينجحون يف إجنازها، أما فعلى ذلكعالوة األفراد الذين يعتقدون أ

عمومًا أكثر سعادة يف العمل هم األول ع النو .الذين لديهم شكوك فهم ال حيققون املستوى املطلوب
ميفو  م والكثري من. حيا كيف ينمو: لتجديد أكثر من األخرين، لكن السؤاللالنجاحات يف حماوال

لتجربة وقبل كلأوًال الشعور؟هذاويتطور  للمهام اليت مت إجنازها بنجاح مث واخلربة املباشرةشيء 
: هذه املهاموهم ينجزونألخرين االحظة ذلك مبيعين)L'apprentissage vicariant(لتعلم البديل

حلسن األخرى للشخصية اإلجابة هي نعم و على العكس من اجلوانب تغريه؟هل هذا الشعور ميكن 
م،  لتكوينات وميكن أناحلظ بقوة لدى األشخاص الذين لديهم شكوك بقدرا نعدل هذا الشعور 

يف القدرةجحني )Modèles() عرب القيام بذلك مع مناذجندوة.النوعية (مثًال كيفية القيام بعرض، أو 
و نقدم هلم أداءاً و عمل أكثر كفاءةً العرض، أو عرب إدماج األشخاص يف مجاعات أو فرق على 

اإلقرتاح على الشخص التعلم عرب التصور أو"Mentors, Coaches"املساعدة عرب املرافقني
)Visualisation(ضعاً و إعطائه تغذية رجعية إجيابية وغري االسابقة حىت األكثر تو أي تذكر النجاحات

,Rétroactive positive(.(Mc Shane L(هدامة Benabou Ch: 2008 , 145)

ندورا الفعالية الشخصية - 2 :حسب 
لتق)Bandura,2003(حسب يمات الصادرة من الفرد حنو قدراته يإن الفعالية الشخصية تتعلق 

أو يتابع جهوده املطلوبة إلجناح شرعالشخصية، فالكائن البشري هو حباجة إىل ثقة متينة يف فعاليته لي
املعرفية حيث تؤثر يف حتتل مكانة جوهرية ومركزية يف النظرية اإلجتماعية حيث.مهمة أو حتقيق هدف

لفعالية الشخصية يلعب دور .درجة الدافعيةيف النشاطات و  تعلم إكتساب و يف اً هاماً فاإلعتقاد 
من جهة .جلهود الشخصيةاو ، والنتائج املتوقعةالدافعية عرب الطموحات من ويعدل أيضاً الكفاءات 

حبيث أن الشخص ميكن أن يشعر )Spécifique(نوعيةهيأن الفعالية الشخصية ينبغي اإلشارة أخرى 
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ضيات،  أنه كفؤٌ  ا سياقية كما يف الّلغات و ليس يف الر فقد يكون شخص يعتقد )Contextuelle(أ
)Lirette-Pitre. N: 2005 , 94(. يشعر أنه غري قادر على كتابة روايةهالفرنسية لكناللغة أنه كفؤ يف 

لكفاءة كمي-3 .للبحثجديداندالشعور 
لكفاءة  اليت الذهنية و األداءاتاإلختيار، اإللتزام، املثابرة، و تضمنها ياليت و إن دراسة الشعور 

هام، سواءاً على مستوى فهم السلوكات، من الفروقات الفردية متثل اآلن ميدان حبثٍ اً كبري اً  تشرح جزء
ثري دور تصورات الذات يف أداءات امل لنظر إىل  تعلم، مت اإلعرتاف به من أو مضامينها يف الرتبية، و 

جمموعة من املشاكل التصورية امدراسته العلمية تعثرت أمقياسه و إال أن ) Mc Combs,1989(قبل
دد لـ و  و الذي إقرتح نظرية تعاجل أصول )Bandura,1977(السيكومرتية حىت ظهور البحث ا
لكفاءة الشخصيةو سريورات و  إبتداءًا من تلك الفرتة تتابعت الدراسات .خمتلف أشكال اإلعتقاد 

لكفاءة على اإلشتغال اإلنساين يف وضعيات أحول  التعلم، الصحة و خمتلفة للتصور ر الشعور 
، املخاوف، اإلدمان، معاجلة األمراض املزمنة، والضغط والقلقالتحكم يف اإلجهاد واجلسمية (النفسية 

(العالجات الوجدانية...) املسار املهين، النمو املعريف والنمو الشخصياإلسرتجاع بعد اجلراحة...) 
ض، يف كل املراحل، واملهينوالتعلم املدرسي الوظائف واحملافظة علىت الرتبية العائلية (األبوية) االر

