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 ن١ًُ ايعدد 

 ، َدٜس اجمل١ًاج ذلُدت بكًِ األضتاذ ايدنتٛز

فٗٞ يٝطت  .يًباحجني يف رلتًف ايتدصصات االشايت اخلًد١ْٝٚ تبطط ٜدٜٗ

ٚال عًِ االجتُاع    ،ٚال ايفًطف١ ٚفسٚعٗا ،حهسا ع٢ً ايتازٜذ مبساحً٘ فكط

ٚعًِ االثاز َٚٛاضٝع بٌ نريو عًِ املهتبات  .ٚال عًِ ايٓفظ َٚعازف٘ ،َٚٝادٜٓ٘

ٕ تهٕٛ َٛادٖا اييت تكدَٗا يًكازئ . ٚيريو نإ هلا ايطبل يف أعالّ ٚاالتصاٍاإل

  .دلٝب١ ع٢ً أغًب تطاؤالت٘

نفطٌ ايكا٥د  ،خس٣ٜهٕٛ فطًٗا ع٢ً باقٞ اجملالت األ إٔ فال عحب يف   

دند فٝٗا احله١ُ نُا ، ٚدق١ ايبصري٠ٚ ،ٚق٠ٛ احلح١ ،ع٢ً جٓدٙ يف ضداد ايسأٟ

 .  .عسفٗا احلهُا٤

ٜٚأتٞ ٖرا ايعدد بباق١ أخس٣ َٔ دزز ايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚايعًّٛ االجتُاع١ٝ    

 ف٦ٝٓٗا يكسا٤ اخلًد١ْٝٚ يف عددٖا ايتاضع
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 افتتاح١ٝ ايعدد 

 اجمل١ًبكًِ ايدنتٛز عبد احلل غسف، ز٥ٝظ حتسٜس 

 احلُد هلل ٚنف٢ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً املصطف٢ ٚبعد؛ 

يتخكٝل األفطٌ ٚاألحطٔ ٚحنٔ ع٢ً زأع زٜٚدا، زٜٚدا منػٞ ْٚٛاصٌ املطري  

١٦ٖٝ حتسٜس اخلًد١ْٝٚ. يتخكٝل َا نٓا ْطُح إيٝ٘ نفسٜل عٌُ َتهاتف َٚرتاّص، 

 .َٗاّ ز٥اض١ حتسٜس اجمل١ًٕ أضٓدت إيٝٓا َٓر أ

تٜٛات أع٢ً يكد ناْت آَايٓا نبري٠ َٜٛٗا يف ايٛصٍٛ مبح١ً اخلًد١ْٝٚ إىل َطٚ 

ْصٌ إىل مل١ًُ َا تػتت َٔ  ٖٚا حنٔ ايّٝٛ ٚبعد عٌُ َطين َٔ املصداق١ٝ ٚايتُٝص.

 َٛاضٝع ايعدد ايتاضع، ايرٟ ٚعدْا بإٔ ٜهٕٛ ثسٜا َٚتٓٛعا.

قسا٥ٓا ٚباحجٝٓا بإٔ ْهٕٛ دا٥ُا يف املٛعد،  ْعِ قطعٓا عٗدا بٌ عٗٛدا يهٌ 

ٚنٌ ٚبباق١ َصٖس٠، خنّط َٔ خالهلا دزب االضتُساز١ٜ ٚايٓحاح، زغِ نٌ ايصعٛبات، 

 :األغٛاى اييت تعرتض طسٜكٓا، منػٞ ٚحايٓا نخاٍ َٔ قاٍ

 حتكسٕ صػري٠ فإٕ اجلباٍ َٔ احلص٢ ٜا َاغٝا فٛم أزض ايػٛى ذنرز َا ٜس٣       ال 

ٚنايعاد٠ فكد أباْت جل١ٓ اخلرب٠ ٚايتخهِٝ عٔ َطت٣ٛ عاٍ يف ايكسا٠٤  

باقات ٖرا ايعدد. فًِٗ َٓا خايص ايتخهِٝ، ٚاحرتاّ يًُٛاعٝد املسصٛد٠ الضتهُاٍ ٚ

ال يػ٤ٞ ض٣ٛ خلد١َ  ،١ايجٓا٤ ٚايػهس، ع٢ً َا قّدَٛا َٔ أش٢ٖ فرتات أٚقاتِٗ ايٓفٝط

   ا َٔ زٚافد ايعًِ ٚاملعسف١.، ثِ جلعٌ اخلًد١ْٝٚ زافدايعًِ ٚاملعسف١

نُا أْين َدٜٔ يهٌ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتخسٜس به١ًُ غهس ٚثٓا٤ هلِ، ع٢ً  

ٚجعًِٗ احلفاظ عًٝ٘ يف  -اخلًد١ْٝٚ- جٗٛدِٖ ايطٝب١ يف احلفاظ ع٢ً ٖرا اإلزث

َكد١َ اٖتُاَاتِٗ. ٚإىل نٌ َٔ ضاِٖ يف َّد ٜد ايعٕٛ ْطٛم هلِ أمس٢ عبازات 

 دٜس.ايػهس ٚاالحرتاّ ٚايتك
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تاريخ و آثار مدينة "ميلة القدمية

جامعة تيارت،ين جمانيـــدالـــــزعاألستاذ 
ملّخص:

سم "ميالف "  وحاليا مبيلة القدمية Milev-يعترب املوقع األثري ملدينة ميلة املعروف قدميا 
ملقاطعة الّنوميديّة، و ملتقى للطّرق  املؤديّة إىل عواصم من بني أهم املواقع يف ما كان يدعى 

ر تعود إىل املقاطعات الّرومانية يف املغرب القدمي خالل الفرتة الرومانية و البيزنطّية، ويزخر املوقع 
هاتني احلقبتني من التاريخ الطويل للمنطقة . ولقد شّد انتباهنا قّلة األحباث اليت تعّرضت لتاريخ 

لذلك سنحاول تسليط الّضوء على هذه الّشواهد ،رهاملوقع يف فرتته القدمية رغم صمود و تنوّع آ
ألسوار الدفاعّية هم األحداث اليت عرفتها املدينة بدءاو الوقوف على أيف دراسة أثريّة هلاالتارخيّية
املوجودة يف قلب الرومانّيةعني املاءمرت و خمتلف لواحقها و 1200املمتّده على طول البيزنطّية

.و التاريخ املسيحيالكنيسة الكاثوليكية للقديس "أبتاتوس امليلي"املدينة القدمية و 
Abstract:
The archaeological site of Milev, Currently known as “old Mila” is considered
among the most important sites in what was called the province of “Numidia”
during both the Roman and Byzantine rules. It is also the crossroads leading to the
capitals of provinces in roman Africa during the Roman and the Byzantine
periods. The site is reach about monuments belonging to these periods and they
are still standing, resisting to human and nature, and telling the long history of the
area. As this history had not what it deserves from studies, we will try through the
archaeological study of some ruines to show how important the city was , in
roman and specaily in Byzantine time through its remparts of 1200m lengh and
the Christian Church of  « Saint Optatus » and other important monuments

املوقع: 

ا،ت 1مرت عن سطح البحر460على علو قع "ميلة القدمية" يف مدينة ميلة عاصمة الوالية ذا

مشاال. و هي عبارة عن 356-355شرقا وما بني خطي عرض 821- 820ما بني خطي طول 
جمموعة سكنية كانت الّنواة األوىل ملدينة ميلة احلديثة و قد أطلق الفرنسيون عليها يف وقتهم 
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اسم ً مدينة العربً  وشاع عند معظم السكان حالّيا تسمية هذا اجلزء من مدينتهم بـً الثكنةً  وهذا 
ا.ن يف أحد أجزاء السور البيزنطي الذي حييط  سبة إىل الثكنة الفرنسية اليت أخذت لنفسها مكا

عن: املعهد الوطين للخرائط، اجلزائر. (بتصّرف)) 2)و(1صورة (

رخيية عن مدينة -1 :ميالف""حملة 

ريخ املدينة إىل زمن املماليك  قبل 46النوميدية حيث كانت إىل غاية سنة يعود بنا أقدم 
األول ساس حليف يو ، لكن مل ترد أي معلومة حول ما إذا كانت 2امليالد ضمن قطاع امللك ما

زام يو ملفهوم القدمي أو جمرد قطاع و إقليم.  بعد ا األول و حليفه أمام القيصر و أتباعه، مدينة 
هداء قطاع للمرتزق سيتيوس ( ) مع مدينة ميلة و الذي قسمه على جنوده Sitiusقام هذا األخري 

) )، سكيكدة Collo)، القل (Cirtaلتتكون أربعة مناطق بعواصمها األربعة وهي سري
)Rusicade) و ميلة (Milevلكونفديرالية ا لسرتية خالل العهد الروماين. ) لتشكل ما يعرف 

) مل يكن مصطلح املستعمرة الذي أطلق على هذه املدن يف Berthierحسب رأي الباحث (
. رقيت 3عهد القيصر، ما هو إال متويه و مل تكن إطالقا يف هذا املصف اإلداري أثناء تلك الفرتة

نوس املدينة يف الساحة التارخيية . برزت 4مدينة ميلة إىل مصف املستعمرة يف عهد اإلمرباطور ترا
) يف قرطاجة عرف حضور Consilم، حيث عقد جممع ديين مسيحي (216ابتدءا من سنة 

سم Polianus de Milev(5األسقف بوليانوس امليلي ( ، بعدها مت اعتماد تسمية املدينة 
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Milevة هذا بعد ورود اسم املدينة على أشكال عدة حيث ذكرت على لسان بطليموس بتسمي
و قد وردت على لسان Mileum(7، يف مسار أنطونيوس مبليوم Mireos(6)مرييوس (
إىل أن جاءت يف طاولة بوتنغر على هيئة ميالف و هي Meleon(8على هيئة مليون (بروكوب 

.COL. SARN.MILEV(9(أتت يف نقيشة عثر عليها بتيديسالتسمية اليت

ا إىل كامل املقاطعة اإلفريقية كانت الفرتة املسيحية أزهى فرتا ت املدينة حيث امتدت شهر
ا جممعني دينيني سنيت  . خالل الفرتة الوندالية مل تعرف املدينة أي 10م466م و 406حيث أقيم 

) أن هذا القسم من املدينة مل يعرف أسوارا Courtoisظرف خاص، حيث يرى الباحث كورتوا (
.11بيزنطيةللجيش الوندايل على عكس املرحلة ال

الغزو البيزنطي:

إلغارة على األوراس، 539خالل احلملة الثانية لصلومون على مشال إفريقيا سنة  م، قام 
عتبار التل النوميدي ا خط دفاعي و الذي من بني احلضنة و سطيف،  لغة أقيم  ذو أمهية 

سوار دفاعية قوية خالل هذه الفرتة ا حّصنت  . 12وحداته مدينة ميلة حيث يشهد بركوب أ
خالل الفرتة اإلسالمية مت عن قصد دفاعي إخضاع املدينة بداية من القرن الثامن للميالد و هذا 

ت الرببر الثائرينلالستفادة من سورها الدفاعي و االحتماء م . 13ن ضر

ر مدينة ميلة:- آ

ا والذي ال تزال أجزاء منه ظاهرة  إّن أهم ما يلفت الّنظر يف املدينة هو الّسور البيزنطّي الذي حييط 
للعيان، أما من الّداخل فتوجد منبع ماء على شكل عني مياه تعود إىل الفرتة الّرومانّية و مسجد 

لّتسلسل الّزمين ينسب إىل أيب مهاجر الدّ  ر  ينار كان كنيسة رومانّية، وسوف نتعّرض إىل هذه اآل
ّول. أّوال 

منبع املياه(عني البلد):- 1

ذه املدينة، يف  يعترب هذا املنبع املعلم الروماين الوحيد الشاهد على احلضارة الرومانية 
انتظار إزالة الغموض و الشكوك حول املبىن املتواجد حتت قواعد أحد املساجد يف املدينة 



ين مّجانيعـــــزالـــدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ و آثار مدينة ميلة القديمة

13

والذي سنتعرض له الحقا عكس هذه العني اليت أرجعها معظم الزائرين املختصني إىل احلقبة 
رت إعجاب الرحالة حيث ذكرها البكري حتت اسم "عني أيب السبع "14لرومانيةا .15و قد أ

)4)و(3صورة(

لقرب من البوابة الرئيسية  يتواجد هذا املنبع يف اجلهة الشمالية الشرقية من داخل السور الدفاعي، 
ب البلد" اليت يعود إليها أصل التسمية حيث تدعى حاليا بعني البلد و هي عني ذات عمارة  "

جدار خلفي رومانية تتكون من غرفة صغرية مقببة على خالف شكل النافورة الرومانية مسندة على
ا ( رتفاع إمجايل 2,90(xم) 2,50من احلجارة الضخمة.  تبلغ مقاسا م موجهة 1.95م) و 

غرب، حتتوي الواجهة األمامية منها على فتحتني يف األسفل ينساب من إحداها مياه عذبة -شرق
فيها صاحلة للشرب، أما خبصوص األخرى فهي أصغر حجما من األوىل و تعترب الفتحة األصلية

ا جافة ال يسيل منها  ا مبنية و متقنة و ليست جمرد ثغر خال من أي عنصر فين، إضافة إىل أ لكو
املاء، و من خالل ما روي عنها أن الفتحة اليت جتري منها املياه حاليا، هي من فعل السكان حيث 

فتح ثغرة أخرى للسماح يف فرتة ما نزل منسوب املياه إىل ما دون الفتحة األصلية فكان لزاما عليهم 
ن املياه خارجا. جبر

تصب هذه املياه يف حوض أقل ما يقال عنه أنه حتفة معمارية فنية ليتم توجيهها فيما بعد 
بواسطة ساقية متر مبحاذاة السور اخللفي املذكور سابقا  اليت تصرفها حتت األرض و قد قام 

اليت امتدت إىل العني نفسها 16ز حدود الصيانةالفرنسيون بتعديالت على هذا املستوى ال تتجاو 
حيث من احملتمل أنه مت يف نفس الفرتة إعادة تلبيس اجلدران اخلارجية جببس دهين. أما عن مصدر 
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هذه املياه فقد اختلفت اآلراء و تباينت بني حمٌدث و خمتص و تعود أوىل التفسريات إىل البكري 
ن مياهها جلبت من جبال "بين ) نقال عن كتاب FEGNANروت" و يقول (الذي يقر 

مروت" ا جلبت من جبل " و هذه التسمية شبيهة جدا 17"اإلستبصار" ألحد الرحالة العرب أ
لتسمية املذكورة من طرف البكري لذا ميكن أن يكون خطأ يف الرتمجة و النقل السليم لألمساء. من 

درها جبال "مرشو" املتواجدة جنوب املدينة و اليت حية آراء املختصني، يرى قزال أن هذه املياه مص
قلة مت حتويل بعض مياهها حنو هذه العني ملياه عرب قناة  .18تتزود منها هذه األخرية 

السورالّدفاعي البيزنطي:-2

إّن جمرد إلقاء نظرة عن خمطط العام للسور  يتبني لنا أن السور ذو خمطط غري منتظم خارجا 
عن القانون النظري البيزنطي الذي حيبذ املخطط املستطيل الشكل، هذا ملا يوفره من فرص القتصاد 

نقاطه، و من املادة اإلنشائية و اجلهد البشري بغض النظر عن سهولة الدفاع عنه و التحكم يف كل 
أهم العوامل اليت جعلت من خمططه شكال غري منتظما جند عاملني أساسني، أوهلما طبوغرافية 
املنطقة حيث أن املوقع املنجز عليه هذا السور عبارة عن منحدر ذو ربوة صغرية، أما العامل الثاين 

ملدينة الرومانية و معاملها و هو رغبة السلطة البيزنطية يف ضم  بعضها و اليت رأى فيها فمتعلق 
البيزنطيون مصلحة و وجودها مهم يف مدينتهم املسورة، حيث تناثرت هنا و هناك يف نطاقها 

.             19األصلي، مما صعب على البيزنطيني ضمها ضمن شكل منتظم



ين مّجانيعـــــزالـــدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ و آثار مدينة ميلة القديمة

15

(بتصرف)20) خمطط الّسور البيزنطي مليالف عن غزال1شكل(

لتقنية البيزنطية املتبعة يف تشييد العمائر الدفاعية حيث يتكون يتميز هذا السور  بطبيعة احلال، 
طبقا للمعاير اليت رأينها سابقا من جدارين من احلجارة الضخمة بينهما فاصل معترب مكون أساسا 

ه مبرتين، أما العلو فقد بلغ 3.30من الدبش و املالط، حيث يبلغ أقصى مسك السور  م و أد
م، أما أقل ارتفاع له 4.90حية البوابة الرئيسية يف اجلهة الشمالية  الشرقية حيث فاق العلو أقصاه 

فقد بلغ يف أجزاء خمتلفة من الواجهة اجلنوبية مرتا واحد، و يتكون يف هذا اجلزء من جدار أحادي 
دم اجلدار الثاين املكون له، و لإلشارة فإن هذه اإلحصائيات ختص فقط األجزاء اليت بقيت حيث 

لّلون األمحر يف املخّطط) و اليت مل جيري الفرنسيون تعديالت حيث  على حالتها البيزنطية (
م على اجلزء األعلى من السور يف اجلهة الشمالية الغربية (الّلون األصفر يف  احنصرت تدخال

يث حول هذا القسم إىل ثكنة للجند.املخّطط)ح

) تقنّية ازدواجّية الّسور الّدفاعي البيزنطي مليالف6) و (5صورة(

، و على مسافات خمتلفة و لكن متقاربة 21م1200يتخلل هذا السور و الذي ميتد على طول 
و قد مسحت يل هذه الدراسة أن أأكد هذا الرقم بعد أن جاءت أخر إشارة إىل 22أربعة عشر برجا

نه حيتوى على  ، و هذا خطأ من الناحية األثرية، حيث حيتوي هذا السور 23برجا17هذا السور 
لفعل على سبعة عشر برجا يف الوقت احلايل و لكن يوجد من بينها برجني غري أصليني يف السور 
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لنسبة للربج و إمنا مها مثر  ة تقليد فرنسي قام به املستعمر يف الواجهة الشمالية الغربية للسور. أما 
بني رئيسني  الثالث فيصعب كثريا احلكم عليه كربج ألن معامله غري واضح. حيتوي هذا السور على 

ب البلد" يف الشمال الشرقي يقابله يف اجلهة املعا  حية يعودان إىل الفرتة البيزنطية و مها " كسة 
ان حلد بعيد يف احلجم و تقنية البناء و سوف نتعرض  ب احلديد" و مها متشا اجلنوب الغريب "

لتفصيل الحقا. أما فيما خيص احليز الذي يطوقه السور الدفاعي فقد بلغت مساحته  5.14هلما 
. و هي مساحة كافية لضم أكرب عدد ممكن من املعامل و املنازل الرومانية24هكتارا

األبراج: -1

كما سبق لنا الذكر، حيتوي السور الدفاعي مليلة على أربع عشر برجا أصليا جيتمعون يف شكل 
ملقارنة مع األبراج الدائرية، و لكن تعترب  الدفاعية املتوسطة  عي ذو املزا موحد و هو الشكل الر

األبراج واحدا واحدا، وقفت على أسهل بناءا و أوفر جهدا و ماال و وقتا حيث خالل معاينيت هلذه
احلالة اليت آل إليها معظمها حيث مل يسلموا من عوامل الطبيعة من جهة، و من يد اإلنسان العابثة 

يتعّذر علّي ذكرها هنا لذلك سأكتفي 25من جهة أخرى، وقد خّصصت هلا دراسة أثريّة يف مذّكريت
بذكر واحد خمتلف متاما عن اآلخرين.

عي- ):Tetrapyleاألعمدة (الربج ر

عي األعمدة (7صورة ( )Tetrapyle):  الربج ر
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يعترب هذا الربج أهم برج يف السور، ليس فيما حيتويه بل يف شكله و هو فريد من نوعه ليس فقط 
يف هذا السور و إمنا يف كل األسوار املدن احملصنة يف اجلزائر حيث يعرب يف شكله أكثر تعقيدا و 

قي األبراج املعروفة و أشبه حبجم أقل من أقواس النصر املعروفة و قد أطلق تسمية حجما من 
عي األعمدة ( م 1927) سنة Pergola) من طرف مكتشفه الباحث برقوال (Tetrapyleر

ت خاصة و متكن من بلوغ قاعدته التحتية، لتوسّ  ت من طرف ستامحيث أقام عليه حفر ع احلفر
حيث مت الوصول إىل قاعدته اليت بين عليها و اليت تقع على 26م5719سنة )Stamskiسكي (
مرت. يقع هذا الربج يف اجلهة الشرقية للسور الدفاعي عند نقطة حتول مسار السور 3.5عمق 

حيث اعتربه الباحث برقوال كبوابة معلمّية ذات أرضية مبلطة على عمق 27درجة27الدفاعي بزاوية 
.28مخسة أمتار

م. يتكون 2.5م و بلغ مسك جدرانه 10.40م على 8.5ج مستطيل الشكل مبقاس خمطط هذا الرب 
م 1.20م و 1كل جدار من هذا الربج من قسمني، قسم أول عبارة عن شريط يرتاوح ما بني 

ين عبارة عن بوابة مقوسة مشكلة من عدة قطع حجرية حيث متثل   حسب الواجهات يليه قسم 
ب من هذه األبواب كل بوابة مع قوسها واجهة من واجه ات الربج األربعة. يبلغ عرض كل 

هذا الربج فهي عبارة عن أربعة أعمدة حجرية ضخمة، و من احملتمل 4.65املقوسة  م، أما زوا
جدا أن تكون هذه األقواس مع األعمدة احلجرية عبارة عن مساند حتمل سقف الربج الذي هو 

ارت و مل يعد هلا  .29وجودعبارة عن قبة و اليت ا

ا الواجهة املسندة إىل السور الدفاعي توجد بوابة يف  يف الواجهة الشمالية للربج و نعين 
م 1.66م حتتوي على مدخل صغري مقاسه 1.15وسط السور مع قوس، يسبقها دهليز بطول 

م حيث جند على العارضة اليسرى ثغرا 0.15م عرضا مع عارضتني جانبيتني بعرض 0.67علوا، 
األعلى و آخر يف األسفل يستعمالن يف تثبيت الباب الذي يفتح إىل اجلهة اخلارجية، يقع هذا يف

املدخل الصغري ضمن مدخل كبري كان قبله و الذي مت تقزميه إىل هذا املدخل الصغري هلدف من 
ا 30األهداف رمبا كان و يف وقت ما شكله الكبري يسبب خطورة و نعين  . يوجد يف إحدى الزوا

لدبش، مبهم و فريد من نوعه حيث مل يستطيع الباحث برينغل إعطاء  اجلنوبية شكل دائري مبين 
أي تفسري له ما عدا نقله عن ما قاله برقوال بشأنه حيث رجح كل منهما إمكانية كونه موقع 
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) العصور الوسطى poivrièreو اعتربه برقوال يف نفس السياق النموذج األسبق ملراقب (31حراسة
دم كليا حيث ميكن أن يكون معدال يف فرتة حي ث يكون عبارة حجرة تتسع حلارسني و الذي 
.32ما

املداخل:-2

ب البلد" و املدخل الرئيسي للمدينة البيزنطية ميالف يقع يف اجلهة الشمالية الشرقية و املسماة "
ب احلديد" و هذا رأي معظم الباحثني و على رأسهم  الثانية من اجلهة اجلنوبية الغربية و تدعى "

.33قزال

:ب البلد- أ

ب البلد8صورة(  :(

يقع هذا املدخل يف اجلهة الشمالية الشرقية للسور الدفاعي، ال يزال يف حالة حفظ جيدة و نعين 
قي  رز على مستوى األرض و هو قوس يتوج هذا املدخل، حيث ال يزال  بذلك ما يظهر منه 

املدخل مغمورا حتت األرض يف انتظار من يزيل عنه األتربة.