.وآخروناملعرفية لدى املسنني 
حثني جند هذا املفهوم حتت عّدة تسمياتإعتماداً : املصطلحات :)Ruph. F: 1997, 8(على عّدة 

 Self  confidence.
 Self competence.
 Self  perceptions of ability.
 Self efficacy.
 Personal  efficacy.
 efficacy belifs.
 Perceived efficacy.
 Sence of efficacy.
 Feeling of competence.
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هي على التوايل: الفعالية لية يف اللغة العربية كمرادفات و ميكننا أن نعتمد املصطلحات التاو 
لفعالية، الذاتية، الفعالية الشخصية، لكفاءة، الشعور  لفعالية الشخصية، اإلعتقاد الشعور  الشعور 

لذات. إال أننا حناول أن نتبىن مصطلح الفعالية الشخصية بدل الذاتية  لفعالية الشخصية، الثقة 
املصطلحات املعاينة يف اللغة العربية واليت هي تعاجل واملصطلحات األخرى حىت ال نقع يف اخللط يف

كما الداليل اإلبستيمي للمصطلح.ل اللغوي بدل املفاهيمي و التأصيمفهومًا واحد ال أكثر حينما يتم
عتبار املفارقة مفهوم، تصور الذات.اليت هي بني الفعالية الشخصية و أننا حنبذ الشخصية بدل الذاتية 

هل الذات هي جوارية أم نسخة أصلية للفعالية الشخصية؟ ::نيا
الرتبية الباحثني يف جماالت علم النفس و إهتمامخالل السنوات العشرة األخرية الحظنا إعادة 

لذات ألن دراستها كشفت عن موضوع اإلدراك الذي أخذ دوره الوسيطي يف  لسريورات املتعلقة 
ملعلم  م ال ترتبط فقط  تزايد. فهو يتدخل يف التدرج املدرسي للتالميذ.كما أن عملية تعلمهم وإكتسا

الرتبية حيث ة يف حبوث علم النفس اإلجتماعي و هو حيتل مكانة هاموظروف التعلم يف القسم. أيضًا ف
-self)تقدير الذات،(self-concept)الذاتمفهوم تزايدت الدراسات بشكٍل مثري اليت عاجلت 

esteem)، الفعالية الشخصية(self-efficacy)،إدراك الذات(self-perception) ،الضبط الذايت
(self-regulation) ت من الضروري يف املعاجلة و التناول أن يتم التطرق إىل املفاهيم اليت حيث 

:Joët.G).املتقاربة  2010 , 43)

Qu'est ce que le soiما هي الذات -1 ?:

ت املتعددةجه بعض اإلاتهكانت  ؟ من قبل طلبة علم النفس :املقدمةا عن سؤال "من أ
خجول غالباً، حذر، يركز لكن دقيق، هادئ.قالين، عمتفكر، متفهم، مرن، * 
مرأة، طالبة، نشطة، موزعة موسيقية، مهتمة، لديها قوة يف الضمري، متهكمة، حمبوبة، مستقلة، * 

نية، متساحمة، متصلبة  متحمسة، قوية التحليل، التفكري و اإلهلام، مستغلة للفرص، شريفة (خملصة)، أ
الرأي، ذات شهادة.
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ألهداف، رجل غامض، أزرق *  ضة، حيب القيتارة، ودي، إجتماعي، منظم، يهتم  العينني، حيب الر
ت؟فماذا تعين هذه لبق ... ا فمعظماإلجا ومسات سلسلة من النعوت اليت متثل صفات ها أ

بتة فغالبية الطلبة يعتربون أوحاالت شبه م.ممستقرة  فحني جييب ميتلكون شخصية فريدة متثل ذوا
؟عن سؤال من الطلبة  بتة،أ ا ليست وحدة  فالطريقة اليت يتكلمون عن أنفسهم فالذات اليت يصفو

لوضعية اإلجتماعية  ديناميكيلذلك مرتبطة  بتة، فاأل .األبعادبنية ديناميكية متعددة بلفهو ليس وحدة 

Fiske Susan)فاألفراد يتحدثون عن ذوات خمتلفة حسب السياق اإلجتماعي. ,T: 2008 , 215).

). Le soi corporel(اجلسديةالذات-/1: حثني يف الذات فرقوا بنيعّدة:النظريةالتعاريف 

حيث ) Le soi interpersonnel(ةالشخصيبنيالذات- /3).Le soi interieur(الذات الداخلية - /2
,Wالفكرة دافع عنهااتههأن  James 1890 .4/-ةالذات اإلجتماعي)Le soi sociétal(.

املختصني يف علم النفس أماالذات؟فما هي التعاريف العملية ملفهوم : التعاريف اإلجرائية
يرجعنافالبحث يف الذات ؟ندرسها وقياسها فعالً لكي ها كيف يتم جتسيدطرحوا السؤالاإلجتماعي.

).Concept de soi(الذات)مفهوم واملعرفة (الذات- إىل: تقسم فسلوك ، وجدان، معرفةإىل ثالثية

.)Estime de soi(الذات) رالذات الوجدان (تقدي-

)Présentation de soi(الذات و السلوك (تصور الذات)-

احملتوى السلوكي للذات. هوعالوة على ذلك يضاف يف بعض األحيان مفهوم أكثر إرتباطاً 

leمفهوم الذات 1-1 Concept de Soi:

، اليت واالعتقاداتيف الدراسة على املعارف تركزيعين الصورة املعرفية للذات، ففي هاته املقاربة 
م.علدى األفراد  ن ذوا

:l’Estime de Soiتقدير الذات1-2

حثني حيث أنتقدير الذات حنو لبحث يتوجه يف اميدان آخر  تقدير موضوعدرسواهناك 
هي خاضعة للسياق كمؤشر لنجاح اليتو أشكال، فالتغريات يف تقييم الذاتبعدةياسها قالذات و 

اكما أن.)Rosenteng,1965(لـاملشهورقياساملو الشخص، )Wells,1988(هناك دراسة قام 



545

كيف عرفةبعض األوقات مليفمكاملتهم هات و ممن خالل اهلواتف النقالة لألالذاتلقياس تقدير
ثالثة الباحثني درسوا حيث أن ماذا يفعلون ؟ راضيات و نإىل أي مدى هسيشعرون جتاه أنفسهم، و 

اإلعتبار اإلجتماعي- /2إنين أثق يف قدرايت. " Performenceاألداء-/1: الذاتلتقديرأبعاد
Considération sociale"املظهر-/3و" إنين قلق مما يفكر فيه اآلخرون حنويApparence" إنين راضي

دير الذات، و اليت تكون مجاعية توجد هناك قياسات أخرى لتقكما حاليًا عن مظهري اجلسدي".
(Fiske Susan,T: 2008 , 219)نوعية مبيدان معنيو 

:la représentation de Soiتصور الذات1-3

لتهو ميدان إجرائي للذات  علم النفس وجهةالسلوك منيدرس الذي ، و اتصور خيتص 
م وكيف أناإلجتماعي مبعض األشخاص يعربون لآلخرين عن هو ,Ehrlinger(يف دراسة . و وصور

Dunning,2003( وضحا أن التصورات الذاتية)Auto Conceptions(أراء عنها ميكن تولد املستمرة
ألداءات اخلاصة مثًال الشخص الذي يعتقد أنه سيء يف العلوم تعغري دقيقة، م يتجنب املشاركة فلقة 
؟ كيف يتوصل األفراد إىل معرفة أنفسهمإذن فم.لو يف مسابقة الع

.اإلدراك الذايت للسلوكات: املالحظة-/1
.ومشاعره الداخليةاملوضوع لتفكريه نطاتبسإ: للذاتاالستماع-/2
.اآلخرين "املقارنة اإلجتماعية"مالحظة -/3
:Fiske Susan T).اإلستماع لآلخرين / الرد الفعل اإلجتماعي-/4 2008 , 234-235)

:للمفاهيـممعاينة نظـرية وإجرائـية :لثاً 

»:Le concept de soi"الذات مفهوم-1

Rogers(،مت حتليل التقييم الذايت غالبًا عرب مفهوم الذات 1959. Wylie,1974( فمفهوم ،
ت)  عرب التجربة تتشكلمن املفروض أن اليت )Composite(الذات هو رؤية مركبة (متعددة املكو

لنسبة إليهو سلسلة من التقييمات من خاللاملباشرة للفرد، و خلربةوا .التقديرات لألشخاص املهمني 
لطلب منو  موعة من السمات، املوضوعيقاس  دوره يف أما عنإىل أي مدى تنطبق عليه بعض ا
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أو عرب التباين عرب اإلرتباط بني مفاهيم الذات املركبةقياسهو يتم تقييمه فاملسار الشخصي 
)Disparités( كما أن . والسلوكاإلجتاهاتيفرات التوافقشمع خمتلف مؤ الواقعية،و بني الذات املثالية

فراد حنو األعلى شكل مفهوم الذات يسمح أكثر بفهم إجتاهات العمليات املرجعية الذاتيةحتليل 
.أنفسهم و الطريقة اليت ميكنهم تعديل تصورهم العام عن الوجود

ت الذات يرى أن غري أن  تبونديرا يف إنتقاده لنظر اليت هناك خصائص عّدة هلذه النظر
تم فقط بصورة الذات العامة )Explicatif, prédictif(تعجز عن شرح و تنبؤ  ا  للسلوك اإلنساين، أل