مبا م 2.80يرتفع هذا القوس الضخم بـ  عن سطح األرض، مشكل من سبعة عشر حجرا عقد
فيها قواعد القوس اليت مازالت على مستوى سطح األرض و يبلغ عرض هذا القوس من قاعدته 
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م، 2.60م و قد هّيئ  هذا املدخل يف مسك السور الذي يبلغ 3.70اليمىن إىل قاعدته اليسرى 
م.4.95حيث أن أقصى ارتفاع للسور يف هذه الناحية هي 

و ال أحد من الباحثني شك يف 34أطلق البكري على هذا الباب تسمية "الباب السفلي"
لكن إشكالية توافق السور الروماين مع السور البيزنطي 35هويته البيزنطية بل كثريون ممن أكدوا ذلك

ا هذا القوس ج عله حمل يف هذه النقطة مازالت قائمة، أضف إىل ذلك اجلمال و الدقة اليت يتمتع 
شك من أنه ذو عمارة رومانية، إذ جند من الباحثني من أشار إىل أن مدينة ميالف الرومانية كانت 

ا أسوار دفاعية . يعتقد بعض الباحثني أن هذا املدخل يعطي إمكانية الدخول إىل املدينة 36حتيط 
. 37و مدينة سطيفسالكني الطريق القادم من مدينة قسنطينة مقر الدوق البيزنطي املضي قدما حن

عتباره املدخل رقم واحد يف السور و املدينة ككل، فقد جهز بنظام دفاعي خاص حيث كان يوفر 
م يبعد كل x7.65م 6.25له احلماية برجني ضخمني على ميني و مشال الباب يبلغ مقاسهما 

م.3.80واحد منهما عن الباب بـ 

ب احلديد:-ب

ب احلديد (الصورة 10)و(9صورة ( على اليمني جمهولة املصدر حتّصلت عليها يف املوقع)9): 
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يقع هذا املدخل يف اجلهة اجلنوبية الغربية للسور، هي األخرى مل يتبقى منها سوى القوس الذي 
ب البلد" حيث حتتوي هي األخرى على سبعة ع لباب األوىل " شر يتوج هذا الباب، شبيهة جدا 

مع قواعده الظاهرة و يبلغ عرض هذا القوس م.3.75حجرا عقد

ا البوابة الغربية 3.20هيأت هذه البوابة يف مسك السور الذي يبلغ  م و يقول قزال عنها أ
، غري أن هذه البوابة ليس هلا برجني 38للمدينة البيزنطية و اليت أعيد تعديلها من طرف الفرنسيني

ا  على األقل حاليا حيث ال يوجد أي أثر هلما و هذا طبعا ال ينفي  إمكانية جانبيني حيميا
وجودمها يف السابق. 

خالل الفرتات الالحقة خاصة يف العهد اإلسالمي اسُتعمل هذا القوس البارز عن سطح األرض 
حلمل ثقل إحدى الغرفة ملنزل خاص مكون من عدة غرف كما توضحه الصورة و قد قام ساكن 

ب البلد" مل يذكر هذه هذا املن زل بسد هذا القوس حىت أن البكري الذي أشار إىل البوابة األوىل "
البوابة ألنه ببساطة مل يراها بسبب هذا املنزل املتهدم حاليا و الذي مسحت وضعيته برؤية هذا 

لني يف القوس اجلميل الذي أشار إليه كل الباحثني الذين زاروا املدينة. قد يعين وجود هذين املدخ
ان حيث يرى بعض الدارسني أن  ما متشا جهتني متعاكستني وجود عالقة بينهما، خاصة و أ

.39هذه البوابة تفتح قبالة الطريق الرابط بني ميلة و سطيف قدوما من قسنطينة و مرورا جبميلة

ب الرؤوس":-ج املدخل الثانوي "

يقع هذا املدخل يف اجلهة الشرقية للسور و هو املدخل الثانوي الوحيد يف السور و قد وصفه 
م و مل 1.55، إذ يعترب كفتحة مستطيلة الشكل بعرض 41و نقله عنه حرفيا الباحث برينغل40قزال

خل يرد شيء عن ارتفاعها ما يفسر أن برينغل أيضا مل يتمكن من الوصول إليها، يتوج هذا املد
. 42قوس صغري ملئ فراغه يف فرتة الحقة و قد مساه البكري بباب الّرؤوس

ريخ الّسور البيزنطي:

الذي أقر ببنائه 43عتبار السور الدفاعي ملدينة ميلة معلما رمسيا و هذا بشهادة املؤرخ بروكوبيوس
ان كافيا لكن ليس على يد صولومون بتوكيل من اإلمرباطور جوستينيان، هذا الشاهد األديب و إن ك
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لدقة املرجوة من الشاهد األثري حيث و كما سبق لنا الذكر، يبقى حتديد الفرتة اليت بين فيها أمرا 
م 536إىل غاية 534مهما حيث كان للجنرال صولومون عهدتني يف املقاطعة اإلفريقية من سنة 

ريخ البناء؟، مل يت544إىل 539مث من سنة  م العثور على أّي أثر للنقيشة م، فإىل أيهما يعود 
سم اجلنرال،  ا حتديد الفرتة إذ ترفق دائما  اإلهدائية اليت من املفرتض أن ترافق املعلم و اليت من شأ
صفته السياسية خاصة صفة احلاكم العام اليت نسبت إليه فقط يف العهدة الثانية و هنا ميكن 

ألحداث التارخيية و مسرية هذا الق ائد يف املقاطعة اإلفريقية.االستعانة 

زام املقاومة 539حنن نعرف أّن من أهم إجنازات احلملة الثّانية على األوراس سنة  م هي ا
ال لصولومونيس السري ُقدما حنو احتالل احلضنة، الزاب و املوريطانية األوىل أو ما  املورية مما فسح ا

لسطايفية اإلقليم األخري و عليه اجتمع الباحثون ، حيث تنتمي مدينة ميالف إىل هذا44يعرف 
م سنة التشييد هلذا السور الدفاعي. من جهة أخرى تؤكد الدراسة اليت قام 539على أن تكون سنة 
أن معظم النقائش اإلهدائية للمعامل الدفاعية البيزنطية الرمسية يف هذه املناطق 45ا الباحث دورليا
صولومون حاكما عاما للمقاطعة اإلفريقية. ال أستبعد م يف فرتة تنصيب 539تعود بنا إىل سنة 

حصول هذا السور على نقيشة مماثلة نظرا ألمهية املدينة احملصنة ميالف قياسا على املدينة احملصنة 
ا نقيشة ختليدية رغم قلة أمهيتها خالل العهد البيزنطي مقارنة مبيلة. قاملة، اليت وجدت 

الكنيسة:-ب

لعبت املدينة دورا هاما يف نشر و محاية املسيحّية من الشوائب العقائدية حيث دخل رجال 
، 47م260، و كان هلا أساقفة حىت قبل سنة 46دينها قائمة "الشهداء" منذ عهد ديوكلسيانوس

اليت قامت بنفسها )48(رجل الدين األكثر شهرة يف كنيسة افريقيا)optatusيعترب أوبتاتوس(و 
معني اللذين أقيما مبيلة مع املقام يف قرطاجة ما بني 49رعاية ا آنفا. و قد عرف ا كما ذكر

معني حضور أديوداتوس امليلي ( م فيه AdeodatusMileuitanus(50هذين ا و قد ا
تيي بتدمريه ألربعة كنائس كاثوليكية يف املدينة و اليت مل تفلح ت العلمية على رجل دين دو احلفر

ملدينة ا  عداد قائمة ألساقفة ميلة و أبرز Toulotte، كما قام الباحث تولوت(51ضبط مكا  (
مع قرطاجة 52أهم ما قدموه هلذا الدين ، حيث أن أمههم كان بوليانوس الذي كان املدعو الثالث 
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قش مسألة التعميد و ذلك سنة  نية، م أتى بعده ابتاتوس آلف 255الذي  سبعة كتب ضد الدو
تيني، ) الذي اعترب القديس اغسطHonoriusخلفه األسقف أنوريوس( ني رؤيته شرف كبري للدو

vie) و هو من أدخل احلياة الرهبانية Severusيت رابعا األسقف سفريوس (و
monastique يت رجل الدين 409إىل املدينة و كان يرتاسل مع أغسطني سنة م بعده 

م، أخريا ظهر 484) الذي نفي من طرف امللك الوندايل هونرييك سنة Benenatusس (بنناتو 
م يف عاصمة اإلمرباطورية 553) من بني احلاضرين قي جممع سنةRestitusاألسقف رنستوس(

رة، تيبازة و مجيلة يف مقاطعة  البيزنطية. و قد أصبحت ميالف مركزا أسقفيا إىل جانب كل من ز
ضمن الكني م يف 591و شارك أساقفة املدينة منذ سنة 53م)646-525سة اإلفريقية(نوميد

يف السنوات  ، 594، 593، 592، 591جممعات ملا بني املقاطعات اليت احتضنتها نوميد
.55م883ذكرت بعض املراجع أن النظام األسقفي استمر يف املدينة حىت سنة ، و 64654و 602

لتحديد يف اجلزء الذي اختذ  يوجد يف اجلهة الغربية للسور من داخل املدينة البيزنطية ميالف و 
منه الفرنسيون ثكنة أهم مسجد هو األول يف اجلزائر و الذي يدعى مبسجد "سيدي غامن"  و قد 

ت سنوات الثمانينات، مست القواعد التحتية له أ لذكر حفر ين مت أقيمت عليه كما سبقنا 
ن أحجار ضخمة منحوتة بشكل دقيق الكشف عن سور ذو تقنية بناء غاية يف اجلمال تتكون م

على رؤيته يف العمارة الرومانية ذات الطابع العام أو و  رع الذي تعود فين، مرصوصة بشكل 
عتبار عادة املسلمني  قامة املقدس ما أدى إىل الشك يف أنه من أحد أسوار كنيسة رومانية و هذا 

ن  ، و حلد اآلن ال ميكن اجلزم  مساجدهم األوىل على أنقاض الكنائس الرومانية أو البيزنطية. أثرّ
ا الكنيسة absideهذا اجلدار هو لكنيسة حيث يبقى أهم دليل أثري هي احلنّية ( ) اليت تعرف 

غربية أين مت الكشف خاصة إذا كانت موجهة حنو الشرق، و قد أقيم يف هذا الصدد سرب يف اجلهة ال
عنها.

عتباره كنيسة هو ما ذُكر يف بعض النصوص األثرية و اليت  ما يزيد الشكوك حول هوية هذا املبىن 
يت من املدينة 56م، أّن مدينة ميالف كانت هلا أربع كنائس411تعود إىل عام  م أسقف دو ّ ، ا

، خاصة و أن مكان متركز رة حالياة املسوّ أربع مساجد يف املدينو الواقع امليداين يُعدّ ،57بتهدميها
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هذه الكنائس مل يتم حتديدها حلد اآلن مما يزيد من حساسية هذا املبىن. فهل ميكن أن تكون 
املساجد األربعة مبنية على أنقاض هذه الكنائس السالفة الذكر؟
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املقدسات واملعبودات الطبيعية
املغاربي القديماإلنسانلدى 

األستاذ كيحل البشري، جامعة تيارت
ملخص:

األخريا هذامتيزخاصيةأهملعلو األوىلمراحلهمنذاإلنسانالظاهرة الدينيةتلقد صاحب
األوىلاحلجريةاألدواتإنتاجإىلتوصلهفمنذمتدين،عاقلأنه كائنهياملخلوقاتمنغريهعن
علىالعاملمناطقخمتلفيفو الروحي،و الفكريوسطهعنتنبئشواهدذلكجانبإىللناترك

فاجتهبه،احمليطةالكونيةو الطبيعيةالظواهريفالتأملحماوال، فيهاوجداليتالطبيعيةالبيئاتتباين
حاجةبلفحسب،روحانيةعاطفةيكنملالذياملعنوياجلانبهذااملتصلةاآلراءبعضإىلفكره
ااإلنسانشعرماسة علىمساعدتهو محايتهأجلمناالقتصاديةحاجياتهدرجةبنفسبضرور
تعنحبثاأو،وجودههددكانتاليتاألخطارو املخاوفجتاوز أنشكالاليتلألسئلةإجا

بشريةجمموعةكلفعملت،فيهايفكرو ايشعرجعلهقدالكثريةألغازهو بظواهرهبهاحمليطالكون
يناسبهاالذيلشكلاالعتقادذلكتكريسو احلاجةتلكجتسيدعلىالتارخييتطورهاسياقيف

ابرتاكمو فيهعاشتالذيالبيئيلوسطمتأثّرة الدينيةالتجاربعلىنفتاحهاأوالذاتيةجتار
فإنوهكذا. القدمياملغرببالدسكانالشعوبتلكبنيمنو أخرى،بشريةوجمموعاتلشعوب

نةلبحثستتناولالدراسةهذه امنذالقدميةالعصوريفاملغاربيةالوثنيةالد اليتاألوىلجتليا
ا ايفكانتمعنويةخربةعنتفصحواليتوهناكهنااملكتشفةاألثريةالبقاجسد غامضةبدا

حىتهلاالتاليةالفرتاتليغطيالزماينإطارهاوميتداألوسط،لقدميااحلجريالعصرإىلترجعوهي
.م.ق146يفقرطاجةسقوط

احمليط إىلشرقاملصرالغربيةاحلدودمناملمتدةالقدمياملغرببالدفهوهلااجلغرايفاإلطارأما
،األطلسي املقالخذو.جنو الصحراوياألطلسجنوبإىلمشاالاملتوسطالبحرومنغر

املغاريباإلنساناملعنوي عندالتعبريأشكالأهمأحديعتربالديينالفكرتطورنشأةأنمنأمهيته
نالقدمي جتربتهمارسو لقداسةحنوهاشعراليتالقوىمعالتعاطييفمتيزعلىخاللهمنأ
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احتكأوتواصل معهااليتللشعوبالطقوسيةالتجاربعلىانفتحكماالذاتية،الدينيةالطقوسية
ثرياعطاءو اإلغريق، أخذاو والفينيقينيالقدامىكاملصرينيا املعنوياجلانبفمعرفة هذاثرا،وو

املرحلةتلكيفمتكاملة عنهصورةتكوينمناالجتماعيو االقتصادياجلانبمعلتكاملمتّكننا
.وجودهمناملتقدمة

، فقد وتطوراالزمن وصل التفكري الديين للمغاريب القدمي اىل مرحلة أكثر ُنضجا إذن مع مرور
، كما اختذ Animisme(1فيها (األرواح، بعدما أمن بظاهرة حلول آهلةاختذ من مظاهر الطبيعة 

ا يف أفراحه وانتصاراته ويتوسل آهلةواألشجاراألحجارمن  يقدسها ويتربك  ، وصنع منها أو
ومآسيه.أحزانهللطف والربكة يف اإليها

: مغرب قدمي، طوطمية، تقديس الطبيعة، آهلة مغاربية.كلمات مفتاحية
Abstract:
The religious human phenomenon generated since its early stages, and perhaps the
most important feature distinguishes the latter from other creatures is that sane
religious object, since his conception of the production of the first stone tools
leave us besides evidence predictors for intellectual and middle and spiritual, and
in the various regions the world of the natural environments found in contrast,
trying to reflect on the natural phenomena and cosmic surrounding him, he veered
idea to some opinions related to this mental side, which was not a passion
spirituality, but also an urgent need human hair as indispensable the same degree
of economic belongings in order to protect him and help him to overcome the
fears and dangers that were threatening its existence, or in search of answers to
questions that no doubt that the surrounding universe Bzawahrh and many Olgazh
may make it feel them and think of them worked every human group in the
context of the historical evolution of the embodiment of this need and dedicate it
to believe a way that suits them influenced by the environmental center-aligned,
who lived in it and the accumulation of self-tests or by opening to religious
experiences of the peoples and other human groups, and among the inhabitants of
the Maghreb peoples old. Thus, this study will address research pagan religion
Maghreb in ancient times since the first manifestations embodied archaeological
remains discovered here and there, which discloses a moral experience was in
mysterious beginnings and is back to the old East Stone Age, and extends
framework temporal to cover the following periods have until the fall of Carthage.

تشرتك الطبائع البشرية منذ القدمي يف الرغبة للوصول إىل حل تقديس مظاهر الطبيعة:
ألغاز هذا الكون وأسراره غري املرئية، فكلما اقرتب اإلنسان بعيشه من العامل الطبيعي اشتدت رغبته 
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يف التواصل مع هذه القوى اخلارقة اليت متتلك قوى وخصائص تفوق ما لدى البشر، قوة تقوده وال
ا لتايل جتعله مربوطا  ، وقد كانت املعتقدات األوىل يف مشال إفريقيا تعكس نظرة 2تنقاد إليه، و

ما الروحيةالسكان  ضح يف بلورة الفكر كان للبيئة اجلغرافية دور وا،3للكون والطبيعة مبختلف مكو
ضاريس والظواهر، عظيمة تسيطر على كل تلك التآهلةالديين لإلنسان، من خالل إحياءها بوجود 

فمنذ العصور احلجرية احلديثة، أظهر أهايل إفريقيا الشمالية اهتمامًا يف األمور الدينية العميقة 
ت البد وأن 4والصعبة اإلدراك م يف احلقول أو الغا ، وكسائر الناس الذين يقضون أغلب أوقا

ائجة اليت ال ميكن مقاومتها تكون قد روعتهم القوى الظاهرة يف الطبيعة، تلك القوى العنيفة واهل
السواحل ياج البحر وقوة أمواجه وهي تضرب أيضاافتتنوا الصخور، كماو وهي تكتسح األشجار

الصخرية .
خلوف والرعب، فهي حتمل هلم قوى احلياة واملوت، فإذا مل يتساقط املطر  والطبيعة أيضاً مليئة 

اعة وإذا ما تفشت األمراض يف قطعان املاشية سيرتصد ومتوت الغلة، وهذا يعين ايفسد احلصاد
م يعتمدون على هذه املاشية لتأمني معيشتهم، لذلك أرادوا الوصول  املوت الناس أنفسهم، إذ أ
ليه املظاهر الكربى يف الكون، من  م الواسعة اىل  م خياال معها إىل ائتالف وتواد، فجنحت 

وصار هلم نوعني من فة، وتقربوا إليها مبا يروه مناسبا لذلك، جبال وكواكب ومغارات وظواهر خمتل
ا قدسوها لتستمر يف  ا قدسوها حىت يتجنبوا ضررها، ومقدسات حيبو املقدسات، مقدسات خيافو

. إسعادهم
تقديس اجلبال:-أ

ملغرب القدمي- اىل جانب الكهوف- ثل اجلبال مت حثون ، وقد بني البا5العبادة الطبيعية األوىل 
اإلنسانخاصة مع ارتباطها يف ذهن أن شكل اجلبال العام هو الذي أضفى عليها صفة القداسة،

لضخامة من جهة، لعلو الكبري من جهة أخرى، وهي يف اعتقادهم صفات االهية وجب القدمي  و
احرتامها.

رات عديدة منها أن ، وذلك العتبااألوىلاجلبال إلقامة مرامسه الطقوسية اإلنسانوقد اختار 
أن علوها يسمح التدنيس، كماتلك القمم بعيدة عن االنسان واحليوان، وهي بذلك يف منأى عن 

،كما اعتربت اجلبال وسيطا روحيا 6قرتابه من اهلته الفلكية كالشمس والقمراإلنسانيف نظر ذلك 
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اورين هلا وإهلهاإلنسانبني  ا تسهل عملية اتصال السكان ا -السماء- آلهلة، فهي تالمس أل
.اآلهلةهلذهاملسكن الطبيعي 

الرسوم الصخرية فيها، تلكومن االدلة القوية على أن اجلبال كانت اماكن مقدسة يتعبد االنسان 
موعة كبرية من النساء واألطفال والرجال 7اليت وجدت يف التاسيلي أزجر ، متثل بعضها مشهدا 
.8لقرابنيدسة تعودوا على أداء طقوسهم فيها حمملني متوجهني حنو منطقة مرتفعة مق

لسماء ، كماللتعبداله حيلف به ومكا9وقد اعتربت جبال األطلس انه أعترب عمودا متصال 
أطلس (على مبحاذاة، فقد أشار بليين الكبري اىل أن السكان عندما ميشون 10مسكن االهلة 

يرون قمته خترتق رب العريب) تستويل عليهم رهبة دينية وهم األرجح جبل طوبقال أعلى قمة يف املغ
.11السماء متجهة حنو القمر

ف بعيدا عن التأثريات األجنبية الفينيقية  بقي املغاربة القدماء ساكنوا املرتفعات واألر
ذكر القديس اوغسطني فقد والرومانية، لذلك فعبادة اجلبال بقيت سائدة لفرتات طويلة،

)SaintAugustin رتقاء اجلبل ألداء العبادة وقد بني ان ذلك ن السكان احملليني يقومون   (
م أقرب لإلله ر يف،كما 12يعين عندهم  بعض خلوات اجلبال كجبل (بوقرنني) وجد علماء اال

ملعابد رومانية كرست خلدمة وعبادة ساتورن، وبينوا أن هذه املعابد قد تكون بنيت على أنقاض  بقا
وثنية حملية، فعلى مسافة قريبة من مدينة سور الغزالن وجدت نقيشة التينية صغرية احتوت معابد

نيس ( ستور . Pastorianis(13دعاءا لعفريت اجلبل 
الصحراوي األطلسكان املغاربة القدماء ينشؤون الرموز والصور على حجارة أعايل جبال 

اليوم وتعترب إىلا تراقب وتنذر وهي صور حفظت وجبال الريف، وعلى صخور مشرئبه عالية وكأ
من أهم مصادر معرفتنا للحياة االجتماعية للسكان القدماء. 