فيما الغموضيؤدي إىل خلق نوع من اإللتباس و الواقع أن جتميع عّدة توجهات يف مؤشراإلمجالية، و أو 
لو كان يزات النوعية، حىت و جيب إعطائها لبعض امليتالوبعض األمهيةفعلياً . مما يصعبهجيب قياسه

لفعالية وتركيبة اإلعتقادهذا ال ينصف تعقد و بعض جماالت اإلشتغالبمرتبط التصور اإلمجايل للذات، 
ت الصعوبةحسب جماالت النشاط، واليت ختتلف الومستو ، فصورة وحسب الظروفيف نفس ا

لتغريات حنو ابصورة أدقتنبؤ لللكن هذا غري كايف ركبة ميكن أن حتتوي على إرتباطات ضعيفةاملللذات 
ت ال ميكن.لسلوك يف جمال نشاط معني، حتت ظروف خمتلفةلةصلالكربى احلا شرح  هافهاته النظر

إضافة إىل ذلك . حتدث سلوكات خمتلفةميكن أن تنتج و واليت مفاهيم الذات تشابه يف كيف أن هناك 
لفعالية لنبؤية اإلختبارات املقارنة للقدرة التإن حني أن أثر مفهوم هو عايل التنبؤ للسلوك، يفإلعتقاد 

,Pajares et Kranzler(الذات هو أكثر ضعفًا و غموضاً  1995, Miller et Pajares,

1994(.(Bandura A: 2007, 23-24)

:"l’Estime de Soi"تقدير الذات -2

ً يعدلويدافع يبىن الذيينتج تقدير الذات من التقييم الذايت الدائم للفرد  حنومن أرائه وأحيا
العامة تعكس ردود فعله حنو وهذه التأكيدات، واجتاهاته ومظهره وقيمته الشخصيةسلوكاته، 
. كما أن هذه األخرية تقييماتالحنو هذهوإخفاقاته وأراء اآلخرينجناحاته يف، والوضعياتاألشخاص 

لّدقة و  و مسة رئيسية يف الشخصية، و حني ينظر إىل اإلستقرار الكايف لكي تظهر يف احلني كبعدتتميز 
فإنه يندرج ضمن عامل القدرة )Big five(ةتقدير الذات من وجهة نظر العوامل اخلمسة للشخصي
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جوانب مهمة للسلوك يف املنظمات يؤثر يف عّدة كما أنه)Capacité d'adaptation(على التكيف 
مثًال األفراد الذين لديهم تقدير للذات فختيار املهين إلأوًال واليت تتعلقسياقات إجتماعية أخرى، يف و 

(الطب، أم احلقوق) الكبرية يف إختيار املهنة فهم ينجذبون حنو املهن ذات املكانة خياطرونعايل 
ت، أو سائق طائرة...) أكثر من الذين لديهم تقدير ضعيف و  ً حنو مهن جديدة (عامل يف الغا أحيا

صلت أن الذين لديهم تو هناك دراسة أجريت على طلبة اجلامعات يف البحث عن العمل فللذات، 
هم أكثر رضاً يف -/2قبل املشغلني. مناسبة منيستفيدون من تقييمات أكثر -/1تقدير عادي للذات 

لمهن.لهم أكثر تقبًال -/4حيصلون أكثر على عروض العمل. - /3.البحث عن العمل
ضعيفة هم درجةتبط أيضًا بعّدة سلوكات، فاملستخدمني الذين لديهمفتقدير الذات هو مر 

ثراً  أدىنللذات، كما أن األوائل حيددون أهدافاً يلاآلخرين أكثر من الذين لديهم تقدير عاراءأكثر 
م يعطون أمهية كبرية للتحقيق إنجهة أخرى . ومنمن اآلخرين املستخدمني الذين لديهم إحرتام لذوا

أما الذين لديهم تقدير للذات ضعيف فهم أكثر حساسية حنو ظروف العمل غري ، الفعلي ألهدافهم
.ظروف العملرداءة التحكم و من نقصالصراعات، الشكوك و سببها الضغوط املهنيةتاملناسبة اليت 

إلجنازات و و يف السياق العام جل حتقيق و إجناز املهام ألالتضحيةإن التقدير للذات مرتبط إجيابيًا 
لنسبة ماكالواضح أنه عامل مميز و هام للشخص  فمن  .Hellriegel Don)لسلوكه املهينهو مهم 

Slocum John W: 2006 , 60-62)