:   واملغاراتتقديس الكهوف-ب 
األرواحكان للكهوف واملغارات عند كل الشعوب مقاما رفيعا بسبب ما يعتقدون من حلول 

اإلنسانخاصة واعتربوها أماكن مقدسة لدى بعض الباحثني جعل للكهوف عبادةإنا، حىت 
القدمي.
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خمصصا للدفن، على اعتبار أن اإلشارةسبقت  اىل أن الكهوف واملغارات الطبيعية كانت مكا
آمنا حلفظ اإلنسانالكثري منها يصعب العيش فيها وال تليق لسكن  ،لذلك فقد شكلت مكا

حسينات لتصبح هياكل للعبادة، كما هو الشأن يف اجلثث، مث أدخلت عليها بعض التعديالت والت
ا بعض من رؤوس ابقار ُرصفت بشكل متقن، وجبوارها شتالمنطقة ( هويك) برتكيا اليت وجدت 

عظام أنثىمتاثيل صغرية آلهلة  )، 1(الشكل14ألف سنة ق.م)11ما يقارب (إىلتعود إنسانوبقا
يف منأى عن التدنيس اإلنسانحىت تكون مقدسات إليهاوقد اختريت املغاور اليت يصعب الوصول 

حقيقية وذلك يشبه ما عثر عليه يف بسهولة، فهي تشكل متاهاتإليهوبعضها ال يتم الوصول 
.15) يف فرنساles trois frèresالثالثة (واألخوة ) Niause(نيوزمغاريت 

، فقد عثر يف  16ما قبل التاريخإىلوقد قدَّس املغاربة القدماء الكهوف منذ أزمنة قدمية تعود 
، ومنطقة التاسيلي أزجر على كهوف 17األروي والدببة على ضفاف واد الرمال بقسنطينةكهفي

لتاسيلي ازجرأروتشبه يف خصائصها كهوف  (يقع ، خاصة يف منطقيت تني هناكتنوإن اتينان 
وذو مدخل ضيق ، أين تتواجد الرسوم يف مكان مظلم ومعزولكلم من جانت)200على بعد 

ت خمتلفة، )1(أُنظرالصورة18يصعب الوصول اليه حيوا ، وقد وجد املنقبون يف هذا املوقع بقا
احلضارة العاترية، وهو ما يدل على ممارسات جنائزية إىلتعود إنسانيةاضافة اىل عظام ستة جثث 

ملوقعمعينة تكون قد  .19مورست 
ت بني عاملهم احلقيقي الذين يعيشون أو املالجئ الصخرية هي يفوالكهوف اعتقادهم بوا

لرسوم الصخرية ا  ا تعترب اماكن إلقامة مراسم احتفالية 20فيه والعامل االخر، لذا فهم يزينو ، كما ا
يهيأ المتزاٍج  تكرميا لآلهلة،وذلك عن طريق رفع االيدي والنظر اىل السماء كما تعترب ايضا مكا

عند وصفه وهذه امليزات تشبه اىل حد كبري ما أشار اليه خزعل املاجدي،21حمسوٍس مع االهلة
إال بعد اجتياز عدة إليهالتمثال املقدس لإلله ال يتم الوصول أنللمعابد املصرية القدمية،فقد بني 

د املكان ظلمة كلما توغلنا حنو الداخل، وال يصل هذا املكان  ت مع ازد الكهنة إالبوا
.22املخولون
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بعض إىلإضافةإنسانيةداخل هذه الكهوف بعض التماثيل احليوانية وأخرى شبه اكتشفت
ا  األرجحاملواقد اليت استعملت على  كانت تستخدمكمذبح للقاربني، وهو ما يدل على أ

يت، مثل مغار إفريقياكمعابد،ونذكر يف ذلك أمثلة عن بعض املغارات والكهوف اليت قدست بشمال 
ملغرب األقصى،-Maqta)(Elاملكطةو (Charfatta)طة اشرف واليت أكد قرب مدينة فاس 

لزراعة وطلب األثريون ا القدماء لطقوس سحرية مرتبطة  ،كما الحظ 23اإلخصابممارسة سكا
وبني الذي ذكره القديس اوغسطني(Giddaba)بعض املؤرخني التشابه بني اسم اجلبل املقدس 

جببل (R’har-Zamma)الذي عثر عليه يف غار زامة (Giddaba-Deoau)النقش 
م يكونون ، 24شطابة قرب قسنطينة  فالقديس اوغسطني يذكر أن بعض من عاصرهم اعتقدوا 

طن األرض لآلهلة عندما يغوصون يف  نلذلك فقد طلب من أتباعه تدمري كل 25أكثر قر األو
لقرب منها.اليت وجدت  داخل الكهوف أو 

لكهوف، لكن بعض الباحثني أوردوا أمساء قاطعد حلد اآلن دليل مل ير  على وجود آهلة خاصة 
أفري يف األمازيغية يعين و - )(Ifru) أو أفرو(Ifriهلة مثلت تقديس الكهوف واملغارات،كإيفري آل

أحد الكهوف الواقعة بني اهلرية الذي صوِّر على هيئة رأس مشع يف- الكهف
كاكس(واخلروب، الذي كرست له مغارات كثرية لعبادته كـ(غار اجلماعة)يف جبل الطاية  )Bacaxو

كاكس،26يف ضواحي قاملة م يف واعتقد املغاربة القدماء أن االله  خيتص يف رعاية تنقالت قطعا
أعايل اجلبال كما أنه يهتم برعاية وتسهيل املبادالت التجارية اليت كانت تتم بني سكان اجلبال وبني 

لسهولاملستقري ، أذ 28كما عثر على نقوش ليبية على شرفه يف كهف بضواحي منطقة عنونة،27ن 
مقدسا يطوف حوله السكان  ا كانت مكا تبني من النقوش اليت اقيمت على رواق املغارة ا
وميلة  احملليون،وهو شأن أغلب املغارات والكهوف اليت عثر عليها بقرب املدن القدمية،كسري

صل 30بينت استمرار هذا التقديس اىل الفرتة الرومانية ، واليت 29وسطيف ، وهو أمر يوضح 
تقديس الكهوف واملغارات لدى السكان القدماء، وإىل يومنا هذا توجد مدن عدةيف املغرب الكبري 

حتمل اسم أفري أوأفران كاملدينة املغربية احلاليةأفران وهومجع كلمة أفري أي الكهوف.
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اعتربت احلجارة تعترب ظاهرة تقديس احلجارة وتبجيلها ظاهرة عاملية، فقد احلجارة:تقديس-جـ  
ا قد و يف ثقافات عديدة متثيال للقساوة والصالبة والقوةوالدوام، اعتقد االنسان البدائي القدمي أ

ا سكنُ  .31االرواح واالهلةحتتوي احلياة مثلها يف ذلك مثل احليوان والنبات،أوأل
) حتمي جسد امليت -Mégalithesالشعوب أن احلجارة الضخمة (امليغاليتوتعتقد بعض 

ها حجارة ضخمة قد تصل علو ثالثة من التآكل، ففي وسط اهلند توجد قبيلة تضع عند قبور مو
أنأمتار بغرض تثبيت روح امليت، وتصاحب عملية وضع احلجر احتفاالت طقوسية لضمان 

.32االمواتقة يصبح احلجر مسكنا ألرواح ذه الطريو تسكن الروح ذلك احلجر،
ليلصقوا األجدادوب اهلند تتوجه املتزوجات اجلدد اىل صخور الدوملن اليت يسكنها ويف جن

مشال افريقيا فقد نظر السكان القدماء إىل أجسادهن عليها املني ضمان خصوبة أرحامهن، وأما يف
لصحراء التاريخ، فقد عثا قبل منذ عصور مالصخور بشيء من القدسية والتأليه  ر يف تبلبالة 

(أنظر 33اجلزائرية على حجارة حنتت يف شكل وجه بيضاوي ختتفي فيه املعامل أو أعضاء تناسلية
)، وال يستبعد أن تكون هذه احلجارة حمل تقديس من طرف ساكين املنطقة، وهذه احلجارة 2الصور

ت سم املنحو ت الرب " اليت عرفت عند العديد من الشعوب اليت تعين "بي*Bétylesعرفت 
دون الزيت أو الُدهن، وهي عادة تواصلت  القدمية، وهي يف شكل مستطيل عادة ما يضع عليها املر

أنه قبل ان يعتنق املسيحية كان أذا عثر على (Arnobe)حىت العهد الروماين، فقد ذكر أرنوب
كد أنه حجر  مقدس وجب أن جيثو أمامه ويطلب منه حجر مصقول ومدهون بزيت الزيتون، 

دير، واليت أوغسطني،كما أشار القديس 34حاجته أن الوثنيني يف عهده من النوميديني عبدوا اال
.35تعين" احلجارة املقدسة "

، وذلك عندما ذهب 36كما توجد اشارة واضحة "للبتيل" بيت هللا يف التوراة يف سفر التكوين
ت  الرب يف هذا ان﴿ليلته يف الطريق، لكنه استيقظ مفزوعا من نومه وقال:يعقوب اىل حاران و

أعلم...ما هذا إال بيت هللا ب السماء-يقصد حجرا توسده-املوضع وأ يشري هذا ... ﴾،و
) بتيل).املقطع بوضوح اىل أن يعقوب عليه السالم قد أقاما نصبا حجر
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عشر اليت أقامها موسى عليه السالم يف أالثينجرية أشري اىل األعمدة احل37سفر اخلروجويف
مذحبا يف أسفل وبىنفكتب موسى مجيع أقوال الرب، وبّكر يف الصباح ﴿التوراة:جبل الطور، فتذكر 

....﴾اجلبل واثين عشر عمود ا ألسباط اسرائيل
نقال 39األكربأو مساكنا لألرواح واجلن، فقد ذكر بليين ، 38لآلهلةاحلجارة مقاعدااعتربت و 

عن ميال أخبارا عن تقديس سكان واحة سيوة حلجر كبري على مشارف واحتهم، معتقدين أنه إذا 
.40لك الواحةجترأ أحد منهم على ملسه فإن ذلك سيؤدي اىل قيام عاصفة رملية 

صخرة أذا رأيت «قوله:ا أورد أرنوب تقديس املغاربية القدماء للُصخور يف مشال افريقيا يف كم
مصقولة ومهذبة بزيت الزيتون أضن أين وجدت القوى املقدسة، فأركع أمامها وأطلب منها أن حتقق 

اىل حجر كبري يف غليزان احلالية قرب مكان (René Passet)نيهبو كما أشارر ،»41أغراضي
يب ، وترى العديد من الدراسات أن االنسان املغار 42امسه قرطوفة استعمل للتضحية وتقدمي القرابني

ثريات خرية،   ذه احلجارة بتجند قسم من املقدسات اليت حتتويها امال منها  القدمي امن عند اتصاله 
.43كالشفاء من األمراض واخلصوبة عند النساء

بربر جزر الكناري) يف ) (Guanches)اىل أن القوانش (Campsكامبس (كما أشار 
صخرتني مقدستني ( ملا يزورون دور ) ويسكبون عليهما Vimenya(و)Tismarجزيرة 

بعضا من الزبدة واحلليب وزيت الزيتون، ويصاحب ذلك انشاد ألغاين دينية حزينة يف أجواء من 
.44الرقص

اذن مما سبق يبدوا أن سبب تقديس وتبجيل املغاريب القدمي للحجارة راجع أساسا اىل 
اليت تسكنه وليس هو يف حد باألرنظرته هلا كمأوى للمقدس وليس كمقدس، وهو بذلك يعبد 

ذاته، وتبعا لذلك فاحلجر يستمد قوته وقدسيته من قدسية الرب الساكن فيه، مث أصبح احلجر بعد 
وجلب سمرور زمن معني موضع تقديس لذاته، وهو ما أضفى عليه صفات التطهري من الشر وامل

املقدسة وذلك من أجل راألحجااخلصوبة، فكم من الناس سعوا ومازالوا للحصول على حجر من 
الشريرة.أن حتميهم وتبعد عنهم العني 
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اركانت املياه:تقديس–د  خاصة يف بالد شبه جافة كبالد والينابيع مكرسة لنوع من التأليه األ
ا ضرورية إلنبات الزرع وحياة احليوان املغرب القدمي أيضا ، كما اعتربت هي45واإلنسانلكو

مساكن لآلهلة واألرواح. 
ملناسبات مع استعمال كبري  ملاء يف االغتسال املرتبط  وتتجلى الشعائر التعبدية املرتبطة 

القديس اوغسطني ( ا 430-354للبخور، فقد أخرب م) عن طقوس كان النوميديون ميارسو
ستحمامهم يف منتصف كل فصل صيف، وعند حدوث االعتدالني الربيعي أو اخل ريفي، تقضي 

مهمو مياه البحر ُعراة من أجل التطهر ، وكثريا ما ربط املغاربة القدماء بني منبع 46التخلص من أ
هذا ، 47أضحياتو ) وقدمت هلا قرابنيGeniusالنهر وبني روح جين حتميه مسيت هذه الروح بـ (

طار ظهرت تقريباً يف كل األراضي شبه العادات واخلرافات املتعلقة بسقوط األموقد بني املؤرخون ان 
القاحلة مبا يف ذلك مشال إفريقيا خاصة بعدما بدأ املناخ يتغري يف هذه املنطقة وهوما سبب حدوث 

، فقد كان املغاربة القدماء يتخيلون أن االرض تتزاوج مع السماء48اجلفاف يف بعض السنوات
ذلك جرت األودية وسالت اىل بطن األرض تتالقح بواسطة املطر الذي تبعثه السماء، فإن حدث و 

اري املائية وقدموا هلا 49لتنجب أنواع احلبوب والفواكه واخلضر قرابني يف ، لذلك فقد قدسوا ا
مواسم معينة.

ملاء اىل الفرتة الرومانية، حيث عثر بيكار (وقد استمرت هذه املعتقدات ) Picardاملرتبطة 
) Castellum-Dimmidiد تنقيبه يف بئر ضامريف قلعة دماد(على نقش مكرس آلهلة املاء عن

) Thililua) أوتيليلوا (Lilleo) قدِّس االله ليليو (Madure، ويف مداورش(50جنوب اجللفة
.51الذي يعين امسه املاء

صل تقديس املياه قائمة اىل اليوم يف مناطق معينة من وال تزال بعض الطقوس اليت تؤكد
بلبالة ببشارمشال أفريقيا، حيث ملغرب األقصى52تقوم النسوة يف  خت  ز بصنع 53وعند قبيلة 

غنجة)، ومث حتمل هذه الدمى يف موكب طقسي مصحوب  ملالعق متثل (عروس املطر  دمى مزينة 
سويثإرازار«غاين وأدعية وإلتماسات من مثل ر ريب اسقيها «واليت تعين :»أنزار أنزار املطر املطر

) اىل Fantarفنطر (و )Decret(،كما أشار دوكريه54، طلبا للغيث واالخصاب»اجلذورحىت
بعض مراسيم االستحمام املقدس اليت جتري يف منطقة اجلريد بتونس، إذ تذهب نساء القبيلة اىل 
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الواد قصد االستحمام عند طلوع الفجر، مث يقمن وسط أجواء من الغناء بتغطيس شعورهن وهن 
. 55يرددن امانيهن

ا مقدسة عادة تقديساألشجار:-و إن ربط اخلرق البالية من القماش غلى أغصان أشجاٍر يعتقد أ
العديد من احلضارات القدمية، ، كما اعتربت االشجار اهلة يف 56عاملية، انتشرت كثريا عند الساميني

سم متوز(ففي ) Attis)، ويف بالد االغريق مسيت اتيس (Temuzبالد ما بني النهرين عرفت 
.Adounis(57وأدونيس (

كانت االشجار مسكنا للمقدس من اهلة وأرواح، ذلك أن املغاربة القدماء قد اعتقدوا أيضا 
ا، وقد مارسوا طقوس ربط اخليوط واخلرق يف أغصان بعض األشجار  ن القوى اخلفية قد حّلت 

ها أو إحراقها ومن فعل ذلك فإنه معرض املني يف طرد االرواح الشريرة، كما حّرم ايذائها أو اقتالع
، وعادة ما مت مجع احلجارة أو األغصان حول جذعها حلمايتها.      58لسخط االهلة اليت تسكنها

ا موجودة يف مكان  كما قدست االشجار نظرا ألمهيتها االقتصادية، أو بسبب كو
ا ختلد ذكرى بطل أو شخصية معينة مرت جبوارها أو است ا ترتفع مقدس، أو أ ظلت بظلها،كما أ

ً حنو السماء املسكن املفرتض لآلهلة، وهي أيضا تفقد أوراقها وتستعيدها يف ترميز إىل املوت  عمود
لتقدس شجرة ما، وكلما زاد عدد أسباب  والقيامة، وجيب أن نشري اىل أنه يكفي سبب واحد أحيا

التقديس كانت الشجرة أكثر تقديسا.
انواع االشجار املقدسة عند املغاربة القدماء، اذ جند الزيتونة والكرمة والسدرة هذا واختلفت 

وغريها من أشجار مشال افريقيا، فكثريا ما ظهرت هذه األشجار منقوشة والنخلة وشجرة الرمان
،وميكننا أن نعلل اختالف 59على النصب اجلنائزية أو االهدائية كرمز للخصوبة أو لالنتصار

ختالف املنطقة اجلغرافية اليت تنمو فيها.االشجار املقد سة 
ا على  وتعترب شجرة الرمان من اهم رموز للخصوبة، فسكان مشال افريقيا القدماء يكسرون مثر

ا يف أول خط حرث املني أن تكون سنابلهم مبثل عدد حبات الرمانة .60مقبض احملراث أو يدفنو
ظر اإلنسان القدمي من كل جانب، بعظمتها وجاللتها، لفتت السماء ن:املقدسات الكونية-هـ

لتصاغر والضعف قي كواكبها، وكل ما فيها، فأمامها ولد شعوره  ، كما عرف ما 61بشمسها و
ثري مهم يف حياته وعمله، ويف حميط عيشه، ويف منو واستمرار غذائه، وعزا  شفاءه إليهافيها من 
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قي األجرام األخرى، إرضاءا هلا، فبإرضائها ومرضه، وأيقن ضرورة التقرب إليها، وتق ديسها هي و
ينال السعادة، واخلري والربكة يف حياته.

تعترب إذن ظاهرة تقديس االجرام السماوية، خاصة الشمس والقمر عادة دينية ضاربة يف القدم، 
ابراهيم عليه السالم، فقد بني القران الكرمي أ كانوا إبراهيمن قوم أعادها املؤرخون اىل عهد سيد

فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكباً حني قال هللا تعاىل: ﴿62يعبدون الشمس والقمر يف سورة االنعام
زِغاً قَاَل َهـَذا َريبِّ فـََلمَّا أَ َ ِفِلنيَ قَاَل َهـَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل ال أُِحبُّ اآل َ َفَل قَاَل لَِئن ملَّْ َلمَّا رََأى اْلَقَمَر 

زَِغًة قَاَل َهـَذا َريبِّ َهـَذا َأْكبَـ  َ ُر فـََلمَّا أَفـََلْت يـَْهِدِين َريبِّ ألُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالَِّني) فـََلمَّا َرَأى الشَّْمَس 
َّا ُتْشرُِكونَ  َ قـَْوِم ِإّينِ بَرِيٌء ممِّ .﴾قَاَل 

هم من الشعوب القدمية ان الشمس والقمر مصدر للحياة هلم سكان املغرب القدميرأوا كغري و 
م ا ويرمزون هلا بصور يف أماكن عباد ر تقديس الشمس و ،63وألنعامهم، وكانوا يقدسو رغم أ

درة جدا يف الفرتة اليت سبقت قدوم الفينيقيني، لكن حفظت لنا املصادر املادية بعض  والقمر 
كثريا النجمة وهي تزين بعض احلوانيت وبالطات الدوملن، فالصور ألشكال متثل قرص الشمس أو

ما جند نقوشا متثل الشمس يف غرف املوتى وأقبيتهم وحىت على الصخور املقدسة القائمة اليت أشري 
، وما 64النحاسية يف شكل هاللو اليها سابقا، وعثر أيضا يف العديد من املرفقات اجلنائزية احلجرية

،كما وجدت العديد 65حنو الشرق اال لقدسية الشمس لدى املغاربة القدماءتوجيه الغرف اجلنائزية 
جر .66تدل على هذا التقديسمن  املشاهد الصخرية يف التاسيلي 

هلاللو  ،كما جسد برموز أخرى أمهها وأكثرها انتشارا قرين 67عادة ما يرمز لتقديس القمر 
ت املنتشرة يف االطلس الصحراوي ، وقد وجدت هذه الرموز يف أغلب ا68الثور والكبش جلدار

، 69) االله األكرب يف تلك الفرتة sphéroïde-à-bélierمقرتنة برسم االله الكبش ذي هالة (
جللفة ومنطقة افلو مشال االغواط وقرب قسنطينة يف تسغنة وخنقة بوحجار ، 70يف زكار وعني الناقة 

لبيض و ة مخسة كلوتعترب رسوم اجلنوب الوهراين اليت توجد على مساف مرتات غرب دائرة بوعامل 
حيث يظهر الكبش وهو حيمل على ظهره سرج مزين وحلية عريضة أحسن الُرسوم وأكثرِها وضوحا،

.71متثل قرص الشمس املقدسعلى العنق وفوق الرأس قبعة دائرية
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خريةاالهذهبقيتو الشمسوصلحىتجبلالصعدالكبشانتقولقدميةاسطورةتوجد
كما عثر يف مناطق اخرى من مشال ،72براسه لذلك كانت الشمس رمزا لكل مقدس أعلىملتصقة

زاما ت حتمل قرص الشمس أيضا، ففي ليبيا يقول حممد مصطفى  :»افريقيا على مشاهد حليوا
ا لقد عثر على رسوم ونقوش لبقرات وثريان يف مناطق عدة يف  دائرة الصحراء الليبية، حتمل بني قرو

ا الربط بني الشمس وهذه لعلها ترمز إىل قرص  الشمس، وإن جهلنا حنن الكيفية اليت مت 
ت... .»73احليوا

هريودوت يف القرن اخلامس قبل امليالد، فالليبيون أما املصادر الكتابية فإن أقدم االشارة هي إشارة 
ب سوى الشمس والقمر القرابني للشمس والقمر تقدم«، يقول هريودوت:74حسبه ال يقربنون ألر

. كما أكد بليين الكبري 75»تريتانوسمن قبل مجيع الليبيني ماعدا املقيمني منهم يف جوار حبرية 
كما أشار ديديور اىل تقديس القمر والشمس 76تقديس الليبيني للقمر والشمس وتقدمي القرابني هلما

.77ايضا
فرتة البونية والرومانية، فقد ذكرت لنا املصادر هذا وقد استمر تقديس القمر والشمس اىل ال

ميليانوسالكتابية  - Scipionعند استضافة ماسينيسا للقائد الروماين سكيبيو
Emilianus:ا الرومان قائال أتقرب اليك أيتها الشمس العالية «توجه اىل الشمس شاكرا لنصر

ن أرى حتت سقفي ويف جدا، واهلة السماء االخرى مجيعا بعد أن وهبيت يل قبل أن أ غادر احلياة، 
.»78مملكيت كورنيليوس سيبيون

، كما أشار رونيه 79كإله للقمر)Iour(وذكرت النصب النذرية يف الفرتة الرومانية االله يور 
تنة،  Soli deo invicto) اىل النقش الالتيين (Bassetسيه( ) املوجه إلله الشمس بنواحي 

.80عبادة بعض القبائل الرببرية للشمس والقمر يف زمانهكما أشار بن خلدون اىل
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قة ذو اهلالة(قرص الشمس)4(الصورة )كبش بوعامل  ز
Aumassip G)1986(op.cit, p92.