وتقدير الذات:املقارنة بني الفعالية الشخصية :رابعا
ا املفهومنيغالبًا يستعمل ا فعليًا يرجعان إىل مالن نفس الظاهرة لكنهميثبصفة تبادلية كأ

الشخصية يف حني أن الفرد لقدراتهتقييماتبتص ختمتاماً، الفعالية الشخصية املدركة خمتلفةمعطيات 
منهجية) بني ليس هناك عالقة نسقية (.كما أنهتقديرات الفرد لقيمته الشخصيةختتصتقدير الذات 

لكن بدون معنيغري فعالني يف نشاطٍ النوعني من املعطيات، فبعض األفراد ميكن إعتبارهم كليةً هاذين 
م مل يتعهدم او أن يفقدون تقديرهم لذ فعندما .الشخصية يف هذا النشاطتهمقيمومل يرهنواواأل

Auto(لتقديراعدم لأعرتف أنين راقص رديء جدًا ال يعين وال يؤدي إىل أزمات ذاتية 
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dévalorisation (م أكثر فعالية يف نشاط و ر أنيقدتفراد لألاملعاكس ميكن ويف الوجه عربون ال يفسهم أ
إلفتخار حني يطبق أنكثر كفاءةً األللمحضر القضائيغري ممكنمن فمثًال هم إفتخار عن يشعر 

ن.كامشخص أو عائلة من الءقانون العدالة يف إخ
م يف النشاطات اليت ملديهيكوناملقابل إنه من املؤكد أن األفراديف و  تقدم امليل لتنمية قدرا

لقيمة الشخصية،هلم للذات للتصرف تبعاً عاٍيل فهم حباجة أكثر إىل تقديرٍ املزيد من الشعور 
م يريدون تسأنمعألهدافهم، فالكثري من األشخاص ذو األداء العايل هم قاسني  طري أهداف فسهم أل

لتقديرواإلحساسميكنهمأخرى بعض األشخاصمن جهةٍ حمطات صعبة التحقيق.و  العايلالشعور 
م ال يطلبون من أنفسهم الشيء الكبري و يس جناحات تمدون تقديرهم للذات من نشاطات و للذات أل

ه األخرية هي نتاج دائماً إىل أحسن األداءات ألن هذفضيللذات ال يالعايلفالتقدير شخصية أخرى،
من متابعتهاجلهد املطلوب و تقدمياجلهد املنضبط، فاألفراد هم حباجة إىل الثقة الصلبة بفعاليتهم، يف 

ألهداف األداءات و اليت يسطرهاأجل النجاح، إضافة إىل ذلك الفعالية الشخصية املدركة، تنبؤ
ا، يف حني أن و الناجتة اليت يتحصلون عليها  ، ال يؤثر سواءًا على األهداف تقدير الذاتحيققو

.Mone, 1995،(25)-2007, 24:(Bandura.A(الشخصية أو األداءات
لفعالية الشخصية1995حسب بونديرا و  جتارب-1: الذي حدد مصادر تشكل الشعور 

ت-4اإلقناع اإلجتماعي. -3البديلة اآلتية من النماذج اإلجتماعية.التجارب-2.التحكم وردود االستجا
لفعالية الشخصية .االنفعاليةالفعل الفيزيولوجية و  عالوة على ذلك أكدت بعض األحباث أن الشعور 

ثريا مسار تكوين املتعلمني عالوة على ذلك اإلعتقاد ،األداءاتت ال ينبغي إغفاهلا على اإللتزام،له 
واملثابرة والردود ومستوى اجلهد املبذول النشاط،عالية الشخصية يف السياق املدرسي يؤثر يف إختيارفل

:Perrenoud.P).اإلنفعالية 2013, 217).
البعض الفعالية الشخصية مها ظاهرتني خمتلفتني عن بعضهماات للقيمة الشخصية و ييمالتقف

األكثر من ذلك أن تقدير الذات ليس واحدة و الظاهرة اليف نفس عالقات كامل العضويةبينهماليس و 
ت خمتلفة من تقدير الذات حسب  متعدد األوجه مثل الفعالية الشخصية فاألفراد الذي لديهم مستو
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لعمل هاعلقت ء يف االجتماعيةو احلياة العائلية، أو احلياة أسواءًا  ، فاملسريين ميكن أن يكون أقو
ءاً سوءأشدلكنهمعليايمة مهنية قهلم تكون ميكن أن و مهمامه فربط قياسات القيمة الشخصية .كأ

االت اليت تدعم ما هو تقدير الذات لشخص و يف نفس الوقتمبجال التطبيق املهين يكشف عن ا
فليس هناك تربير تصوري أو جترييب يف ترمجة ، )Dévalorisation(إىل التحقري يف التوجهأيضًا قابل 

لفعالية الشخصية النوعيةقدير الذاتوتعمومًا القيمة الشخصية  فهناك عّدة مصادر .إلعتقاد 
تقدير الذات ميكن أن يكون مصدره التقييم الذايت املرتكز على ف. لتقدير الذات و القيمة الشخصية

شخصية، تستثمر يف القيم اإلجيابية أو السلبية مساتو الكفاءات الشخصية، أو إمتالك خصائص 
م، و لتأثري يف تقديرهم لذهلميسمح الذايتوهذا التقييم.حسب الثقافة اإلستعدادات وذلك بتنميةا
هناك مصدر آخر هو األحكام اليت يصدرها الناس عن ) Auto satisfaction(ا الذايتضاليت جتلب الر 

ملكانة واليت يكوناإلجنازات مث مبنية عن امليزات الشخصية املناسبة أم ال واليت تكونخرين اآل مرتبطة 
:Bandura.A)أكثر منها للكفاءة، 2007, 26).

ور الذي تلعبه الكفاءة الشخصية اليت أكدت الد)Cooper Smith, 1967(حسب دراسة و 
التقييم اإلجتماعي يف تنمية تقدير الذات حيث إستنتج أن األطفال الذين لديهم تقدير عايل للذات و 

ء ذلك املساعدة املطلوبة، كو مقبولة و يقدمون هلم  علنيةمتفتحني يقدمون هلم إنتقادات لديهم أ
)Stéréotypes(إكتساب الكفاءات املطلوبة يف إجناز أهدافهم، أيضًا العادات الثقافيةيف حرية كبريةو 

لقيمة الش دير الذات خصية، فتقمتثل طريقة أخرى من خالهلا تؤثر األحكام اإلجتماعية على الشعور 
خاص الذين لديهم  أصول متعددة و ليس هناك عالج واحد لضعف تقدير الذات، فاألشلديه أسباب و 

خصائص إجتماعية غري مؤهلة هم األكثر عرضة التقييم الذايت، و يفحمكات مطلوبة كفاءات حمدودة و 
)Auto dénigrement(يعانون من اإلحتقار الذايتهم لظهور الشعور املالزم لغياب القيمة الشخصية، ف

م قاسني  قدم هلم املساعدة عرب تبين فنمفرطة اإلجناز و جداً أنفسهم أمام حمكات صعبةيف تقييمأل
Jackson(ية اإلجناز عحمكات النجاح واق 1971.Rehm,1982(أما اإلحتقار الذايت)Auto

dévalorisation(خطوات من اآلخر و بولة، يتطلب مسرية قالنابع من األحكام اإلجتماعية غري امل
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خصائص الفرد إنطالقاً منيزي يعلى التحقري التمينبين لتأكيد القيمة الشخصية للفرد. أما الذي يكون 
إلفتخار هيتطلب تعويض حنو السوداء مثًال جهود األقلياتميزة، املهخصائصعلى أساسلشعور 

إذا كان مصدره أما» Black is beautiful"مقولةلخصهاواليت تتوجه أن األسود هو اجلميل واألفضل 
:Bandura.A)،متعددةو متعدد األسباب فيتطلب ذلك إجراءات تصحيحية خمتلفة 2007, 27).

:اخلامتة
لسلوكإن من أهم أسباب جناحات النظرية املعرفية اإلجتماعية يف تفسري  واألداء اإلنساينوالتنبؤ 

ت هاته النظرية  الشخصية ومفهوم الفعاليةضمنها الفعالية البشرية واليت منهو راجع إىل أهم مكو
االت للسلوك البشري سواءًا يف وميدانية يفعدة دراسات نظرية والذي أكدته عدد معترب من ا

ضة  ت السلوكية، العمل، املدرسة أو امليدان املرضي والصحةالر ا أكدت الدور فجميعهواالضطرا
متالك الكفاءة  . وهو خيتلف والصحة النفسيةأو النوعية يف جناح والفعالية العامةالذي يلعبه الشعور 

متاماً عن مفاهيم الذات.    
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Bilan des découvertes archéologiques
De l’année 2010 à Tigzirt

Dr. BOUKHENOUF Arezki Pr. FILAH Mohamed El Mostapha
Institut d’archéologie, université d’Alger2

Résumé
Notre travail consiste à décrire les différentes découvertes effectuées
dans le site de Tigzirtet ses environs à savoir : deux éléments décoratifs
et trois fragments de stèles au niveau du site antique IOMNIUM et
l’atelierde taille de pierre,un four céramique et une nécropole au lieu dit
Sidi Khaled. Ces éléments sontdes indices essentiels pour comprendre
les sites antiques de Tigzirt et Taksebt dans la wilaya de TiziOuzou.