:مالجئ صخرية بشيليا قرب قسنطينة1الصورة
اهلوامش:

1 - Gsell ST (1918) H.A.A.N, T3, p255.
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.24، ص04منشوراتدارعالءالدين، ط:دمشقاالنساندين(2002)السواح فراس -2
ن وفلسفتها، منشورات دار احلياة، بريوت، ص) 1963طه اهلامشي (- 3 .54ريخ األد
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لدولة الفاطمية ببالد املغرباالداخلي يفاألمن أجهزة 
م974–911هـ/ 363- هـ 297
جامعة بشار، حيمي عبد احلفيظالدكتور

:امللخص
لتطور ل ظاهرة األمن جانبا مهما يف الدولة يف املاضي واحلاضر، إذ كانت تعترب أهم دافع متث

تعترب بشكل عام، ويف العصر الوسيط اإلسالمي ببالد املغربوترقية أجهزة األمن وتنظيمات األمن
ال، حبكم سياستها املذهبية، وكثرة القالقل  تالدولة الفاطمية رائدة يف هذا ا الفنت و واالضطرا

.ياإلمساعيلعن رفض السكان للمذهب املعربة
ا الدولة الفاطمية ببالد اية القرن الثالث إن الظروف السياسية اليت كانت متر  املغرب يف 

سيسبو  جمموعة من التنظيمات داية القرن الرابع اهلجريني دفعت حبكام الدولة الفاطمية إىل 
، وذلك ملواجهة معارضيهم، ولنشر مذهبهم بقوة السيف.األمنية

سيس أجهزة األمنية حلكامالسياسة من نتائجلقد كان  قصد أمنية متعددةالدولة الفاطمية 
، واملراصدة والبوابونالتحكم يف الوضع، ومن بينها الشرطة والعسس، وصاحب الريع، واألعوان 

والدوارة، واجلواسيس.
–احلرس –العسس –الشرطة –األمن الداخلي –الفاطمية الدولةاملفتاحية:ات مالكل

ع  .صاحب اخلرب–الدوارة –املراصدة –احلكام- صاحب الر

Abstract
The security phenomenon represented an imported side to any country in the past

and present, it was considered as a principal, push to developed internal security
organization.

the Fatimid state was the leading country in those field in the Musclemen Magribe,
because of the satiation that took place in that area those days such as internal
revolutions and unrest, especially the sheet doctrine push the Fatimid leaders to
establish a numbers of security organization to face the in rest instability, establish
the doctrine by force, impose the public order and fight any opposition.
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because of those they founded such as: police, guardians , night keepers , field
guardians, security responsible , security agents, door keepers, patrol agents,
indicators, and spies..

سيس الدولة الفاطمية يف متهيد: م على يد أبو عبد هللا الشيعي، 910/هـ296سنة لقد مت 
-296مبرحلتني: املرحلة املغربية حكمهاومرت يف وأقام ملكه على أنقاض دويالت بالد املغرب،

،)2(مث املنصورة)1(الدولة فيها رقادة أوال مث املهديةم وكانت عاصمة973–910/هـ362
م وتوىل 934-911هـ /322–297املهدي وتواىل احلكم عليها أربعة حكام هم: عبيد هللا

ت  الضطرا واملخاطر، وحينما وافته املنية توىل احلكم من بعده اخلالفة يف ظــروف جد صعــبة مليــئة 
م مث خلفه ابنه أبو الطاهر إمساعيل املنصور 946-934هـ/334–222د القائمأبو القاسم حمم

م ويعترب إمساعيل املنصور املؤسس الثاين للدولة الفاطمية، بعدما 953-946هـ /341- 334
- 342كم ابنه املعز لدين هللا فاته توىل احلاستطاع القضاء على ثورة صاحب احلمار، وبعد و 

م ويعترب عصر أزهى عصور املرحلة املغربية، حبيث استطاع مد نفوذ دولته إىل 976- 365/954
.)3(خمتلف أحناء بالد املغرب من برقة شرقا إىل طنجة غر

ها، وإقامة منذ الوهلة األوىل بدأ الفاطميون ببناء دولتهم ، فعملوا على تنظيمها، ومتصري 
اجلهاز اإلداري كان موجودا قبلهم ، وإمنا اقروه وزادوا عليه، واخلطط بضم اخلاء، لكنالدواوين

دخل رقادة واختذها ويعود الفضل يف إرساء قواعد اجلهاز اإلداري إىل أيب عبد هللا الشيعي عندما
خمتلف مصاحل الدولة ومن بينها القضاء والشرطة واحلسبة، واليت كان هلا قام بتنظيم،عاصمة لدولته

لسيطرة على دروا  خطة القضاء، وأول من قام بتعيينه عليها وجود من قبلهم، وجمرد قيام دولتهم 
ملذهب  وتلقب بقاضي القضاة برقادة هو حممد بن عمر املروزي، الذي أصدر أوامره مبنع العمل 

،اإلمساعيلياألخرى، وأجرب القضاة والعمال على العمل بتعاليم املذهب املذاهبتلف املالكي وخم
إلفتاء بغري مذهبهم .)4(ومنع الفقهاء 

جلانب األمين احلاكم لقد جاء يف املصادر اليت أرخت للفاطميني مصطلحات خمتلفة هلا عالقة 
اصدة، ولكن الغالب على هذه رة، واملر حلشاد والبوابني، والدواوالشرطة، واحلرس واألعوان وا

ن الشرطة يف العصر الفاطمي ببالد املغرب كان  املصطلحات احلرس، وصاحب احملرس، مما يعتقد 
مبعلومات كافية يف هذا اجلانب، هل هذه التسميات هي  يطلق عليها احلرس، واملصادر ال متد
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أن لكل واحدة هلا استقالليتها عن األخرى؟، ولكن املهام اليت كانت مراتب وأنواع للشرطة ؟أم
ا تتشابه تسند هلذه اخلطط عتبار أ ا فعال متثل أنواعا متخصصة للشرطة  يدفع إىل االعتقاد 

.وتتقاطع يف العديد من املهام والصالحيات
بحت مستقلة بقوله: القضاء، وأصويذكر ابن خلدون أن الشرطة انفصلت عن:الشــرطة-1

دينية كانت من الوظائف الشرعية يف تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام وظيفة أخرىوهي "
.)5(القضاء قليال، فجعل للتهمة يف احلكم جماال "

وكان له النظر أيضا يف اجلرائم وإقامة يقول ابن خلدون: "ند الفاطمينيأما عن مهام الشرطة ع
ألنـدلس والعبيديني مبصر واملغرب راجعا إىل صاحب احلدود يف الدولة العباسية واألمـوية 

ت)6("الشرطة اجلرائم وإقامة احلدود الشرعية وإقامة التعزير قبل ثبوت، ومن املهام فرض العقو
فيجعل للتهمة يف احلكم جماال، ال ابن خلدون"عن اجلرمية فقد قوالتأديب على كل من مل ينته

ت الزاجرة قبل ثب يف جماهلا وحيكم يف القود والقصاص، وت اجلرائم ويقيم احلدود الثابتةويفرض العقو
.)7(والتأديب يف حق من مل ينته عن اجلرمية "رويقيم التعزي

لقانون العام بصورة  ن القضاء لقد وضح ابن خلدون يف مقدمته ما تعلق  دقيقة وواضحة 
بل يعود إىل سلطة قضائية متخصصة وهي جري ال يدخل ضمن صالحيات القاضياالستعجايل الز 

أخرى  وظيفةالشرطة فقال: " وكان النظر يف اجلرائم وإقامة احلدود راجعا إىل صاحب الشرطة، وهي 
.)8("كانت من الوظائف الشرعية، وتوسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليال

لنسبة للفاطميني الذين كانوا يف صراع مع خمالفيهم من املذاهب األخرى، وخباصة الفقهاء  أما 
ئمتهم إىل إعطاء العناية لألمن من خالل دعمهم للشرطة، وكانت سياستهم املذهبية  املالكية، دفع 

مسؤولية األمن راجعة إىل ، وبناء على ذلك كانت )9(تدفعهم إىل إقامة نظام قضائي زجري سريع
اخلليفة الذي كان يعهد بسلطات الشرطة إىل عامل املدينة.

ن مري يف عصر األغالبة، مما يدفعالشرطة خاضعا لسلطة األوكان صاحب الشرطة  إىل االعتقاد 
ومل اليت عرفتها كل من الدولة األموية مث فيما بعد العباسيني ويف األندلس، مل تشهد تطورا كمؤسسة

تكن هلا نفس املكانة يف إفريقية، فقد كان صاحب الشرطة عبارة عن جمرد عون أمن حتت سلطة 
.)10(األمري أو العامل
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وكان صاحب الشرطة يف الدولة الفاطمية يتصرف يف املدينة تصرف احلاكم، ويتمتع بسلطات 
من الدولة، أو يف قمع ومعاقئب األمري يف امليدان اجلنائي، وله احلرية املطلقة بة كل من ميس 

يهدد االستقرار والنظام العام، وله كل الصالحيات يف تتبع مرتكيب اجلرائم، ومعاقبتهم، والنظر يف 
لسجن أو اإلعدام بطريقة تعسفية أحيناالتهم، .)11(وإصدار األحكام 

ن عمال الدولة الفاطمية، وخب اصة عامل القريوان ومن خالل إشارات وردت يف املصادر تبني 
يف عهد املهدي أبو عبد هللا الشيعي، ومنهم ابن أيب خنزير تعرض للعلماء املالكية، وعلى وجه 

يف مظهر طاغية، نشر الرعب يف القريوان ومن ذلك: قدم إلينااخلصوص أبو سعيد الضيف الذي 
بن أيب وويل أبو عبد هللا الشيعي على مدينة القريوان احلسن بن أمحد بن علي ب" ن كليب املعروف 

خنزير، وأمره بقتل من خرج ليال أو شرب مسكرا، أو محله أو وجد عنده. وويل على مدينة القصر 
).12(القدمي خلف بن أمحد بن علي بن كليب، أخاه ابن أيب خنزير، وأمره مبثل ذلك"

ا املروزي. وأمر أن تقلع  وأقر املهدي علي عمالة القريوان احلسن ابن أيب خنزير وعلى القضاء 
.)13(من املساجد واملواجل والقصور والقناطر أمساء الذين بنوها، وكتب عليها امسه

موجودة يف للحراسة كانتوكانت قوات الشرطة اخلاضعة لسلطة العامل موزعة على مراكز 
حملرسخمت أو الربع، وكان صاحب احملرس أو صاحب ربع املدينة )14(لف أحياء املدينة تعرف 

وشرطها يقوم بعمليات املدامهة والتفتيش مستعمال أسراب من الكالب، وأبواق ( منبهات الصوت) 
جاء يف سرية جوذر أن: " عبد هللا بن رفيق استعقد ربع املهدية وشرطها )15(لفرض تعليمات األمن

دة أوجبت صورة قبوهلا ملا يف ذلك من توفري املال"و  ن الشرطة ونستنتج من،)16(زاد فيها ز هذا 
قبض الرسوم واملكوس والغرامات. على عهد الفاطميني كانت تتوىل أحيا

ن اجلمع (الشرط)إن ورود استخدام لفظ الشرطة بصيغة  ، وذكر أعدادهم يدفع إىل االعتقاد 
األوامر الشرطية، ويف كثري من األحيان يكلفون بتنفيذكان يطلق على األجناد الذين هذا املصطلح

وامره ويعملون على تنفيذها بكل التزام  مترون  يكون ارتباطهم بصاحب املدينة أو العامل فهم 
وإخالص. 

ا متثل ختصصات يف الشرطة يف  إن ما يؤكد الطرح الذي جيعل التسميات السابقة الذكر 
ن لفظ الشرطة كان يطلق على األعوان الذي توجه هلم األوامر  العهد الفاطمي ببالد املغرب ، 
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لتنفيذ إما أحكام القضاء أو التعليمات اليت يصدرها العمال، أو حىت اإلمام، فقد بعث صاحب 
دينة أبو جعفر الذي تلقى تعليمة من قبل العامل حسن بن علي بن أيب خنزير إلحضار إبراهيم امل

الدمين من مسجد إبراهيم حبارة املرضي سنة ثالمثائة فكلف عشرة من الشرط، فلما حضروا 
لدعاء، ن يلتزموا اهلدوءالصطحابه إىل صاحب املدينة طلب ممن كانوا يف املسجد  وأن يؤيدوه 

ملا أصبح امليسرة الفقيه: "ويذكر أن أ،)17(ى به الشرط حىت أوصلوه إىل صاحب املدينة فمض
)18(."وه من داره ومضوا به فضربوا عنقهالصبح جاءته الشرط فأخرج

الربع:صاحب-2
لشرطمن اخلطط وهي وظيفة متضحة املعامل ة يف العصر الفاطمي صاحب الربع،ذات العالقة 

مرحلة الوجود الفاطمي مبصر أكثر من بالد املغرب، فقد ذكر القلقشندي مهام هذه اخلطة يف
ا من خالل سجل محاية  ع  الربع وجاءواختصاصا يف نص السجل: " واكشف أحوال هذه الر

... من السكانكشفا يعرف به حاهلا ويعلم منه استقامتها واختالهلا، وانتصب الستخراج ماهلا 
وان حتافظ على حراستها، وتناول أجرها ورم ما لعله يسرتم منها ... فيها،لطواف وأن تتعهدها

.)19(ومحل مال ارتفاعها إىل بيت املال املعمور بعد ما يصرف يف مصاحلها "
ع وهي مجع ربع، وتعين منطقة سكنية حتوي أمالكا عقارية خاصة  إن النص يشري إىل الر
بعة للدولة، وعلى صاحب الربع استخراج أجرة هذه األمالك من املؤجرين هلا، والتكفل  خلليفة او 

ا،  كان يف مصر تبقى من ريعها إىل بيت املال وإن كان هذا له عالقة مبا  ومحل ماحبراستها والعناية 
ذكر ذلك جوذر املهام فقدإال أن ورود إشارة عن الربع يؤكد استخدام نفس هذا املصطلح ونفس 

ا  دة أوجبت صور يف سريته قائال: " كان عبد هللا بن رفيق استعقد ربع املهدية وشرطها وزاد فيها ز
.)20(قبوهلا ملا يف ذلك من تويف املال "
ن ربع كان يتوىلين كانوا جمرد أعوان لصاحب الربع، الذي  ذالشرط اليبدوا من خالل النص 

رفيق تذر أمواال طائلة، وكان صاحب الربع عبد هللا بن مما جعلهااملهدية وسع من أمالكها وعقارها 
ن الشرط  حتت تصرفه شرط يتكفلون حبراستها ومحايته من اللصوص، والنص يربز قضية مهمة 

بعني لصاحب الربع، لذلك كان على صاحب الربع أن يرتب طائفة من الشرط كانوا فقط أعوان 
اخلليفة.وتفقد ممتلكاتللطواف يف املدينة ليال حلراسة األزقة وغلق الدروب، 
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الربع، مبعىن ان صاحب الربع كان يعقد له عقدا يقوم مبوجبه مزاوله إىل استعقادويشري النص 
ن يعقد لعبد هللا بن رفيق على ربع املهدية مهامه واإلشراف على ما وكل به،فق د أمر اخلليفة جوذر 

(صلى هللا عليه  أمره املعظم بعقدها عليه ذلك فنفذعلى وسلم)قائال له: " واستأمر .. موال
")21(.

اء، حسب الكفاءة اليت  واملالحظ أن صاحب الربع كان يعقد له عقدا قابل للتجديد أو اإل
منيه من خالل يبديها يف عمل إبراز القدرة على التحكم يف الربع يؤدي األمالك، لكنالتوسعة و

إىل التجاوزات اليت قد يتعرض غليها ساكنة الربع، يتحدث جوذر عن ابن رفيق فيقول: " فلما 
متكن بسط يده على الناس وقطع العدوات مبا ال يوجبه احلق، واستعمل التجين على أهل 

.)22(السرت"
بسكنها إىل رفع شكاويهم املهدية دفعإن السياسة العنيفة اليت كان ينتهجها صاحب ربع 

م إىل عامل ا خطة  وتظلما نه مل تكن له عليه سلطة، ما جيعل االعتقاد  املدينة والذي يبدو 
بعة مباشرة للخليفة أو من ينوب عنه كأمثال جوذر الذي قال:  الشكوى وتظلم فكثرت"كانت 

.)23(لناس واستغاثوا فورد كتاب نصري يذكر ذلك كله "ا
نهويتضح من خالل النص  كان يوجد تداخل يف الصالحيات بني صاحب الربع السابق 

ذا األخري إىل رف ووصل كتاب رفيق ع شكوى إىل األستاذ جوذر فقال: "وعامل املدينة، مما دفع 
وكتب معهما رقعة يسال أن حيد له ما يذكر اعرتاض نصري عليه فرفع الكتابني مجيعا إىل موال

.)24(يعمل يف ذلك"
ب الوظائف ا صاحب الربع وغريه من ار مر من إن التجاوزات اليت كان يقوم  مل تكن 

، قصد إبراز كفاءته وحتقيق ظهوره من متوليهاالسلطات العليا يف كثري من األحيان، وإمنا صادرة 
رغبة يف نيل ترقية إىل منصب سياسية، أوقصد أن ينال رضا ويل نعمته، أو رغبة لتحقيق طموحات 

قد تنقلب على صاحبها، وقد تؤذي إىل التذمر يف أوساط القاسية،أعلى، لكن هذه السياسة 
رات.العامة املغلوبني على أمرهم، وذلك قد يدفع إىل الفنت والثو 
عن عدم رضاه عن هذه الكتابني يفصحلقد جاء رد اخلليفة على األستاذ جوذر فيما خيص 

ذا الظلم وقد": السياسة قائال ال نرض  أحد من أهل طاعتنا، وإن كان والعدوان يفعلم هللا ا
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ئي الدار عنا ... فإذا مل يكن يف املال وفر إال هذا الوجه فال هجعه هللا ... فعرف ال وفرهو شاسعا 
عندابن رفيق هذا وأن هذا الفعل ما ال نطلقه له وال نرضاه عن عملهن وان حتببه إىل الناس آثر 

.)25(جيمعه"توفري مامن
لرغم من أن صاحب الربع مسؤول عن محاية  لشرطة فغنه  أما عن عالقة صاحب الربع 

احلراسة واملراقبة وفرض على عملأمالك اخلليفة وخدمتها، كان حتت سلطته الشرط الذين يسهرون 
لعمل يف و الغرائم ت  لسخرة، أو دفع العقو لعمل فيها  املزارع.قد يكون حىت مطالبة السكان 

احلــــــــــــــــــــكام:- 3
الس واملسايرات،ذكر لفظ احلاكم أو احلكاموردلقد  يف بعض املصادر ، فقد جاء يف ا

قال وتظلم إيل قوم من بعض من أقمته من احلكام فلم يسعين إال رفع ذلك إليه توقيع يف رد البغي: "
ن اإلمجاع على تزكية قاض وليس شيء أغرب مفوقع إيل فيه املكر واحليل واخلديعة ... - اإلماِم - 

حينما ويل القضاء مبدينة ن حممد بن عمر املروزيافتتاح الدعوة،كما ورد يف)26("أو حاكم
وجعل إليه تولية القضاء القريوان، قيل عنه: " كان له تشيع قدمي ونظر يف الفقه من أقوال األئمة

.)27(ه وسجالته من حممد بن عمر قاضي القضاة "واحلكام بسائر البلدان ، وكان يكتب يف كتب
ا خطة كانت  إن خطة احلاكم يف العهد الفاطمي غري واضحة لقلة املادة حوهلا ، لكنها يبدوا أ
ا ال تعين القاضي الذي كان يتم  بعة للقضاء، فكان صاحبها يوليه قاضي القضاة، لكن املؤكد 

لنظر إىل رأس القضاء، فمن املمكن أن املناطق البعيدة  تعينه يف األمصار، وكان صاحبها  راجعا 
كان جيمع لشخص واحد السلطات القضائية ، أو اخلطط القضائية مثل القضاء، وصاحب أحكام 

واعلم أن للحكام الذين جتري على أيديهم وهي كلها خطط لألحكام فقد قيل: "السوق، والشرطة، 
ها قضاء اجلماعة والشرطة الكربى والشرطة الصغرى، األحكام ست خطط أوهلا القضاء، وجل

وصاحب مظامل وصاحب رد مبا يرد إليه من األحكام وصاحب مدينة وصاحب سوق، وهكذا نص 
.)28(عليه بعض املتأخرين"

ن احلاكم كان جيمع كل خطط األحكام يف يده وخباصة يف املناطق البعيدة  ميكن القول 
ني القضاء واحلسبة والشرطة، ويتضح إن دوره األساسي كان يتمثل يف والنائية، فهي جتمع ما ب

ن حاكم كورة اجلزيرة (معاجلة جتاوزات السلطة اليت يقرتفها العمال واجلباة، ويذ  جزيرة كر جوذر 
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ال متكن املعز على كتاب جوذر قائال له: "، وأجاب )29(شريك) وهو يقوم بتحقيق جتاوزات السلطة
لكشفالنذل من هذه  عن صورة هذه املنازل وال تبلغه بغيته فيها، واكتب إىل احلاكم عن أمر

لكتاب إلينا بصحة ما تقف عليه من ذلك فنأمرك .)30("مبا تعمل عليه إن شاء هللاحلوادث و
جلانب األمين تمن خالل الشواهد يثبمهما يكن من أمر فإن خطة احلاكم ا خطة مرتبطة 

بعة يف التولية والعزل لقاضي القضاة، وكانت مهمتها احلرص على للدولة  ا كانت  الفاطمية، إال أ
السياسية، وخباصة ما يتعلق بتجاوزات السلطة.  حفظ األمن ومتابعة القضا

:احلـــــــــــــــــرس- 3
حلرس فإن املصادر تتعرض لذكرها مرارا، بصيغ خمتلفة منها احلرس، وصاحب أما ما يتعلق 

ن احلرس هو املصطلح الذي كانواحلراسة،احملرس،  ن وهذا يدفع إىل القول  سائدا يف القريوان إ
ن الفقيه أمحد بن نصر كان جيتمع  احلكم الفاطمي، ورمبا يكون استخدامه عند العامة، فقد ذكر 
الناس حوله يف املسجد، وذلك أخاف املشارقة فاستفظعوا ذلك االجتماع، فقام صاحب احلرس 

.)31(ى كل من كان معهومعه بعض املغالني، أي غالة الشيعة، فوكل صاحب احلرس به الشرط وعل
ألوامر  ن الشرط فعال هم أعوان كان يتم تكليفهم  إن النص الذي أورده اخلشين يفصح 

بعةو لتنفيذها، وحتت إمرة وسلطة صاحب احلرس، الذيما ميكن استخالصه أن الشرط كانت 
احملاصرة واملتابعة أو املالحقة، يعتقد أنه ميثل القائد األعلى للشرطة آنذاك، لكن مهمة الشرط هي 

ويعود البث يف أمر املشتبه به إىل صاحب احلرس يف األخري الذي هو بدوره يتوجه به إىل السلطات 
العليا.

ن صاحب احلرس سار إىل علي بن إسحاق الطيب الذي كان مستخلفا أفقد ذكر اخلشين 
محد بن نصر فأىب أبو الطيب النظر يف أمره، أفأعلمه خبربسعيد الضيف حينئذ على القريوان،

أمر به عليها، مثفأرسل إىل إسحاق بن أيب املنهال فأرسل مجاعة من العدول فعاينوا احلالة اليت هو 
إىل السجن من غري أن يدخله إىل نفسه، وأمر بتقييده، وواصل من كان معه إىل نفسه، واستكنهم 

مساء من كانوا معه إىل عبيد هللا ... وأقام يف السجن كتب خبرب أمحد بن نصر، رجال رجال، مث و
.)32(تسعة أشهر
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وخطباء املساجد، وكان من مهام احلرس على عهد الفاطميني التجسس على العلماء والفقهاء
م ميثلون النخبة املثقفة، وهي غالبا ما تدعوا إىل الثورة واخلروج ضد احلكام، وخباصة  عتبار أ

ملذهب اإلمساعيلي، فرفض كثري منهم الفقهاء ا ذلك، ملالكية الذين مت إجبارهم على الفتوى 
لعشي فتعرضوا لالعتقال والتنكيل والتعذيب وحىت القتل، فلقد كان الفقيه جبلة بن محود " حيرس 

هؤالء القوم فإن رأيت منهم شيئا من{عند الفرائق فقيل له يف ذلك فقال أحرس عورات املسلمني 
.)33(عليهم}ت املسلمنيحرك

لتجسس على املناوئني ضد خصوم الدولة الفاطمية كانت من املهام  إن قيام صاحب احملرس 
اهلدف منها إحباط كل احملاوالت الداعية إىل الثورة ضد الدولة الشيعية اإلمساعيلية يف بالد و الشرطية

" كان جبلة رضي هللا عنه يصلي عنه:رضي هللا أبو احلسن بن القابسياملغرب، فلقد قال الشيخ
مسجده وجيتمع الناس إليه فجاءه صاحب احملرس يتجسس عليه قال فأخذه جبلة يفاجلمعة

ب وحلف أن ال يعود" جلريد ومل يرتكه حىت  .)34(وأدخله املسجد وضربه 
" حلظه صاحب احملرس لقد وقع نفس األمر مع الفقيه سعيد بن احلداد حينما كان يف جملسه 

حلظا منكرا، فقال له بعض جلسائه إمنا صار إىل العامل ليخربه اجتماع الناس عندك، فأخذ رمحه 
تعاىل ويستكفيه شره وضره" .)35(هللا يستعني 

ا،  لشرطة واحلرس يقيمون  نه كان يوجد دار خاصة  يستخلص من النصوص العديدة 
احلايل، وميكن القول ويشرف عليها صاحب احملر  س، هذه الدور هي مبثابة مراكز للشرطة يف عصر

ا كانت تشمل على املسؤولني يف الشرطة، من كشاف ومراصدة وحشاد نه من املمكن أ
إىل السجالت اليت يسجل عليها أمساء املقبوض عليهم، واملشبوهني والثائرينوجواسيس، إضافة

للمذهب اإلمساعيلي ، فقد كان يوجد مراكز عديدة داخل املدينة على الدولة، وأمساء املعارضني
ومهمتها السهر على حفظ النظام والتصدي بصرامة لكل من يهدد أمن الدولة، فقد ذكر مسجد 
األنصار جبانبه حمرس يدعى مبحرس األنصار، " وهذا املسجد مبحرس األنصار وعليه بين هذا 

.)38(احملرس"
:العســـــــــــس- 4
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من الشرطة يف الدولة الفاطمية خمتص يف احلراسة الليلية، إضافة إىل احلرس كان يوجد نوع
رمني  يطلق عليهم العساسة، مهمتها حراسة املدينة، وتتبع املتسللني يف الليل سواء من اللصوص وا

يضرب ، حبيث كانت توصد األبواب بعد صالة العشاء، و اإلمساعيليأو من املعارضني للمذهب 
م، فقد ذكر عبد هللا بن سعد اللجام قائال:وااللتزاملبوق إلعالم الناس بعدم اخلروج،  "ببيو

يت إليك الليلة نقابله معك، فانتظرته إىل أن  سليمان على كتاب يقابله معي فقال يل:  واعدت أ
.)39(ويال"اختلط الظالم فرددت أبواب الدروب خمافة العسس ووقفت خلف الباب انتظره ط

لرابطة املرابطة )40"يعرب عن العسس وهو" رابطة وعساسةكما ورد لفظ مركب  ، وقد يقصد 
مجع من العسس يرابطون يف احلراسة ليال، وكان العساسة يستخدمون الكالب للحراسة أو

السبائي والكشف عن املارة واملختبئني، واملتسللني، فقد ذكر شخص يدعى سعيد كان عند الفقيه 
متأخرا ليال فقال: " فخرجت من داره فمررت برحبة أبن أيب داود، فإذا برابطة وخرج من عنده

وعساسة وكالب فما كلمين أحد بكلمة وال نبح علي كلب، مث متـاديت يف طــريقي فمررت 
، فما كلمينفوجدت عندهالســماط على دار ابـن أســـود الــداعي هم أحد منرابطة وعساسة وكال

حية سوق بن هشام وعنده رصد وكالب فما كلمين منهم  وال نبح علي كلب، مث متاديت إىل 
أحد، فلما وصلت إىل بئر أم عياض وجدت أيضا عنده مثل ذلك،قتماديت حىت انتهيت إىل 
الدرب فدخلين اهلم والفزع، قلت هم صلوا وغلقوا األبواب فمن يفتح يل؟ فهززت الباب فانفتح 

.)41(يل"
لقد تعرض النص إىل عدة إشارات تربز احلالة األمنية اليت كانت تعيشها البالد على عهد 
ضها ، من رحبة  الفاطميني، من خالل التكثيف من وجود العسس ليال يف مجيع أحناء املدينة وأر

ين أم عياض، لداللة على التخوف من أي انفالت أمأيب داوود والسماط، وسوق ابن هشام، وبئر
سياسة التنكيل واالعتقال والقتل اليت كانت تنتهجها الدولة جتاه معارضيها، هذا من جهة، بسبب

ن الدولة كانت تفرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال ليال بعد  نية نستشف من النص  ومن جهة 
املدن  نذلك، إضافة إىل ذلكأداء صالة العشاء إىل صالة الصبح، وكان يتم قتل كل من اخرتق

ا أبواب توصد ليال يسهر على إحكام أغالقها العسس، كما كانت توجد  كانت حمصنة يوجد 
أبواب للدروب يف األحياء يشرف على إغالقها ساكنيها.
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:األعـــــــــــــــــــــوان- 4
لشرطة يف العصر الفاطمي ما كان يطلق عليهم األعوان وهو مجع للعون، أي وما يرتبط 

الشرطي الذي يساعد الوايل أو القاضي، أو احلاكم بصفة عامة، فيقال عون احلاكم وعون القاضي 
وعون الوايل أو العامل، فقد أشارت املصادر إىل وجود األعوان مبختلف أصنافهم على عهد 

دمت بزواملي وأعــواين ق"قال:الفاطميني، فقد ذكر عن فضل بن أيب العنرب وكان واليا على اجلزيرة، 
مساجد احلصون فنزلــنا ببعض حصون اجلزيرة اليت على ساحل البحر فأدخلوا ثقلي يف مسجد من

وطيورا" .)42(وأدخلوا احلصن كال
ن الفقيه حسن بن البناء الذي كان يتوىل القضاء بقصطيلية، سعوا به ورفعوا  يذكر كذلك 

أنه قدم الربيد إىل عامل قصطلية بعزله وختشيبه ورفعه إىل ":د، وذلكعليه البغي عند إبراهيم بن أمح
مساكهم مث  حبس رقادة، وجلس للقضاء ومل يبلغ العزل فقال من ههنا من األعوان فابتدروه فأمر 
م إىل العمود رجال رجال فضرب كل واحد وأمر بتقيدهم يف احلديد وأودعهم السجن، مث أتى  أمر 

مر  .)43(فأرسل فيه وأوثقه وأرسله إىل رقادة "عزله،العامل 
م يف إنفاذ أحكام القضاء وإحضار من أراد إحضاره  ألعوان ملساعد كما كان القضاة يزودون 

لسوط، فقد جاء يف قضاة قرطبة لتعزيرمعاقبته، سواءوعقاب من طلب القاضي  أو الضرب 
ن أحد القضاة ن عبد هللا عرضت عليه قضية ختاصم يف غصب رجل وهو عمرو بوعلماء إفريقية 

وآخر من وجهاء السلطان حبيث جاء يف ركب عظيم وبني يديه الفرسان ضعيف من عامة الناس
، فطلب منه اجللوس بني يديه فتكلم الوجيه وقال عليه األدب فيما نسب إيل من )44(والرجالة

لغصب فال؟  الغصب فقال القاضي:" لو قال ذلك لرجل صاحل عليه األدب، فأما من كان معروفا 
مث قال جلماعة من األعوان ممن كانوا بني يديه أمضوا معه وتوكلوا به فإن رد إىل الرجل داره وإال 

.)45("فردوه إيل
:البـــــــــــــــــــــــــوابون- 5

بواب، وذلك حىت  سوار مزودة  ن املدن يف العصر الوسيط كانت حتاط  وكما هو معروف 
يسهل التحكم يف املدينة والقدرة على صد أي خطر خارجي حمتمل، وكانت األبواب حيرسها رجال 

الداخلني واخلارجني منها، فقد ورد أن اهلواري املؤدبيطلق عليهم البوابون يقفون عندها ملراقبة 



حيمي عبد الحفيظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجهزة األمن الداخلي في الدولة الفـاطمية ببالد المغرب

52

لقصر، حينما اقتيد إىل السلطان ليبث فيه بسبب ذلك املشرقي، وجدا شخصا يدعى جوهر 
نري قال: فلما صرت يف و  الذي توسط له وأعطاه ماال فقال: " فانصرف معي جوهر ودفع إيل الد

احلسن جوهر سقيفة القصر قام إيل البوابون وأرادوا أن  أ خذوا مين مما أعطاين... فصحت 
ا" مؤدب وزجر البوابني عين فخرجت  .)46(فقال يل مالك 

:احلشـــــــــــــــــــاد- 6
ا مرتزقة كان يطلق على أحدهم احلاشد ا كانت املدينة وخباصة عاصمة الفاطميني رقادة

ن مهمتهم من خالل التسمية تعين  ومجعها حشاد، وكان هؤالء من السودان، ميكن أن نقـــول 
احلشد اجلماعي للناس إما إىل احملرس أو الوالة واألئمة، وخباصة يف أوقات الثورات والقالقل والفنت، 

دين حاشد السودان قدميا إىل رقادة فبذل أهل البلد فقد قال أبو رزين األسود اجلمونسي : " حش
للحاشد دينارين ليرتكين فأىب بكل حيلة، فأخذين ومضى يب إىل رقادة، وأبو معلوم الكتامي يسمي 
الناس احملشودين، فلما قربت منه نظر إيل وقال: من أمركم أن جتيبوا هذا وهو ال يعرفين، وقال جيبوا 

معشر  حلاشد دواة وقرطاسا وكتب  احلشاد ال تعرضوا أليب رزين يف أي البالد كان، وأطلقين وأمر 
.)47(أن يعلق ويضرب"

دة هللا حينما أظهر اخلروج إىل ويشري القاضي النعمان إىل خطة احلاشد، حينما حتدث عن ز
ت احلرب وشد أيب عبيد هللا قائال: " أظهر اخلروج بنفسه إىل أيب عبد هللا وتقدم يف االستعداد آلال

.)48(السالح... وأخرج احلشاد إىل األمصار واألجناد "
حلشد اجلماعي، وإلقاء القبــض  ا سكان البالد  ويبدوا أن السياسة القاسية اليت كان يعامل 

طالق سراحهم، على النــاس واقتيادهم إىل السلـــطان، دفع ببعض احلشاد التعاطف مع احملشودين
ختالق أكاذيب وأساطري ، قد تكون من جنس ما كان يزعم به دعاة الدولة الفاطمية  وتربير ذلك 

م الس م لتحقيق طموحا ا دعو اسية، وبثها يف يمن ذكر اخلوارق والكرامات اليت كانوا يدعمون 
طالق شادالواقع، فقد قام أحد احلأوساط العامة، قصد بث روح االستسالم لألمر الصقالبة 

وحينما وصل إىل املهدية سأله السلطان أين احلشد فقال:" حشدت خلقا ،سراح احملشودين
قد انتهت إىل السماء، فصاح عظيما، فلما قربت من مرسى احلامة خرج منها شيخ وبيده حربة

ا، فما مجع هللا منا واحدا وافرتق احلشد" .)49(صيحة وأشار 



حيمي عبد الحفيظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجهزة األمن الداخلي في الدولة الفـاطمية ببالد المغرب

53

ض النفوس يعطي صورة عن هذه اخلطة اليت كان  إن ما جاء يف النص الذي ورد يف كتاب ر
كانت حشد كل من يشكون يف أمره دون رجال من السودان والصقالبة، ويبدوا أن مهمتهميشغلها

بعة  أن توجه هلم األوامر من قبل مسئوليهم، قد تشبه القوات اخلاصة حاليا، وكنت هذه اخلطة 
م ، إضافة إىل الفساد الذي كان يستشري يف جسم هذا اجلهاز بعرض للسلط ان مباشرة ، وتصرفا

لدينارين اليت عرضت عليه مقابل إطالق سراح أالرشوة على احلاشد ولكنه أىب، رمبا مل يرض
م وأخطائهم جتاه  م كانوا معرضني للعقوبة على تصرفا م من كانوا يسمو رزين ، إضافة إىل ذلك 

. حملشودين
:الــــــــــــــدوارة- 7

وقد وردت إشارة واحدة تبني وجود نوع آخر من يسهرون على أمن الدولة الفاطمية، وقد 
بعة مباشرة  بعة للشرطة أي صاحب احملرس أو تكون  تكون خطة 

ت اخلاطفة، بوضع حواجز للمراقبة، قصد تفتيشالوايل، تقوملألمري أو  دف إلقاء لدور املارة 
ن  م، وخباصة أولئك الذي جهروا مبعارضتهم لنظام الدولة الفاطمية فقد ذكر  القبض على املشتبه 

القاسم الفزاري ال :)50(شاعر هجا بين عبيد بقصيدة مطلعهاأ
م ـم سبب النجاة عموماعبــدوا مـــلوكهم وظــنوا أ لوا 

مومتكن الشيطان مـن  فأراهم عـــوج الضــالل قومياخطوا
أحكامهم ال سلموا تسليـــــــــمرغبوا عن الصديق والفاروق يف

حباتواس ا ابــن أســود  قـــدارة واللعــنيــبدلوا  متيمـــاوأ
ذه القصيدة؟أخربينفلما فرغ من إنشاده قال له أبو إسحاق  ا هللا ما أردت  فقال له، أردت 

يب القاسم الفزازي، فقال له  عز وجل، فقال: اللهم أمحه واكفه وعافه، فخرج من عنده وجاز 
.)51(الفزازي الدوارة يبحثون عنك فخاف سهل"

:املـــــــــــــراصدة- 8
وجاء يف لسان ،)52(رصد: املَْرَصُد: موضُع الرَّْصد. [والرََّصُد] هم القوم الذين يرُصدون كاحلََرس

ِري العرب: َوَمجَاَعًة ِمْثُل الرََّصِد واَألْرصاد، والرََّصُد َيُكوُنِ جلََْماَعِة؛ َوقَاَل اْلَفرَّاُء: َمْعَناُه ِيف التـَّْفسِ 
ً فَِلَذِلَك َوحَّدَ  ِهَي َمجُْع َراِصٍد َوُهَو (َوالرََّصَدِة) َواْلُمتَـَعلِِّمَني ، وجاء يف املغرب:)53(َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم َعْو
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ْلِمْرَصاِد لِْلِحَراَسِة َوَهَذا  ِ َا اْلَمْسُموُع الرََّصُد َوَنِظريُُه اْحلََرُس َواْخلََدُم ِيف الَِّذي يـَْقُعُد  ِقَياٌس َوِإمنَّ
.)54(َحاِرسٍ 

لشرطة واألمن وهي املراصدة ، أي وردت عبارت على قلتها تشري إىل وجود خطة هلا عالقة 
ألحرى طرق القوافل  ملراصد على الطرق املؤدية إىل النواحي واألمصار أو  الدين يوجدون 

حىت تصل األخبار للجهات املختصة فكان يوجد على تلك الطرق مراكز للمراقبة والرصدالتجارية،
رقعـــة فقد ورد يف سرية جوذر: " وكـــتب للتدخل يف حاالت اخلطر سواء كان داخليا أو خارجيا

يديهم  فيها أمــر طريق السفر وغريها من املراصد هناك، وأن كثريا من رجال الدولة ليست 
.)55(من االختالف"سجالت... وأنه يتخوف ما يقع بينهم وبني العبيد املرصدين

من النص السابق أن خطة الرصد كان يتوالها العبيد من السودان أو الصقالبة، وكان يستخلص
والطرقات،وتتصدى للمتعرضني للمارةمن القوافل على السبلابة شرطة املرور تراقبهؤالء مبث

ماكن جيلس فيها املراصدة، وخباصة يف املناطق املرتفعة ملعرفة ما و  يظهر أن هذه السبل كانت مزودة 
مني الطرق والسبل من قطاع الطرق يقع،جيري وما  وهي مبثابة الشرطة املدنية اليت تشرف على 
واللصوص.

اخلرب:صـــــــــــــاحب- 9
ذكرها يف كثري من النصوص اليت تعود إىل العصر اخلرب من الوظائف اليت وردإن صاحب

إىل اإلمام أو من ينوب الفاطمي، ويفهم منها أن صاحب هذه الوظيفة كان مكلفا بنقل األخبار 
ألمن العام وخيشى منها على مصاحل الدولة. عنه، وخباصة تلك األخبار اليت متس 

وكان الفاطميون ببالد املغرب يتخذون العيون وأصحاب األخبار جلمع املعلومات عن املتابعني 
ومعرفتهم يف حلهم م،من قبل اجلهات السياسية، من أجل معرفة كل التفاصيل والدقائق املتعلقة 

بيث دعائم الدولة الفاطمية، واحلفاظ على حياة األئمة ثأمهية كربى يف توترحاهلم، وكان هلذه اخلطة
لكشف عن املناوئني هلم واملخالفني ملذهبهم. الفاطميني، 

العتماد على ديوان الربيد يف مجع األخبار، وإمنا اعتمدوا ومل يكتف حكام الدولة الفاطمية 
ملهام املوكلة هلم، كما كان خلطة صاحب اخلرب دور مهم يف  على أشخاص خارج الربيد للقيام 

مراقبة قبائل الرببر الثائرة عليهم واخلارجة 
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وكان لعيون الفاطميني دور يف نشر الدعوة اإلمساعلية يف اخلارج كمصر واألندلس عن طاعتهم،
م السياسية مستقبال.رغبة يف حتقيق توسعومعرفة أخبارها، ا

ن الفقيه أمحد بن موسى التمار وأخوه دارت عليهما الدائرة بقوله: " دارت  لقد ذكر اخلشين، 
على أمحد بن موسى وعلى أخيه دائرة من مغرم فادح، مث من بعد ذلك دارت عليه يف أخيه حممد 

القريوان على عبيد هللا يف دائرة عظيمة ، وذلك أن أخاه حممد بن موسى، دخل يف مجاعة رجال
م: من ظلم العمال، فوقع ذلك من عبيد  سالم عيد، فاندفع: يصف سوء حال الرعية، وما نزل 

: من أهل القريوان ـــ فعقدوا عليه شهادة عند صاحب - هللا موقع الكراهية، واتصل ذلك مبن أمساه
، فأمر بضربه مائيت سوط، فضرب ضراخلرب ورفعها ـــ : على يد حممد البغدادي، ـــ إىل عبيد هللا

.)56(معنيا فمات رمحه هللا"
ن صاحب اخلرب على عهد الدولة الفاطميةنقرأ من خالل هذا مل تكن مهمته مجع النص 

توجيه التهم للمعارضني، أو الذين يتهمون إىل اإلمام، وإمنا التورط يف العمل علىاألخبار، وتبليغها
ل ظلم، والبحث عن شهود الزور قصد القضاء على كل من تسول له نفسه جتاوز ما عمال الدولة 

حلق ويكشف جور وظلم العمال،إمام الدولة،يريده وهذا وأن األئمة مل يكن يعجبهم من يصدح 
يف بالد املغرب كانت تعانيه الرعيةإن دل على شيء إمنا يدل على مدى التسلط واالستبداد الذي

ميني، وكانوا يستخدمون القوة املفرطة يف إسكات املعارضة، إضافة إىل ذلك نستنتج على عهد الفاط
ن خطة صاحب اخلرب كان صاحبها على اتصال مباشر مع أئمة الفاطميني، أو مع رجال خملصني 

حممد البغدادي.للدولة هلم قرب منهم أمثال
وموضع ثقته، ألمهية املنصب الذي لقد كان صاحب اخلرب من األشخاص املقربني من اخلليفة و 

إىل قدر كبري من األمانة والدقة ممن يــتوالها، ينقله من أخبار، فهي خطة حتتاجفيمايتطلب الصدق
النعمان بن حممد الذي عمل يف خدمة اإلمامني وعلى قــدر كبـــري من العــلم، فقد ذكــر القاضي

ما، واإلمام إذ يقول: " وخدمت املهدي املهدي والقائم من آخر عمره تسع سنني وشهورا وأ
اء أخبار احلضرة إليهماالقائم م حياته يف إ يف كل يوم طول تلك املدة إىل أقل مر هللا من بعده أ

م " .)57(األ
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وتظهر أمهية صاحب اخلرب على عهد الفاطميني، عندما استدعى املعز لدين هللا يوسف بن 
ليعرض عليه إسناد والية املغرب إليه قبل رحيله إىل مصر، وبعد إعالن زيري زيري الصنهاجي 

قائما موافقته قال له: " بشريطه تويل القضاء واخلراج ملن تراه وختتاره، واخلرب ملن تثق به  وجتعلين أ
خادم  بني أيديهم، فمن استعصى عليهم أمروين به حىت أعمل فيه ما جيب، ويكون األمر هلم وأ

.)58("ني ذلك.ب
م الفاطميني كان هلا انتشار واسع يف الداخل واخلارج،  ويبدوا أن عيون وأصحاب األخبار أ

على ذوي الشأن من وجهاء القبائل والعلماء وعلية خيفون أنفسهم ويتجسسون على الناس، وخباصة
م نهالقوم، أل هم يف الغالب الذين حيركون العامة ضد العمال واألئمة، فقد ورد يف سرية جوذر 

م يرعون بلغه اخلرب ملسيلة رجل يدعى عثمان بن أمني، كان يكاتب بين أمية وأ نه كان يوجد 
ذمامه هناك 