Mots clés
Tigzirt, stèle, élément décoratif, atelier, four céramique, nécropole.

:امللخص
تقزيرتلاألثرياملوقع ها يف علياليت عثر األثريةالعناصر إىل وصف خمتلف حبثنايهدف 

وقع األثري املثالثة قطع من النصب التذكارية يف و نيعنصرين زخرفيوضواحيه:
IOMNIUMاخلزف ومقربة يف املكان املسمى سيدي خالد. ة حنت احلجارة، فرن حلرقوورش

.يف والية تيزي وزووتقصبتتقزيرتناألثرينيتعترب هذه العناصر جد مهمة لفهم املوقع
:الكلمات املفتاحيـة

.، فرن اخلزف، مقربةرشةو عنصر زخريف، نصب تذكاري،تقزيرت،

I- Présentation
La région de Tigzirt est connue par ses nombreux sites et monuments qui
appartiennent aux différentes périodes historiques. Parmices sites et
monuments, on cite :les peintures rupestres à Afir, les vestiges
antiques à Tigzirt et Taksept, etc. Cette diversité de richesse
patrimoniale, ajouté à la richesse naturelle, fait de cette région un lieu
touristique par excellence.
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Au cours de l’été de l’année 2010, nous avons menu un stage au profit
d’un groupe de trente étudiants de l’institut d’archéologie au site
antique de Tigzirt. Pendant cette période, nous avons effectués des
travaux de nettoyage et de désherbage, ainsi que le nettoyage de
certains éléments architectoniques. Ces opérations nous a menu à la
découverte de deux éléments décoratifs et trois fragments de stèles.

Cependant, les investigations effectués dans le lieu dit Sidi Khaled, à
environ 5Km de l’Est du chef lieu de Tigzirt et avec l’aide des citoyens,
nous avons arrivé à la découverte detraces d’un four céramique, une
nécropole et des restes de pierre de taille et des pierres en cours de
débitage (atelier de pierre).

Ces importantes ateliers, nous a menu à poser la question sur la
méthode du transport des matériaux au site antique de Tigzirt. Ainsi que
les artisans ont-ils une relation avec la sécuritéde la nécropole et la
relation entre les deux sites Tigzirt et Taksept. Ces questions feront
l’objet de l’étude ultérieure.

II-An niveau du site IOMNIUM
Les travaux d’aménagement que nous avons menu au niveau du site
antique de Tigzirt, nous a permis de découvrir deux éléments décoratifs
en pierre calcaireet trois fragments de stèlesaussi en pierre calcaire. La
description de ces trouvailles est la suivante :

II-1- Les éléments décoratifs
Le premier élément décoratif s’agit d’une pierre calcaire, trouvé à coté
du fort byzantin, de forme parallélépipède, de dimension environ
1,20×0,50×0,25m, possède dans l’un des côtés trois fleurs à six pétales
entourées de cercle, entre elle, on trouve deux fleurs de douze pétales
entourées aussi de cercle. Dans l’un de ces côté une sculpture d’une
colonne vertébrale.Ce genre d’élément est utilisé comme linteau de
porte dans un lieu de culte (photo 1).
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Photo 1 : Vu sur l’élément décoratif

Le second élément décoratif en pierre calcaire, trouvé à coté du fort
byzantin, de forme pentagonale, il peut être une clef d’un arc en ogive.
Cet élément possède des sculptures circulaires excentriques et un trou à
la base qui facilite leur pose dans la structure (ADAM, 1989). Ce genre de
sculpture est utilisé à la période tardive (photo 2).

Photo 2 :Clef d’un arc en ogive

II-2- Les fragments de stèles
Les deux fragments de stèles sont trouvés dans un mur à coté du fort
byzantin restitué avec la technique approximative africanium. Il est
réalisé sans mortier de construction. L’existence de ces fragments de
stèles et leurs emplacement, preuve la non qualification des réalisateurs
de cette restitution. Le fragment qui se trouve au haut de mur porte une
inscription « PRON [e] », placé d’une manière renversée (photo 4). Le
second fragment porte dans l’un de ses côtés un symbole oméga et dans
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l’autre une inscription altérée,placé aussi d’une manière renversé (photo
5). Et au bas du mur, on trouve des pierres liées avec un mortier de
ciment qui débord sur la surface des pierres.

(3)

(4) (5)

Photo n° 3, 4 et 5 :Vu sur deux fragments de stèle.

Le troisième fragment de stèle trouvéaussi à côté du fort byzantin est de
forme d’un trapèze (photo 6), porte une inscription de quatre lignes
dont :



7

La première ligne :OMPI [r]
La deuxième ligne :VREON[i]
La troisième ligne :ESSIA
La quatrième ligne :NIU[s]

Photo 6 :vue sur un fragment de stèle.