ال حجزه ويقضون حوائجه، وأنه يقدح يف الدولة، ومل يكن العامل جعفر بن على أخذ على يده و 
.)59(عن أمر يوجب اإلشارة إليه بذلك

م الفاطميني دفعهم إىل توخي الصرامة  ا بالد املغرب أ إن األوضاع السياسية املعقدة اليت شهد
لبحث والتحري حىت اضطر اخلليفة الفاطمي األولاألمن،يف تنظيم  إىل إنشاء مصلحة خاصة 

جتول أبو عبـد هللا هـ،298ويف سنة "أنه:ان املغرب تعرف بديوان الكشف فقد ذكر صاحب البي
تة. وقتل الرجال، وأخذ األموال وسىب الذرية وأحرق بعض الشيعي يف بـالد الرببر وحارب صدينة وز

لفتوحات إىل عبيد هللا، فقرأت كتبه على الناس، وفيها لنار، وكتب  ويل أبو جعفر املدن 
.)60(مع عمران بن أيب خالد بن أيب سالم"البغدادي ديوان الكشف، مشرتكا 

ديوان الكشف لكن من املمكن أن يكون له عالقة بصاحب ورغم أن املصادر ال تذكر مهام
اخلرب، فهي مبثابة مؤسسة تتلقى األخبار من املخربين يف مجيع أصقاع الدولة خريها وشرها، ويشرع 

لدر املختصةوإعالم اجلهات يف التحري عنها األوىل اإلمام الختاذ اإلجراءات الالزمة جةو
لفنت والثورات، أو املتابعة واالعتقال إذا كان األمر يتعلق  للمواجهة، إذا كان األمر يتعلق 

اإلمساعيلي.شخاص حيرضون ضد الدولة أو يقدحون يف املذهب 
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أداء وظيفته على من املعتقد أن صاحب اخلرب حيتاج إىل أعوان ومساعدين حىت يتمكن من 
الوجه األكمل، فليس من املعقول أن يتوىل نقل األخبار إىل اإلمام أو اخلليفة شخص واحد، فال بد 
م كانوا  من وجود جهاز من أصحاب األخبار املنتشرين يف كل مكان داخل الدولة وخارجها، وأ

م احلاكم يف مصرميلكون وسائل اتصال سريعة لنقل األخبار يف حينها، فقد ذكر املقريزي ذ لك أ
خلرب إىل القائد غنب ليوصلها إىل احلاكم بقوله: " ويقال أن كان عقيل صاحب اخلرب حيمل الرقاع 

.)61(وهي خمتومة "

إن خطة صاحب اخلرب، من أهم اخلطط اليت أسهمت يف ضبط األمن، من خالل نقل األخبار 
ن للمعلومات واألخبار  رز وأساسي يف اختاذ القرارات املناسبة، يف حينها، وما من شك  دور 

ت الداخلية كالفنت والتأهب لتحد حبشد كل الوسائل للتصدي للخطر سواء كان األمر يتعلق 
دد أمن الدولة بشكل عام. ت اخلارجية اليت  والثورات اليت تنتفض ضد الدولة، أو تلك التحد

فإن النصوص اليت وردت بينها،التنظيمات األمنية فيما تلك أما فيما خيص العالقة اليت تربط 
ا إمنا جاءت على شكل إشارات  يف املصادر ال تفصل فيها، ومل يكن القصد ذكرها هي بذا
م، ولذلك  و التوقيعات اليت كان يصدرها اخللفاء أو نوا مقتضبة يف سياق العرض التارخيي لألحدا

تبقى هلا الستقاللية،تتميز ، ولكن حىت وإن كانتببعضبعضها فالصورة ال تتضح عن عالقتها 
لعمل الشرطيصلة قوية فيما بينها من حيث الصالحيات واملهام، فهي تشرتك كلها فيما يتصل

. واألمين
جلانب األمين يف الدولة الفاطمية ببالد املغرب : خامتة من خالل هذه الدراسة املتعلقة 

عن معامل التنظيمات األمنية اليت استحدثها الدولة قصد بسط األمن صورةاإلسالمي تقدم لنا
لقوة، ويتجلى ذلك فيما يلي:(التشيعوفرض االستقرار، وكذا فرض املذهب اجلديد   (

واحلرس،تنوع وتعدد للتنظيمات األمنية يف الدولة الفاطمية ببالد املغرب بداية من الشرطة- 1
.اخلربصاحبون،البواباملراصد،والعسس، الدوارة، 

وكل واحة كانت خمتصة يف جانب من مهامها،تلك التنظيمات وإن كانت ختتلف يف أن- 2
ا تشرتك فيما بينها ا خطط تعمل على ضبط النظام جوانب األمن الداخلي إآل أ العام،و

ومواجهة األخطار الداخلية، كالفنت والقالقل والثورات.



حيمي عبد الحفيظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجهزة األمن الداخلي في الدولة الفـاطمية ببالد المغرب

58

احلكم الذي كان يقوم على اجلانب األمين فقط لفرض طبيعة تنم هذه التنظيمات على- 3
لقوة وغياب الطرق السلمية كاإلقناع  واملناظرات.املذهب 

النتشار يرام،أن الوضع األمين يف الدولة الفاطمية ببالد املغرب اإلسالمي مل يكن على ما - 4
ت. الفوضى واالضطرا

للمضايقات والتنكيل والسجن تنفذها تلك من العلماء 01تعرض املعارضني للمذهب الشيعي - 5
التنظيمات.

وعلى أية حال فإن كثرة التنظيمات األمنية تكشف عن طبيعة احلكم الذي كان يفرض نفسه 
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حنو املشرق.
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وإنتاجه الفكريالقسنطيينالشيخ عبد الكريم الفكون

م)1663-1580/ـه1073- 988(

1/ طالب دكتوراه جامعة وهرانتيارتحسني، جامعةاألستاذ بوخلوة 

أدرارأمحد، جامعةإشراف: األستاذ الدكتور احلمدي 
ملخص البحث:

القسنطيين املولود سنة الفكونشيخ عبد الكرمي حلياة اليتناول البحث دراسة جلوانب خمتصرة 
الكرمي صوفيا عاملا عامال اعتمد على م .كان عبد1663ه/1073م واملتويف سنة 1588ه/988

نفسه وعائلته يف تكوين نفسه ونبوغه يف خمتلف العلوم الدينية ولعل ما يثري االنتباه عالقاته احلسنة مع  
كثري من العلماء املعروفني منهم أيب سامل العياشي وعيسى الثعاليب وأمحد املقري ومفيت اجلزائر سعيد 

لتدريس حيث خترج عليه الكثري من املشايخ املشهورين واملغمورين أيضا  الفكون اهتم ،قدورة وغريهم
عصره ،  لتأليف يف العلوم الدينية وعلوم اللغةكما اهتم كما يالحظ على الفكون اهتمامه بقضا

.اجلانب االجتماعيخاصة

رادياهلادي يف شرح السنان، فتح، قسنطينة، حمددمنشوراهلدايةالكلمات املفتاحية: ، ا
احنرافات التصوف.،الفكونمدحم، احلجركب

The brief :

this research  deals with a brief study of a chort biography of the scholar  cheikh
abed elkrim alfakoune who  was born in 1588 [988 higris] in constantine and who
died in 1663 [1073 higris] .

This research talks also about his intellectual publications about arabic language
and islamic sciences.

Elfakoun was interested also in teaching as a result many famous and brilliant
scholars were graduted and were tought by elfakoun.
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متهيد:

كبريين يف خمتلف أحناء لفكرية يف اجلزائر خالل العهد العثماين رواجا ونشاطااشهدت احلياة
، وتشجيعواالقتصاديواالجتماعيلك ملا متتعت به من حالة اهلدوء واالستقرار السياسي البلد وذ

اجلزائري ال يعاين من األمية مثل ما  حإعاقتها. فأصبا أو حماولة احلكام للحركة الفكرية وعدم حماربته
كان يعاين منه األورويب مثال.

طاء هامش كبري من احلرية للجزائريني فبنو املدارس عمتيزت السياسة العثمانية التعليمية 
وجالوا يف األحناء وقد اهتم السالطني ، داخل البلد وخارجها يتعلمون ويعلمون، وأسسوا الزوا

وشجعوهم على التأليف فظهرت أمساء من لناحية الفكرية ف قربوا العلماء ومنحوهم خمتلف املزا
العيار الثقيل سامهت يف ديناميكية احلركة الفكرية يف اجلزائر.ومن هؤالء الشيخ العالمة الفقيه عبد 
الكرمي ين حممد بن عبد الكرمي القسنطيين.الذي اشتهرت ترمجته يف املصادر خاصة ببالد املغرب 

وهذا البحث يسلط الضوء عل هذا العلم وجهوده المي ونعتقد أن ذالك راجع ملكانته العلميةاإلس
الفكرية.

لشيخ*/ الفكون:عبد الكرميالتعريف 

التميمي من قبائل متيم هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن حيي الفكون:نشأته- 1
م بقسنطينة وهو اليوم الذي مات فيه جده عبد الكرمي أما والده فهو 1580ه/988العربية ولد عام 

أبو عبد هللا حممد خطيب اجلامع األعظم كان فقيها صوفيا تويف بعد رجوعه من احلج يف أواخر حمرم 
1.ه يف قرية املويلح مبصر1045عام 

دة على ذالك فهي شريفة النسب فقد ذكر الفكون يف منشور اهلداية  وأما أمه فهي عربية وز
ذكر أن امسه أيب عبد هللا وقد، ذاكمزوار الشرفاء إذ وكان، ألمهفتنة وقعت بقسنطينة وذكر أن جده 

2.من الذين تعاطوا املنصب الشرعي الدعائهم العلمالشريف وعدهحممد قاسم 
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كثري لهقد ترجم فرغم ذالك، حياته الشخصيةومل يذكر لنا الفكون إال القليل النادر حول
م حيث يقول: ومن لقيته 1679/ه 1090من املؤرخني منهم أيب سامل العياشي املتويف سنة 

بطرابلس الشيخ الفقيه املشارك سيدي حممد بن العالمة الفهامة  الناسك اخلاشع اجلامع بني علمي 
القسنطيين وكانت وفاته رضي هللا ر والباطن سيدي عبد الكرمي مب حممد بن عبد الكرمي الفكونالظاه

لطاعون الذي حل ، ه1073عنه عشية اخلميس السابع والعشرين من ذي احلجة سنة  شهيدا 
خلدمة والوالء واالعتقاد الصاحل ملا حججت  بقسنطينة وكانت لنا به رضي هللا عنه  وصلة وانتساب 

حبضرته واالخنراط يف سلك  أهل االتصاله .وقد قال رضي هللا عنه ملا طلبت منه 1064عه سنة م
وكان رمحه ، لك ما لنا من اخلدمة وعليك ما علينا من الرمحة، إين أقول لك كما قال الشاذيل، خدمته

ا يف ذالك يقتدى عدما كان إمامهللا يف غاية االنقباض واالنزواء عن اخللق وجمانبة علوم أهل الرسوم ب
وتركناها ، به ها  3.حيث تركها وكان يقول:قرأ

:ثقافته- 2

نشأ الشيخ الفكون يف حضن والده بعدما تويف جده كما العوامل املؤثرة يف  ثقافة الفكون:
طلب العلم حبفظ القرآن الكرمي الذي كان قاعدة التعلم يف املغرب اإلسالمي يف أسلفنا وقد بدأرحلة

وقد ذكر الفكون عند حديثه عن أيب العباس أمحد بن ثلجون أنه قرأ عن خاله أيب القاسم ، هذه الفرتة
وغري ذالك يبدوا أن الفكون قد نشأة نشأة عصامية 4بن عيسى امللقب بثلجون وهو من قبائل زواوة

لك أنه يف عهده ذ، فال نعلم أنه ذهب إىل أي وجهة لطلب العلم غري قسنطينةتعليمه منذ صغره يف 
قلت الرحالت العلمية بني مدينيت قسنطينة وتونس وتوطد االنفصال السياسي بينهما وتقلصت إىل 

رات وغريها رحل إىل الشرق طلبا للعلم يف وال نعلم أن الفكون، حد كبري املبادالت التجارية والز
ورغم أننا جنده يفكر يف ، ق أمريا لركب احلاج ال كطالبأما يف كربه فقد كان يتوجه إىل املشر ، صغره

فع لك ورضي ولكنه عدل عن ذإذ كان متربما من أحوال بلده وأهلها، اهلجرة إىل احلجاز وهو 
أن أهون الشر هو عدم اهلجرة إذ قد يكون إلقامة يف وطنه مستندا إىل حديث شريف جعله يعتقد

5.البلد الذي يهاجر إليه أكثر سوءا من البلد الذي هاجر منه
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رغم تربم الفكون من عصره ونعيه العلم والعلماء إال أن احلياة العلمية  العلماء:وجود-أ
منهم ، من العلماء قرييب العهد من الفرتة اليت عاش فيهاةكانت موجودة فقد ذكر الفكون جمموع

نه حفص عمرالشيخ أيب  الوزان والذي بدأ الفكون بذكر ترمجته يف كتابه منشور اهلداية وقد وصفه 
ين تويف عام  الر قوتة العصر واألوان العامل العارف  6ه.965شيخ الزمان و

وحممد العطار وأمحد الغريب ن منهم حممد الكماد وقد ذكر الفكون يف مؤلفه علماء آخري
ديس ، وعمه قاسم الفكون، وجده ووالد جده عبد الكرمي وحيي وعبد اللطيف املسبح ومحيدة بن 

لـ 7.أليف أو التدريستوحممد التوايت وغريهم من املشايخ الذين أسهموا يف احلياة العلمية سواء 

كانت الكتب  مصدرا من مصادر التعليم  فعند مطالعتنا دلقالعلمية:وجود املصادر -ب
الفقهية فإننا جند أمساء كثرية من التآليف يف العلوم الشرعية خاصة  للفتاوى والنوازل  وخمتلف القضا

وخمتصر خليل وخمتصر ، حنون واحلاوي يف الفتاوي للربزيللسةمنها كتاب املدون، علم الفقه املالكي
فقه  والدرر املكنونة يف نوازل مازونة ورسالة ابن أيب زيد القريواين وعقائد السنوسي  ابن احلاجب يف ال

، وكتاب الشفء للقاضي عيض ودالئل اخلريات حملمد بن سليمان اجلزويل وكتاب التوضيح خلليل
والقدسية ، وحلية األولياء أليب نعيم األصفهاين  واحلكم العطائية البن عطاء هللا السكندري

سيس القواعد واألصول ، واملدخل البن احلاج، ريلألخض العقباين ومعيارلزروق وفتاوىو
8.وغريهاالونشريسي

ه مرارا وشرح ألفية بن 1031سنةاملرادي، التوايتلفكون على الشيخ اقرأ:شيوخه-ج 
وكتابللقرطيب احلاجب مبطالعة التوضيح عليه والتذكرة وابن، بشروحهامالك وعقائد السنوسي 

9.عليه مباحث يف اإلعراب للسيوطيمسلم بن احلجاج مبطالعة األيب كما قرأ

ي قدم من بعض مسائل اإلسطرالب وبعض من الفرائض على حممد الفاسي الذأيضاقرأ 
قشه فرأى منه فاس ونزل مبدرسة الفكون عليه السنوسيضوابط معه فقد فتح قصورا سوىوذكر أنه 

لصناعة األلفاظعلم الفرائض" للحويف فلم جيد هلذا الشيخ معرفة يف معاين شارح "زمام الرائد يف وال 
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لطريقة  الكسورية فأطبق الكتاب ملا تيقن من عجزه وطالعه وحده ففتح هللا يف عمل الفريضة 
10.الكسرية

سليمان وقد انتقلعلى الشيخ أبو الربيع سليمان بن أمحد القشي من بلدة نقاوس كما قرأ
قرأ على مصر حيثتوقف يف احلجاز لكنهإىل قسنطينة حيث درس على الفكون اجلد مث قصد 

عليه الفكون حيث قرأوالرسالة وألفية العراقي مث رجع إىل قسنطينة السنهوري املختصرعاملها سامل 
على أبو كما قرأ11شرح صغرى السنوسي وقطر الندى واألجرومية بشرح جربيل وبعض أوائل األلفية

ه سابقا وقرأعلى أيب فارس  الذي قرأ بتونس على النفايت،عبد هللا حممد بن راشد الزواوي الذي ذكر
12.الشيخ الشريف النجار

هذه هي العوامل اليت صاغت شخصية الفكون العلمية وكان ال بد أن يبلغ العلم الذي 
وأن العلماء العاملني قد قلوا ، كثرخاصة وهو يرى أن اجلهل قد انتشر وأن أدعياء العلم  ،حازه

م وقد قرر الفكون هذه احلالة خاصة يف كتابه "حممد السنان يف حنور إخوان الدخان" .وخفتت أصوا

:تالميذه- د

اليت ريس يف مسجد املدينة وزاوية آل الفكونمارس الفكون التد اليت كانت من بني الزوا
ا حممد بن راشد الزواوي ورمبا استقبل الشيخ  ا إقامة للطلبة وقد استقر  تستقبل طلبة العلم فالزاوية 

رة أو طلب العلم 13.ببيته سواء بغرض الز

لنفقة على طلبة  خذ أجرا على التعليم بل كان هو الذي يتكفل  كر ذ العلم فقدومل يكن الفكون 
أبو العباس ختفيف لك صاحبنابذوقصدفقال:زواوة،ثالث من طلبة العلم منهم اثنان من جبل 

14.فأجريت هلم ثالثتهم املؤونةحلسىن،عامله هللا ىاملؤونة عل

وقد خترج على يد الفكون من العلماء الكبار لعل من أشهرهم أيب مهدي عيسى الثعاليب من 
ه تلقى العلم مبسقط رأسه مث رحل إىل اجلزائر وقد تتلمذ على سعيد 1080تويف عام الثعالبةموطنة

لكن بعض األحداث أمهها وفاة الشيخ اّألنصاري 15لى عبد الواحد األنصاري السجلماسعقدورة و 
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ه وثورة ابن الصخري يف الشرق اجلزائري والثورة ضد الباشا يوسف الذي كان 1057لطاعون عام 
للثع جعل الثعاليب خائفا على نفسه فتوجه إىل قسنطينة ، اليب اليت انتهت برمي الباشا يف السجنمقر

لشيخ عبد الكرمي الفكون وروى عنه  ا  ا لعدم استقرارها وال شك أنه قد اتصل  وإن مل يطل مقامه 
كرة إىل أن احلديث وحنوه ولكنه مل يلبث أن غادر قسنطينة وقد ظل منتقال بني قسنطينة وزواوة وبس

16.ه قاصدا احلج1061غادر اجلزائر سنة 

مل  يذكر العياشي ما قرأه عليه وإن كان قد خلص أهم ما أطلع عليه من أيب سامل العياشي:
منها "حمدد السنان يف حنور إخوان الدخان" والديوان يف مدح النيب صلى هللا عليه ، مؤلفات الفكون

والصحيحني والسنن األربعة  وطرفا من األحكام ، املوطأ ملالكوذكر أنه قرأ عليه بعض كتاب ، وسلم
عيات ابن أيب عوانة  ومن نظم  الصغرى لعبد احلق اإلشبيلي والشفاء للقاضي عياض وبعض من ر
أصول السلمي لزروق وغنيمة الوافد لعبد الرمحن الثعاليب كما أخذ منه التصوف حيث قال :كانت لنا 

، ه1064خلدمة والوالء  واالعتقاد الصاحل ملا حججت معه سنة تساب به رضي هللا عنه وصلة وان
أقول لك  ، حبضرته واالخنراط يف سلك أهل خدمتهاالتصالملا طلبت منه عنهإذ قال يل رضي هللا 

17لك ما لنا من اخلدمة وعليك ما علينا من الرمحة.، كما قال الشاذيل

د أجازه الفكون وغريه من فطاحل علماء كما قرأ عليه حيي الشاوي من أهل مليانة وق
ديس القسنطيينو . 18العصر حيث ذكر أستاذه الفكون يف تقييده"نزع اجللباب ، منهم بركات بن 

البوزيدي،ومنهمّ أيب عبد هللا حممد 19"كما ذكر له جواب عن لغز السيوطي يف إحدى مسائل النحو
20.سأله عن بعض مسائل الفقه فكان يقيد له أجوبتها

لتصوف العملي.ومنهم الشيخ خملوف قرأ خذ ويشتغل  عليه النحو مث ترك العلم وراح 
قدم إىل قسنطينة عام اجلزائر،هارون مبتيجة وطن من عمالة أوالدومنهم حممد اهلاروين أصله من زاوية 

القاسم البهلويل وأبوأبو عبد هللا اجلديدة. ومنهمالفكون يف حال بناء داره حيث وجده،1022
حباث ووارد أفكاقرابن حيي من جبل زواوة ر ما املرادي على األلفية ففتح هللا يف تلك القراءة 

فلما حصل اخلتم يف التأليف طلبوا القراءة يف غريه فمنعهم الشيخ من ، أعجب اجلميع نظرا واستدالال
ملل له من قوة الفطنة ،وحدث عن أيب عبد هللا انه أصبح له أتباع وتالمذة وحق له ذالك.ذألك
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كان حيضر اإلقراء على ،  عاشور القسنطيينماللسان. ومنهوقبول البحث وواسع العارضة وفصاحة 
فكان دائما يستشكل املسائل حنوا ، األلفية ورمبا يسأل املرة فكان الشيخ ال يرد له اجلواب لبالدته
لكتاب  يت إىل الشيخ به مرة ببطاقة ومرة  ومرة مشافهة وقد رحل إىل ، نفسهوفقها وكالما 

21.تونس

والد السابق أقرأ على التوايت وبد وفاته انتقل هو ومجع من الطلبة للقراءة أبو عمران موسى الفكريين
22على الفكون فدرس عليه املرادي يف النحو مث انقطع عنه خلالف بينهما 

ه 1028ا مرضا أعىي األطباء عام وجده مريضبزواوة،علي بن عثمان الشريف من قبيلة بين تربون 
ضعيفة كانت ملكتهفالزمه وقرأ عليه املكودي واملرادي فاصرف من عنده وهو جنيب يف العربية بعدما  

23.يطعم الطلبة من عندهوكان، وغىنوبلغه أنه أصبح صاحب درس عظيم فأجازه،فيها 

جلزائر قرأ على الشيخ بعد وفاة الشيخ أمحد بن سيدي عمار خطيب اجلامع األعظم 
كان فطنا لبيبا أريبا ذا عقل وزي حسن رجع رجوع حسنا يف ،  أمحد بن ثلجونأيضا ومنهم، التوايت
وكان ، يوصحيح البخار ، والرسالة واملرادي وغريهالكالم،قرأ على الشيخ ابن احلاجب وعلم شيبته،

اللسان فصيح الكالم ذا خط طيش طلقجمالسا مؤانسا نعم اجلليس ونعم األنيس مع رزانة وعدم 
اء،حسن ورونق  م مرضه وحيادثه ليخفف عنه مرضه ويصاحبه إىل املسجد يؤانسه يفكان و أ

لطاعون عام  24ه.1031األعظم وقد تويف 

، كان ذا عقل جيد وفكر رصني بطيء الفهم ثقة فيما يفهمه صاحل احلال،  حممد البوقلمامي
حلق تويف جاء طق، اله كان مالزما للقراءة على الشيخ جاد ال يعرف اهلزلحيب الطلبة ويواسيهم مب

كان يقرأ على الشيخ التوايت وبعد ارحتاله ديس،أبو عبد هللا حممد بن ومنهم أيضا ، الطاعون املذكور
حممد الفكريين أخوا عاشور 25استقر للقراءة على الفكون وهو من موثقي البلدة ممن يشار إليه .

26.كان صغريا جمتهداالفكريين،

قرأ على سامل السنهوري ويذكر أنه ، تقلد منصب الفتوى بقسنطينة، علي بن داود الصنهاجي
27.ليف يف النحو كقطر الندى وحنوهوقرأ على الفكون، أجازه
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اجلد وحممد بن احلسن  والفكونقرأ على التوايتالشهادة،ممن تعاطى خطة امليلي: وهوأمحد 
حثته جتده بليدا ا حيفظ مسائل غراب ومشكالت صعاب ليقطع ، كان إذا رأيته حسبته فطنا وإذا 

لمن يريد معارضته حىت مساه التوايت "كبيش النطاح" درس على الفكون املرادي ورمبا ساعده يف ح
28.تطرح عليه أثناء قراءته كتب احلديثإشكاالت

لتعريفيتعلهذا فيما  لفكون وتعليمه ونشاطه التعليمي يف مدينة قسنطينة إذ يتبني لنا أنه كان ق 
وننتقل للحديث على اإلنتاج الفكري عاملا نشيطا متمكنا ساهم يف نشر العلم يف موطنه وغريه.

للفكون.

اإلنتاج الفكري للفكون:**/

ا كانت ذات أمهية قصوى يف إعطاء معلومات  على الرغم من أن مؤلفاته كانت قليلة إال أ
ليفه نذكر:العثماين ومنإضافية حول خمتلف جوانب احلياة يف قسنطينة خالل العهد 

لنحو إذ ، برع الفكون يف علوم النحو واللغة:يف النحو واللغة-أوال ويذكر سبب تعلقه 
ملدرسة اليت دفن فيها ذاهبا ، جّده يف املنام مرتني أو أكثريقول أنه رأى  إىلويف إحداها رأى أنه 

ألصفر قال فعل ، وكأن اجلد خياطبه من قربه قائال اقرأ، الصالة فيها فيه  وله قرطاسا مكتو و
مد بني الفكون وحموقد وقعت قصة29فاشتعل الفكون بعلم النحو وحصل له فيه ملكه.، ماضي

كان ذلك حيث  بن راشد الزواوي والشيخ التوايت والشيخ الفالري التونسي وحتّديه للفكون يف اللغة 
ليف عديدة يف هذا الفن منها:.وقد ترك لنا الفكون30ق نبوغ الفكون يف اللغة والنحولمنط

وهو جملد أجاد فيه غاية اإلجادة وأحسن  :شرح على أرجوزة املكودي يف التصريف–أ 
كل اإلحسان وأعطى النقل والبحث فيه حقهما ومل يهمل شيئا مما يقتضيه لفض املشروح ومعناه إال 

ليف الذي أجرى تصاريف املقادير بواسطة :وأوله، تكلم عليه وأجاد كما هو شأنه يف  " احلمد 
ا من حركة وصحة واعتالل ونزع إشكال عني ، هوأوضح بيان افتقارها إلي، أمثلة األفعال بتغري حاال

وفتح االنفتاح يف مشاهدة العظيمة واجلالل. ، لديهاالنكساروكسر ، وجودها إىل ضم اإلنضمام إليه
يقول العياشي: وال خيفى عليك ما اشتمل عليه هذا املطلع من براعة االفتتاح ولطيف اإلشارة إىل 
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ليفه أوائل صفر من عام مثانية وأربعني وألف وشرحه هذا أنواع اإلعراب والتصري ف وحد فرع من 
31.نقال وأوسع حبثا وأمت حتريرا من شرح العالمة أيب عبد هللا الدالئي وال أدري أيهما سبق شرحه

راديفتح- ب  ليف يوم السبت الثاين والعشرين اهلادي يف شرح ا : انتهى املؤلف من 
اهـ وقد ذكر الفكون يف آخر املخطوط أنه يعد النظر يف 1038من ذي القعدة عام  وقد، مسود

كل ساعات اليوم وذكر، السنةبدأ التأليف يف شهر شوال من نفس  أنه رمبا ترك االشتغال به أحيا
بعد الثناء على هللا مبا هو أهل والصالة على النيب ، تابوهذه هي فاحتة الك32رمبا ملرضه.

واألصحاب يقول :" أما بعد فقد طلب مين بعض األحباء يف هللا املتنعمني إليه الراغبني يف إبداء العلم 
رادي الذي وضعه يف بيان اجلمل  نشره للمسلمني أن اضع له تقييدا على نظم ابن عبد هللا ا

يوضع عبارته ويبدي ، مما ليس فيه جناح، تطويل وعويص البحث إال مما الحوحكمها جمتنبا فيه ال
رمزه وإشارته مقتصرا فيه على اإليضاح واإلفصاح تقريبا للمبتدي للمنتهي وتذكرة للمنتهي فلم أجد 

ل وعدم مالئمة احلال للمقال وأخذي يف أهبة السفر أشرف ملن ، إال مساعفته وإن كنت يف شغل 
رجاء بركة نبته وإخالص طويته واغتناما يف الدعاء الصاحل يف خلوته فأسعفه، لرجالتشد إليه ا

وجلوته ورجاء من املوىل اإلجابة على إبداء العلم وتدوينه وأنينفع به يف القرب واحملشر وهوله وتنكيده 
فعا يل ومسيت ولكل هم يف الدارين دافعا وهو حسيب ونعم الوك، وأن ينفعين به وأن جيعله شافعا 

رادي"  .33هذه العجالة " فتح اهلادي يف شرح ا

:ليف أخرى منهاليف أخرى: كما أّلف الفكون–ج 

شواهد الشريف على األجرومية: حيث التزم بذكر عقب كل شاهد حديث شرح- 1
" فتح املوىل يف شرح شواهد الشريف بن وهو- هللا عليه وسلم صلى-مناسب من أحاديث النيب 

آخر أمساه "،  هـ1027منه عام فرغ، "يعلى 34."شرح خمارج احلروف من الشاطبيةكما ألف كتا

يف العلوم الدينية      نيا:

العلم والوالية":  ادعى" منشور اهلداية يف كشف حال من –أ 
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ليف احلالة اليت كانت صورة عنالشيخ عبد الكرمي ألنه يعطينايعترب هذا التأليف من أهم 
رخيها وهي الفرتة العثمانية من كل النواحي السياسية  تعيشها قسنطينة خالل فرتة هامة من 

قد ألف منشور اهلداية على فرتات يف عدة دالئل نعرف أن الفكوننوالثقافية. ومواالجتماعية 
م وهي السنة اليت 1635هــ / 1045شكل مذكرات ومهما كان األمر فإنه قد انتهى منه بعد سنة

ملويلح أثناء منصرفه من  يف علم الصرف هو " فتح اللطيف" مث، احلجتويف فيها والده  أنه ألف كتا
هذا الكتاب قد جلب غليه نقمة البعض وأن،اهلدايةهــ وذكر فيه أنه ألف منشور 1048سنة 

لبغض من أجله ومن هذين التارخيني نعرف أن الفكون انتهى من هذا الكتاب بني نورمقته العيو 
35هــ1048–1045

ويبدو أن الفكون أخذ يف تسجيل مذكراته خالل العشرينات من القرن احلدي عشر اهلجري 
م) وقد دام 1616هــ (1025ملرض خطري حل به وألزمه الفراش سنة والدليل على ذلك أنه أرّخ 

رة املوىل 1028/1029سنوات وبدأ خيف عنه خالل سنة ثالث معه املرض هــ  و أشار إىل ز
–1013علي  إىل قسنطينة قادما من السلطة األمحدية وقد توىل السلطان أمحد العثماين بني (

رة املذكرة قد متت خالل هذه الفرتةم ) فتكو 1617/ 1604هــ) (4027 مث إن الفكون ، ن الز
ضمنها منشور اهلداية هــ 1038واملراسلة وقعت يف عام ، استعار من مراسلته مع أمحد املقري أبيا

.36.هــ1041واملعروف أن املقري تويف عام 

والنا الذين تعرض هلم يسمى والفكون تقييدا ديوا ليف وأحيا ليف أحيا يسمي 
م  رة فهرسةحيا رة سريةرة ترمجة و مث إنه  كان يلتزم طريقة معينة يف ترامجه فباإلضافة إىل ،و

يكتفي ةاالستطراد فإنه كان يطيل ترمجة البعض حىت تتجاوز الرتمجة الواحد عدة صفحات وأحيا
وقد يناقش قضية كالمية أو صوفية طارحا األسئلة وجميبا عندها ، ببضعة أسطر يف الورقة الواحدة

لرتمجة اليت يتناوهلا وكثريا من الرتاجم اليت تعرض هلا تشمل جيلني أو ، دون أن يكون يف ذلك عالقة 
وبعد انقطاع برتاجم أخرى يذكر ابنه وبعد انقطاع ، ثالثة يذكر حفيده وهكذا خرآفهو يذكر فال

كملها منها عائلة الغريب لنسبة لعائالت  ديس، األمر  بن نعمون فيعطي ، ابن العطّار، ابن 
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صورة عن توارث العلم أو التصوف يف األسرة الواحدة وليس ذلك مقصورا على قسنطينة ولكن 
ف األخرى أيضا .37لنسبة لألقاليم واألر

البستان يف ذكر العلماء واألولياء التلمساين يف كتابه "ولعل أبرز من أّلف على نسق الفكون ابن مرمي 
" فالثالثة ذكروا تراجم العلماء والفقهاء ان" وحمّمد بن سليمان يف كتابه "كعبة الطائفنيبتلمس

احا يغرقان يف إثبات هو وبن سليمان ر وأنه، ملعاصريهواألولياء. مع مالحظة أن ابن مرمي مل يرتجم 
عكس الفكون الذي ميّز بني األولياء حبق وأدعياء الوالية. الكرامات إىل إن تصبح غري معقولة أحيا

:)(خمطوطإخوان الدخان رحمدد السنان يف حنو –ب 

من حيث األمهية وهو عبارة عن رسالة عاجل يعترب حمدد السنان يف املرتبة الثانية من مؤلفات الفكون
ا كانت منتشرة يف ذلك الزمان أو عمت  ا البلوى وقد فيها الشيخ مسألة التدخني اليت يبدوا أ

أسر حفدة ايدينا نسخة منها ترجع اىل احدىبنياملخطوطة اليت والنسخة، بتحرميهاحكم الشيخ 
ط ألن هذه النسخة نسخها حاج ،الشيخ الفكون لّر وهي غري تلك املوجودة يف اخلزانة العامة 

يف آخرها أّن تب أّما النسخة اليت بني أيدينا فقد ك، مغريب يسمى حمّمد عبد الرمحن احلسين التاديل
ء ربيع الثاين عام مت نسخها  ، هــ والذي نسخها هو الفكون الزواوي القسنطيين1323يوم الثال

لنسخة األصلية ا نسخة حديثة النسخ مقارنة  الفكون من كتابتها يوم اجلمعة ى واليت انته، أي أ
.38هــ1025أواسط رجب عام 

، حكمهايفواختلفوا، الفقهاءيتناول املؤلف يف كتابه قضية التدخني اليت عاجلها كثري من 
ذلك جمموعة مع أجوبة غريه وأّلف فيها عبد الذي أفتوا فيها أمحد املقري الذي توجد أجوبته يففمن

" ومعلوم أن الراشدي حترمي الدخانحتفة اإلخوان يفمسى الراشدي رسالته "، وقد39القادر الراشدي
لكنها، عن الفرتة اليت عاش فيها الفكونأنه متأخر أي، م1780هــ/ 1194لقسنطيين تويف عام ا

40استمر إىل هذه الفرتة.استمرار هلا ما يعين أن مشكل التدخني قد 

يعطينا الفكون يف حمدد السنان وصف جللسات التدخني حيث كان جيتمع الناس ويف 
اسم النبتة املستخدمة يف عملية وأورد الفكوناوسطهم آلة التدخني يتداولون استنشاق دخا
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سم الشيشة41، التدخني وهي جوزة الطيب وقد يضاف إليها كما،  ورمبا هي املعروفة عند املشارقة 
لنفة أو الشمة وكذلك دخان  هذه احلشيشة قد يفهم من سلسلة الورق.أيضا الدخان املعروف 

ت القرن  ا تعود ألخر ّ هـــ 11هـــ بداية 10التآليف اليت سبق ذكرها واليت ُوضعت هلذا الغرض أ
، سنة اخلامسة بعد األلف اهلجريوحيدد عبد القادر الراشدي وغريه من املؤلفني ظهورها يف حدود ال

ا املسلمني.، يسمى طبقا، وهي أوراق شجر يف بلد تنبكــت ( مـــــايل ) حرسها هللا 42ابتلى هللا 

تعاطيها هو الشيخ علي األجهوري جوازويظهر من بعض النصوص إن أول من تطرق إىل 
رت حفيظة ، 43املالكي الشيخ الفكون ملا رءاه من مباعدة احلق ورسالة األجهوري هذه هي التــــي أ

والشرع فألف كتابه " حمدد السنان" لدحض أدلة األجهوري.و قد ذُِكر حمدد السنان من ِقبل أيب سامل 
حمدد السنان يف "جزء يف جترمي الدخان أمساه ليفهالعياشي يف رحلته " ماء املوائد" حيث قال :ومن 

وهو يف عدة كراريس مشتمل على أجوبة عدد من األئمة وقد خلصنا بعضه "حنور إخوان الدخان
.44حسب ضيق الوقت

املالكية مبصر إبراهيم اللقاين وشيخالزواوي،أن مفيت مكة الشيخ خالد إىلوأشار الفكون
اء إىل ذهبا إىل حترمي الدخان كما أشار إىل أوراق األستاذ املغريب أيب عبد هللا حمّمد السوسي الذي ج

".  أما السوسي فقد ذكر يف يف مؤلفه " الدرر يف شرح املختصرهــ وقد تكّلم عنه 1023اجلزائر عام 
أوراقه عن حترمي الدخان يف رسالة أمساها " كشف الغسق عــن قلب دفق يف التنبيه على حترمي دخان 

لتحرمي وهي نفس حسون فأجاب الشيخ أمحد بن، كما استفىت أمحد سلطان مراكش، الورق"
على أن السوسي رغم ، وضّمنها ردود عـــلى فتــــوى األجهوري السابقة، فتوى أيب الغيث القشاش

السوسي  ألنه جاء على فرتة ، ذهابه إىل التحرمي إال أنه أسلوبه ركيك ورغم ذلك فقد عذر الفكون
و القرن احلادي عشر ويف احلقيقة من العلم وكثرة اجلاهلة وسوء الفهم وال عـــجب يف ذلك والزمن ه

وأحرى يف هذه البلدة من البلدان حىت أن بعد موته رمحه هللا حصل ، وجود مثله يف هذا الزمن
45األسف على فقده.

ا مجاعة من العلماء إىل القسطنطينية عاصمـــ العثمانيني ةويذكر املؤلف الرحلة اليت قام 
ر العثمانية حممد حيث، األوراريالربيع سليمان وعلى رأس اجلماعة مفيت اجلزائر أبو التقى مبفيت الد
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ر وقد، الدينابن سعد  م وقد ســـأل اجلماعة مفيت الد أرسل املفيت من ِقَبل جيش اجلزائر لقضاء مآر
.46وقد أفتاهم بتحرميهالعثمانية عن حكم تناول الدخان 

الفكون:ج/ديوان 

حلالة اليت كان عليها الشيخ حيث يقول عن مرضه :" أعىي األطباء ارتبط ديوان الفكون
كيندواؤه ومتكن من قليب وأزمن  وكل يوم يرُد علي نوع منه تظهر منه حالة املوت فال ترى األهل وأ

وآيس من القريب والبعيد ومل يبقى هلم حديث إال يف جتهيزي لدار ، واألصاغر إال يف بكاء وحنيب
وبقي يف عاآلخرة وما  سُف كُل حمب  فوانه وابتدائه سنة كاملة ال أكتحل بنوم ولو نيناهلم بعدي و

والعرق يتفصد مين من اجلبهة كمثل الدمية اهلطالء يف اليوم الشديد الربد ، حىت ساعة سهو، ِسَنةُ 
زًال ومستقرًا ومهما حترّكُت أو  ، يف اليوم مرارايرتعد طريف األيسر ويغشى عليالتفتالكثري الثلج 

وتلّونٍه وعدم ثبات جميئه على صفة واحدة هو الذي أوجب تقييده يف غري هذا. وبقيت به تلك السنة 
ُه من  ارا إال ما ذَكر على ذلك احلال والسنة الثانية كّلها كانت السنُة هي نومي فال أراه ال ليال وال 

ا بني عيين وأهواله أعظم من أن يصفها الِسنِة هنيهة وأقوم فرعا من إحساسي بنفسي فاضت ف كأ
ر ، سانلالّ  صلى –ول هللا سوال أقدر على ذكر نزر من صفته إىل الــسنة الثالثة أُهلْمُت مدح سيد

تسليما فاختذته قصائد يف مدحـــه عـــلى حروف اهلجاء متضمنا كل حرف من –هللا عليه وسلم 
جباه حمّمد آمني اشفينحلرف وجتمع فيخرج منها : اللهم احلروف حروفا تقرأ من أّول كل بيت يف ا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ونالحظ أن العبارة الناجتة 47فرمبا وجدت الراحة يف بعضه جباه سيد
عن مجع حروف أول كل بيت غري صحيحة والصحيح ما أورده العياشي من أنه التزم بفعل مبدأ كل 

آمني " ومجلة ذلك مخسة وعشرون اشفينسطر حرفا من حروف العبارة التالية " إهلي حبـــق املمـــدوح 
48ففي كل قصيدة مثلها أبيات.، حرفا

ليف ديوانه يف الثالث و فرغ الف وقد ، هـــ1031العشرين من مجادى اآلخرة من كون من 
بقوله : يقول كاتبه –صلى هللا عليه وسلم –بدأ املؤلف ديوانه بعد البسملة والصالة على الّرسول 

عما العبد الفقري إىل هللا تعاىل الراجي عفوه وغفرانه قال هللا تعاىل :" يوم تذهل فيه كل مرضـــعة 
املتمسك حببل من مواله ، أرضعت وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب هللا شديد"
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سبحانه عبد الكرمي بن حممد الفكون أصلح هللا حاله ووفقه إلتّباع سنة املـــــصطفى أقـــواله وأفعالـه 
مفرّج الكرب وموىل من فضله أعلى املراتب ى أفصح العرب أما بعد والصالة والسالم علــــ، احلمد 

مث راح املؤلف يذكر أمر مرضه 49سقام وأوصاب ورمتين ، فقد صادفتين يد األكدار يف هذه الدار
ته معه كما نقلناه عنه من كتابه منشور اهلداية. ومعا

مؤلفات أخرى:، لثا

:كتبا أخرى مل تصل إلينا على الرغم من ذكرها يف خمتلف املصادر منهاألف الفكون

ضمنه بعض اآلراء اليت ال أصل هلا يف األخضري)الرمحن (لعبدأ/ نظم الدرر يف شرح املختصر 
ا حمّمد  .50ذكر هذا املؤلف يف منشور اهلداية وقد، السوسياإلسالم واليت جاء 

ل الردة فيمن جعل الس بعني لرواة اإلقراء عدة " ألّفها يف واقعة مل يذكرها حدثت أليب ب/ " سر
.51العباس محيدة بن حسني الغريب 

بقوله:ج/ " سالح الذليل يف دفع الباغي املستطيل " افتتحها املؤلف 

إهلي تفضالأبديمسائك اللهم  توسال        فحقق رجائي 

.52وقد استنسخها املغاربة وصارت مشهورة بينهم 

العدة يف عقب الفرج بعد الشدة""أو مسّاه "د/ " شافية األمراض فيمن التجأ إىل هللا بال اعرتاض

معويل.هللا مبدي اخللق طرا توسلي          ويف كل أزمايت عليك بقوله: بكوبدأها 

لنيب  .53وأصحابه والتابعني والفقهاء واألولياء –صلى هللا عليه وسلم –توسل فيه 

" شرح على إضاءة الدجنة " ألمحد املقري وعد الفكون بتأليفه لكن ال نعلم إن كان أجنزه أم ال.ه/

.54و/ تقييد على كرامات الوزان وعد الفكون بتأليفه 

.55سي/ تقييد يف مسألة حب
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خامتة: 

ريخ اجلزائر خالل العهد العثماين خالل القرنني عاش الفكونلقد يف فرتة مفصلية من 
العاشر واحلادي عشر اهلجريني املوافقني للقرنني السادس والسابع عشر امليالديني ورغم أمهية املرحلة 

ا تشهد نقصا   ت التارخيية اليت تغطي الفرتةكبريا فيماإال أ لكتا خاصة اجلوانب غري ، يتعلق 
جلانب ية ماسياس اعتقادي هنا تكمن أمهية مؤلفات والثقايف ويفواالقتصادياالجتماعييتعلق 

ا، قلتهافهي على ، الفكون خمتلف قسنطينة يفحول جمتمع هامة ومتنوعةتعطينا معلومات فإ
كما نستشف من البحث أيضا حركية احلياة الثقافية خالل هده الفرتة من آنفا.كورة ذ جوانب احلياة امل

ج للعديد من علماء ذ صاحبها من ابداع فكري وما الفكون إال منو والتعلم وماخالل عملية التعليم 
الفرتة.اجلزائر الدي عاشوا خالل هده 

اهلوامش:
.52والواليةاهلداية يف كشف حال من ادعى العلم رالفكون: منشو -1

.68، 49، صصنفسه-2

ط، حتقيق حممد حجي، العياشية املعروفة مباء املوائدالعياشي: الرحلةسامل أيب-3 .وقد 391-390، ص، ص2ط، 1977، الر
، الزكية يف طبقات املالكية ملخلوف.وشجرة النور131-130، ص ص، 2ج، نشر املثاين، ترجم له كل من حممد بن الطيب القادري

وتعريف اخللف برجال السلف ، 480ص ، 2ج، ونفح الطيب للمقري، 180، ص4ج، .واألعالم للزركلي266ص ، 2ج
صر الدين سعيدوين164ص ، للحفناوي . وعادل نويهض يف معجم أعالم 425ص ، .ومعجم مشاهري املغاربة أليب عمران الشيخ و
.21نة من األخبار.ص.وسليمان الصيد يف نفح األخبار عما يف قسنطي254اجلزائر ص

.208ص ، اهلدايةالفكون: منشور-4

.48ص نفسه-5

.48نفسه ص -6

وما بعدها.35ص اهلداية،منشور ، الفكون-7

وما بعدها.95الرمحن: مرجعية االفتاء على نوازل ابن الفكون.ص قفاف عبد-8
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.59ص ، ةالفكون: منشور اهلداي-9