III- Au niveau du lieu dit Sidi Khaled
Au cours de notre investigation dans la région de Sidi Khaled, nous avons
rencontré une nécropole, des traces d’un four céramique, des pierres de
taille et des pierres au cours de débitage. Ces trouvailles ont été
découvertes face à la mer.

L’existence de deux sites dans la région à savoir le site antique de Tigzirt
et Taksept, nous a poussés à se poser la question sur la destination des
matériaux fabriqué dans ces ateliers. Cette problématique est
compliquée, elle demande des investigations approfondies.

III-1- Nécropole
A ce jour, nous n’avons pas encore rencontré des traces d’une nécropole
dans cette région, juste quelques sarcophages déposés au niveau du site
de Tigzirt.

Dans le lieu de la découverte, nous avons trouvés plus de trente
sarcophages, certains en place et en bon état de conservation couvert
des herbes, le  reste se trouve en état de dégradation avancé dû à
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plusieurs facteurs, dont le principal est le glissement de terrain (terrain
accidenté), ce qui explique la poussée des sarcophages vers le bord de la
mer (photo 7 et 8).

L’hypothèse que nous avons besoin à vérifier dans le future, les gardiens
des nécropoles ont souvent une double fonction, c’est-à-dire ils assure la
sécurité de la nécropole et au même tempsils participe dans l’artisanat
(taille de pierre, la fabrication de la poterie, …).

(7)                                                                 (8)
Photo n° 7 et 8 : Vu sur la nécropole.

III-2- L’atelier de taille de pierre
L’opération de taille de pierre s’effectue après l’extraction des blocs de
pierre dans la montagne de Sidi Khaled. Ces blocs sont poussés au bord
de la meret restent en contact de l’eau pendant quelques jours et même
plusieurs mois, où ils deviennentsaturé d’eau par
conséquencesperdentpratiquement la moitie de leurs résistance
mécanique et deviennent facile à travailler. Dans ce cas, le sculpteur
donne au bloc de pierre brut la forme voulu (Photo 8).
L’extraction été effectuée à l’époque romaine par débitage de gros blocs
de plusieurs mètres cube en utilisant les lits horizontaux et obliques,
l’opération se nomme le débitage. Il suffit de pratiquer quelques trous
verticaux ou l’on introduit des coins que l’on bat à la masse pour
détacher ceux-ces (ADAM, 1989).
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Avec ces trouvailles et après investigation dans lesalentours du site
antique de Tigzirt et au long de la plage, nous avons trouvés quelques
pierres de taille (photo 10 et 11). Malgré cette découverte, il reste
toujours à vérifier l’hypothèse de l’origine de la pierre des deux sites
historique Tigzirt et Taksept par des analyses de laboratoire.

Photo n° 9 : Vue générale sur la carrière de taille de pierre

Photo n° 10 :détail montrant Photo n° 11 :détail
la pierre utilisée comme cléf de voute d’une base de colonne

III-3- Le four céramique
Les fouilles archéologiques effectuées depuis 1886 par GAVAULT
(P.)jusqu’au 1992 dans le site de Tigzirt ont abouti à la découverte d’un
mobilier archéologique varié(sigillée claire A,C,D, sigillée luisante,
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Africaine de cuisine, amphore, tadjine, lampe, tuile, dolium, etc.). Dans le
même contexte, Dr Dorbane Mostaphaavait parlé dans le séminaire
national, organisé par l’institutd’archéologie (université d’Alger2) de
l’année 2009 de la récupération de 4610fragmentsde poterie au cours
des travaux effectués sur le siteen question. Vu l’importancede ce
nombre, nous avons posés la question de l’origine de cette poterie.

L’enquête effectue sur terrain a abouti à la découverte des traces d’un
four de diamètre de base est 3,60m au lieu dit Sidi Khaled (photo 12).
Cette importante trouvaille témoigne de l’existence de la production
locale, en attendant d’effectué des analyses sur des échantillons de
gisement d’argile, situé à côté de ce four et les différents échantillons de
la poterie récupérée dans l’un des deux sites Tigzirt et Taksept
(BOUKHENOUF, DAMOUCHE, 2013).

Photo n° 12 :Trace d’un ancien four

Photo n° 13 :Détail de la paroide four
V- Conclusion
La question de l’origine des matériaux de construction des deux sites
historiques Tigzirt et Taksept reste exhaustive et demande la
caractérisation des différents échantillons.
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Avec ces importantes découvertes, nous avons rajouté des indices
importants à la compréhension de la vie quotidienne de l’homme à
l’époque antique dans cette région.
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