.61ص نفسه-10

.60ص ، ةاهلدايالفكون: منشور -11

.61- 60ص صنفسه-12

.98-97، صصنفسه-13

.204صنفسه-14

ريسعد 15 .53-52ص ص ، 1اجلزائر الثقايف.جخهللا: 

.54ص ، 1ج، ريخ اجلزائر الثقايف، سعد هللا-16

.391-390صص ، العياشيرحلة-17

ريعبد الرمحن -18 .173ص ، 3اجلزائر العام.جخاجلياليل: 

.523ص ، 1ج، مرجع سابق، سعد هللا-19

.113ص ، الفكون: منشور اهلداية-20

.94ص ، منشور اهلداية-21

.93نفسه ص -22

.207-205نفسه ص ص -23

.208- 207نفسه صص -24

.207، 205، الفكون :منشور اهلداية.ص ص-25

.93نفسه ص -26

.92نفسه ص -27

.95نفسه ص-28

.218/219ص ص ، منشور اهلداية-29
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.52ص، نفسه- 30

.391ص ، 2ج، العياشي : الرحلة العياشية-31

رادي.ورقة -32 .67الفكون :فتح اهلادي يف ش شرح ا

رادي-33 .01ورقة ، ، الفكون : فتح اهلادي يف شرح ا

.23ص ، وسليمان الصيد : نفح األخبار206ص ، 2ج، العياشي : الرحلة العياشية-34

.14ص ، عبد الكرمي الفكون : منشور اهلداية- 35

.15نفسه ص -36

.16ص ، منشور اهلداية-37

.58/ 57خمطوط ورقيت ، أنظر حمدد السنان-38

.82، ص2الثقايف، جريخ اجلزائر هللا:سعد -39

.58ص، عبد القادر الر اشدي:حتفة اإلخوان يف حترمي الدخان- 40

.158-157صص ، 3مجته يف خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر للمحيب.جينظر تر -41

.57عبد القادر الراشدي:حتفة اإلخوان يف حترمي الدخان .ص -42

.39-37ورقيت ، عبد الكرمي الفكون: حمدد السنان-43

.396ص، 2ج، رحلة العياشي-44

.7الفكون: حمدد السنان ورقة -45

.586و 585:نوازل الفكون.ورقةحممد الفكون-46

ذكر الشيخ اإلسالم بن تيمية يف كتابه قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة : إذ قال القائل : اسأل هللا حبق فالن أو جباهه أي -47
مياين بك وبر  مياين وحمبيت له فهذا من أعزم الوسائل. فمن قصد هذا املعىن فهو معىن صحيح فمن قال أسألك  سولك وحنو أسألك 

لإلميان أن مياين برسولك وحمبيت له وحنو ذلك فقد أحسن يف ذلك كما قال تعاىل يف دعاء املؤمنني : " ربنا إننا مسعنا مناد ذلك أو 
ربّنا إنّنا آمنا وقوله تعاىل :" الذين يقولون193آمنوا بربكم فآمّنا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع األبرار " آل عمران 

وقوله تعاىل :" إنّه كان فريق من عبادي يقولون ربّنا آمّنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري 16فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار " آل عمران 
هور بني الصحابة أوغريه من األنبياء فليس هذا مش، . أما التوّسل بذات النيب صلى هللا عليه وسلم بعد موته109الرامحني" املؤمنني 
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لعباس عم النيب ، والتابعني –أما ما يرويه البعض عن الرسول ، وليس به–ص –بل إن عمر وغريُه من الّصحابة ملا أجدبوا توّسلوا 
.198، 197أنه قال :" إذا سألتم هللا فاسألوه جباهي فإن جاهي عند هللا عظيم " فهو موضوع ص ص –ص 

لفكون بداية من سنة 391ص، 2ح، عياشيةالعياشي : الرحلة ال48 م كما عرب هو عن ذلك 1616ه/1025كان ابتداء املرض 
.

وقد ذكر املؤلف أن نسخة من الديوان موجودة يف املكتبة األمحدية اليت ضمت إىل املكتبة الوطنية ، سليمان الصيد : نفح األخبار49
.24تونس ص 

.72ص ، منشور اهلداية-50

.78ص نفسه -51

.205ص، الفكون: منشور اهلداية52

.206ص ، نفسه53

.37ص ، نفسه54

.67نفسه ص -55

مصادر البحث ومراجعه:

خمطوطات-أ 

حممد الفكون :نوازل الفكون.نسخة مصورة عن األصل.--1

.الدخان.نسخة عن األصلإخوانعبد الكرمي الفكون: حمدد السنان يف حنور -2

رادي.عبد الكرمي -3 نسخة عن األصل.الفكون:فتح اهلادي يف شرح ا

املصادر واملراجع املطبوعة:- ب

ؤوطعبدابن تيمية:قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة.حتقيق-1 ض، إدارة البحوث العلمية، القادر األر .2ط، 2002، السعودية، الر

1ط، م1997، لبنان، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، حتقيق عبد هللا محادي، عبد القادر الراشدي:حتفة اإلخوان يف حترمي الدخان-2
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.2ط، م1989، بريوت، دار العلم للماليني، خري الدين الزركلي:األعالم--3

.2ط، م1985، أبو القاسم احلفناوي:تعريف اخللف برجال السلف.مؤسسة الرسالة لبنان-4

ط، وائدماء امل، أبو سامل العياشي:الرحلةالعياشية-5 م1977، الر

، دار الغرب اإلسالمي، حتقيق أبو القاسم سعد هللاعبد الكرمي الفكون:منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية.-6
لبنان، بريوت

ط، مكتبة الطالب، أمحدالتوفيق، حتقيق حممد حجي، ر والثاينشحممد القادري:نشر املثاين ألهل القرن احلادي ع-7 .1982، الر

قفاف8

1ه:ط1394، بريوت، دار الكتاب العريب، حممد خملوف:شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية-8

ريخ، لبنان، بريوت، احمليب:خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر.مكتبةنباط-9 .3ج، دون 

، 1ط، 1949، مصر، مطبعة السعادة، حمي الدين عبد احلميدأمحد املقري:نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب.حتقيق-10
.3ج

صر الدين سعيدوين:معجم مشاهري املغاربة.منشورات جامعة اجلزائر-11 .1966، أبو عمران الشيخ و

ريخ اجلزائر العام.ديوان املطبوعات اجلامعية-12 .3ج، 7ط، م1974، اجلزائر، عبد الرمحن اجلياليل:

ريخ اجلزائر الثقايف.دار الغرب اإلسالميسعد هللا أب-13 .2، 1ج، 1ط، م1998، بريوت، و القاسم:

دون معلومات حول الطبع.، م1994، سليمان الصيد:نفح األخبار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار-14

.2ط، م1980، لبنان، بريوت، عادل نويهض:معجم أعالم اجلزائر.مؤسسةنويهض الثقافية-15

دراسة ، اهلجريني11-10عبد الرمحن قفاف : مرجعية اإلفتاء على نوازل ابن الفكون من خالل خمطوط النوازل بني القرنني -16
م   2006-2005، قسم التاريخ جامعة اجلزائر، وتعليق. رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري
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م)11-9هـ/5- 3هدايا النخبة احلاكمة يف األندلس بني القرنني (

األنواع والدالالت الرمزية

جامعة معسكر، بودالية تواتيةلدكتورةا

:ملخص

ألنـــــــدلس يف مضــــــامينها وأشــــــكاهلا، ورمســـــــت صــــــورة العالقــــــات االنســـــــانية تنوعــــــت اهلديــــــة 
ـــاالت السياســـية  واالجتماعيـــة مـــن خـــالل التواصـــل والتفاعـــل لكســـب املـــودة والتقـــارب يف خمتلـــف ا

الفـاخرة والعاديـة، وخيتلـف تقـدميها واالجتماعية والعلمية. وتنقسم اهلدية مـن حيـث قيمتهـا إىل اهلـدا
الجبارية ومهابة الطرف األخر.من الرغبة الشخصية إىل ا

Varied gift Andalusia in contents and forms, painted a picture of human and
social relations by communicating and interacting to gain intimacy and closeness
in various political, social and scientific fields. Divided into present value to
luxury gifts and regular, and differs from personal desire and solemnity of the
other party.

مقدمة:

تمـــع األ وافـــق ندلســـي اجلســـر الـــذي خياطـــب العقـــول والقلـــوب، وتبليـــغ التّ كانـــت اهلديـــة يف ا
، وتســهيل بــني األفــرادئقــي االجتمــاعي بــني احلكــام وبــني اآلخــرين، وبفضــله ميكــن رؤيــة اجلانــب العال

واصـــل السياســـي يف مـــد جســـور . وتتميـــز حقيقـــة التّ واصـــل السياســـي، االجتمـــاعي والعلمـــيعمليـــة التّ 
أمـــا اجتماعيـــا والقـــوة.، أو هلـــدف املفـــاخرة والتبـــاهيإجنـــاع العمليـــة الديبلوماســـيةو حـــالفعـــاون والتّ التّ 

ــ ّ جلــواري والــورود والثمــار. ،ا ترمــي اهلديــة إىل االمتــاع والتــودد وكســب الثقــةفإ ومشــل ذلــك التهــادي 
خبصوصــية حممــودة يف تفاعــل العلمــاء مــع تطــور العلــوم ومــا كــان إهــداء الكتــب اهلديــة العلميــةمتيــزتو 

إىل احلكام إال ليعزز جناعتهم ومكانتهم ونباهتهم العلمية.
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ــتم هــذه املقالــة بتوظيــف خمتلــف الــدالالت الرمزيــة للهديــة مــن خــالل حتديــد األنــواع يف فــرتة و
م؛ حيـــث متيـــزت هــذه الفـــرتة خبصوصـــية يف تنوعـــت 11ه/5م إىل القـــرن9ه/3رخييــة متتـــد مـــن القــرن

م بــني األفــراد والســلطة. وســننتقي بعــض  فيهــا اهلديــة يف حــاالت الســلم واحلــرب، وحــاالت الــود والــو
خبة احلاكمة األندلسية.ماذج املتنوعة اليت حتاكي معاين اهلدية لدى النّ النّ 

لغة واصطالحااهلدية أوال: 

هـــــــادي: أن يهـــــــدي بعضـــــــهم إىل أهـــــــديت لـــــــه وإليـــــــه. والتّ يقـــــــال:: مـــــــا أحتفـــــــت بـــــــه، اهلديـــــــة
تعريــف اهلديــة يف االصــطالح " أّن اهلبــة أمــا. )2(اهلديــة هي:"مــا يؤخــذ بــال شــرط اإلعــادة"و .)1(بعــض

ــة شــامل  ــة واهلديّــة معانيهــا متقاربــة، وكّلهــا متليــك يف احليــاة بغــري عــوض، واســم العطّي والّصــدقة والعطّي
ويضــيف يف موضــع أخــر" مــن دفــع إىل إنســان شــيئا للّتقــرب إليــه، فهــو . )3("جلميعهــا، وكــذلك اهلبــة

.)4(هدية"
إليهـــا، وهـــي ممـّــا تـــورث املـــودة وتـــذهب العـــداوة"، وقـــال: "ومـــن وقـــال القـــرطيب: "اهلديـــة منـــدوب 

ــ ّ فــوس وتكســب املُهــدي واملُهــَدى إليــه رنــة يف اللقــاء ا تزيــل حــزازات النّ فضــل اهلديــة مــع اتبــاع الســّنة أ
ســـــــــية واالجتماعيـــــــــة فيمـــــــــا ورد عنـــــــــد فتتجلـــــــــى اهلديـــــــــة يف معانيهـــــــــا ومقاصـــــــــدها النّ .)5("واجللـــــــــوس

ــــدعو إىل صــــفهاين:"اهلديةاأل ــــورث الوحشــــة وي ــــة وتنفــــي الضــــغينة، وتركهــــا ي جتلــــب املــــودة وتــــزرع احملب
ـا قرابـة وصـلة  القطيعة، واهلدية تصري البعيد قريبا والعدو صديقا والبّ  ّ غيض واليا والثقيل خفيفا، وقيل إ

.  )6(كالرحم والقرابة القريبة"

ا الرمزية ودالال نيا: أنواع اهلدا
املالبس-1 هدا

قـــة والرتتيـــب يف مالبســهم، ويرجـــع الفضـــل إىل  األمـــري كــان األندلســـيون علـــى جانــب مـــن األ
الـذي أنشـأ دور الطـراز يف املـدن األندلسـية ،)م846-821هـ/232-206(عبد الرمحن بن احلكم

وكانــت منتجــات دار . )7(جويــدرج فيهــا إىل التّ نبط فيهــا األعمــال وتــدّ ألنــواع الكســوة واألوطيــة، واســتّ 
)8(الطراز بقرطبة مما يهادى به إىل الشخصيات اهلامـة مـن العـدوة املغربيـة أمثـال موسـى بـن أيب العافيـة

هديــة تتمثـــل يف: )9(م)943-912هـــ/331-300(الــذي خلــع عليــه اخلليفــة عبـــد الــرمحن الناصــر
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اخلالفيــة مخــس قطــع، "قطــع اخلـــّز العبيــدي اخلاصــي مــن كســـوة اخلليفــة عشــرون شــقة، ومــن الطرازيــة
العمـــائم عشــــر ثيـــاب اخلـــّز املختلفــة األجنـــاس يف صـــناعات طـــراز العمامــة لكســـوة رجالـــه مائـــة ثـــوب، 
الشـقاق الطرازيـة املصـبوغة الثيـاب مخــس عشـرة شـقة، شـقق الصــوف الطرازيـة املصـبوغة، صـبغ شــقاق 

شـقاق الكتّـان املتوسـطة الكّتان اخلاصة الدقاق لكسوته عشرة شقاق، وعشرة أرديـة وأربعـون ملحفـة،
لكســوة رجالــه أربعــون شــقة، ومــن أنــواع الفــرش مــن بســط الصــوف الكوامــل املختلفــة األجنــاس ســبع 
ـــع  وثالثــون... ومــن وســائد الصــوف صــناعة الواســطي ســتون وســادا، قـــبة آدم مــن ثالثــني بنيقــة جبمي

ـــاج أر  ــــدان وبســـاطان ... وفـــراش ديب ــــة مســـرتاحها، ول ـــا وإزارهـــا وخيمـ ن خبــــّز آال ضـــه موشـــية مطـــرز
رحيــاين، وخمدتــــان مفضضــــتان خمتمتـــان بطائنهـــا خـــّز طـــرازي رجـــواين وفســـطاطان جديـــدان مـــن ثالثـــني 

ا." )10(بنيقة جبميع آال

11(إىل حممـد بـن خــزرم)961-912هـــ/350-300(ويف هديـة اخلليفـة عبــد الـرمحن الناصـر

النفيســة مــن املالبــس والكســي  املرتفعــة. وكــان الــذي اختصــه بــه يف تطريــزه ملــا فيمـــا "كافــأه مــن اهلــدا
سـم حممـد بـن خـزر، أعظـم قـدرا مـن  اصطنعه من خـاّص هلديّته هذه من املالبس، يف طرازه اخلـاّص، 

إىلاخلليفـــة نفســـه هديـــة ومتثلـــت .)12(ذلــــك، إذ كـــان شـــيئا مل يتقـــدم مللـــك قبلـــه إىل ويل مـــن أوليــــائه"
عة، مخــس وعشــرون قطعــة مــن البــز الطــرازّي اخلاصــّي املرتفــع العجيــب الصــنموســى بــن أيب العافيــة يف "

ــ)13("العراقــي العبيــدي مــن ذلــك مخســة عــن الّن احلســنة مــن الطــرفني األندلســي . تعــرب هــذه اهلــدا وا
ظــاهر بــذلك وقصــد احلصــول علــى مصــلحة سياســية ودفــع واملغــريب، ومســلك جــاد للتواصــل دون التّ 

العدوان.
.وقلصت دائرة التنافر بـني الطـرفني،ة املكافأة بني احلكام وبني رؤساء الرببرولقد مجعت هدي

الرمزيـة الـيت حتمـل صـفة الوقـار عنـد األندلسـيني العمـائم؛ حيـث كانـت مـن التّ  حـف ومن منـاذج اهلـدا
ــــــرمحن  ــــــد ال ــــــر ووجــــــوههم املســــــتئمنني فخلــــــع عب ــــــة رؤســــــائهم الربب ــــــين أمي ــــــا خلفــــــاء ب ــــــيت يهــــــادي  ال

محيد بـن يصـل القرشـي السـليماين مـن عمـائم الشـرب "علىم)961-912هـ/350-300(الناصر
املذهبة وصلته إلبراهيم بن عيسى بثالثة عمائم خز تفاحية وخضراء وفريوزية، وأهداه حلسن بن أمحـد 

محـــد وخـــزر بـــن لقمـــان وأيـــوب بـــن أيب أبـــن عيســـى بعمـــاميت خـــز مسائيـــة ومحـــراء ولكـــل مـــن علـــي بـــن 
أبــــو مـــــروان عبــــد امللــــك بــــن وكــــذلك أهــــدى وزيــــره . )14("بــــن خلــــوق بعمــــاميت خــــزوحجــــاجاحلســــني 
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" ســتة مطــارف عراقيــة وســت ســرادقات عراقيــة ومثــان وأربعــني مـــن )15()م1035هـــ/426شــهيد(ت
أشـار )17(. ويف هديتـه إىل عمـر بـن حفصـون)16(املالحف البغدادية لزينة اخليـل مـن احلريـر والـذهب"
ملثــل .)18(مــن الوشــي الطــرازي واخلــز العراقــي"ابــن حيــان" وأكثــر لــه مــن فــاخر الكســي الســلطانية و

كثــريا أمــراء الرببــر مــن فــاخر )19(م)976-961هـــ /366-350(املستنصــرأهــدى اخلليفــة احلكــم 
.  )20(الكسوة

مل يقتصـر علـى زعمـاء الرببـر، ولكـن لألمـراء املسـيحيني والـروم نصـيب واملالحظ أنّ  تقدمي اهلدا
كوســـيلة مرنـــة  فـــر ودد والظّ اخلطـــر والّتـــإلبعـــادمـــع معطيـــات الصـــراع اخلـــارجي تـــتالءموافـــر مـــن اهلـــدا

م)1002-981هـــ/392-371(بصــداقة األعــداء. وهــذا مــا فعلــه احلـــاجب املنصــور بــن أيب عــامر
قــوب؛ بقــول ابــن عــذاري: " وكــان أهــدى عنــدما ملــوك اسبانيـــا املســيحية يف إحــدى غزواتــه بشــنت 

مبلــغ مــا أكســاه ابــن أيب عــامر يف غزاتــه هــذه مــن ملــوك الــروم ملــن حســن عنــاؤه مــن املســلمني ألفــني 
ومــائتني ومخســا ومثــانني شــقة مــن صــنوف اخلــّز الطـــرازي، وإحــدى وعشــرين كســاء مــن صــوف البحــر 

ومخـس عشـرة مريّــشات وسـبعة أمنـاط ديبـاج وثـويب ديبـاج )21(وأحد عشر سـقالطووكسائني عنربيني 
الطـــرازياحلريـــرمــنكثـــريةقطعــااملســـيحينياألمـــراءإهــداءيفواســـتمر.)23(")22(رومــي وفـــروي فنــك

ملثل مل يكن ملوك الطوائف أقل من سـابقيهم يف التواصـل مـع النّ .24(وغريه صـارى؛ فقـد كـان ملـك و
م) ) 1133هــ/527بلنسية أبو عبد هللا حممد بن سعد بن حممد بـن أمحـد بـن مـردنيش اجلـذامي (ت

صارى من املالبس والسالح واللجـم، وأهـدى إىل ملـك انكلـرتا هنـري الثـاين هديـًة كـان ممن أثر زي النّ 
25(من ضمنها احلرير األندلسي

خـــــالل التقـــــرب إىل الســـــلطة وإبـــــداء االخـــــالص وتصـــــاعدت حركـــــة التفاعـــــل االجتمـــــاعي مـــــن 
الـــوزير الشـــاعر )26(واحلصـــول علـــى احلظـــوة عنـــد بعـــض الشـــعراء؛ ويف هـــذا الصـــدد أهـــدى ابـــن عمـــار

مــن صــوف البحــر يــوم م)1091-1069هـــ/484-461(تمــد بــن عبــادعامل صــاحب اشــبيلية ثــو
.)27(النريوز

الكتب-2 هدا
عــــرف العلمــــاء أمهيــــة اهلديــــة يف ظــــل تطــــور العلــــوم وحتقيــــق التميــــز علــــى مســــتوى الســــلطةيف
ـا يف تعميـق املكانـة العلميـةوالـيت اإلنسـانيةالعالقات  خلصوصـية يف خدمـة ،اختصـت دالال والظفـر 
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للحـا  كم، ولقـد العلم واحلياة. وال نبالغ إن قلنا أن العلمـاء تنافسـوا يف العلـم ويف تقـدمي أعمـاهلم كهـدا
ــاالت. وجتــاوز الفعــل  حتــدثت كتــب الــرتاجم عــن علمــاء أهــدوا احلكــام تصــانيف متنوعــة يف خمتلــف ا

سيسا لعالقة التعايش وكسر  الكتب من الروم وذلك  حاجز التنافر بـني املسـلمني إىل استقبال هدا
ان الســـابع كتـــاب يف نـــدلس ومملكـــة الـــروم. ويف هـــذا الشـــأن أهـــدى اإلمرباطـــور بيزنطـــة كونســـتانتيف األ

ت الطبية لديسـقوريدس إىل اخلليفـة عبـد الـرمحن الناصـر ،  )28(م)961-912هــ/350-300(النبا
لرســوم، نيــة مزينــة  ليو وقــد حــرص هــذا اخلليفــة علــى أن يســتفيد كانــت هــذه النســخة مــن الكتــاب 

؛ فطلـــــب مــــن ملـــــك )29(علمــــاء األنــــدلس مـــــن هــــذا الكتـــــاب، لــــذا رأى أن يــــرتجم إىل اللغـــــة العربيــــة
القسطنطينية أرمانيوس أن يبعث إليه برجل حيسن الالتينية واإلغريقيـة، فأوفـد إليـه الراهـب نيقـوال سـنة 

ـــــة )30(م)951هــــــ/340( ، الـــــذي ترمجـــــه ترمجـــــة دقيقـــــة مبســـــاعدة أطبـــــاء حمليـــــني جيمعـــــون بـــــني العربي
ة مـــن شـــرح واســـتدراك والالتينيـــة. فـــاهتم بكـــل مـــا ألـــف مـــن املفـــردات الطبيـــة وخصـــص هلـــا عنايـــة كبـــري 

موعـــة علـــى ترمجـــة كتـــاب ديســـقوريديس بطريقـــة عمليـــة )31(وتصـــحيح مـــن العلمـــاء . وأكّبـــت هـــذه ا
ت بنواحي قرطبة .)32(ميدانية مبعاينة النبا

أكثــر النمــاذج الــيت م )976-961هـــ /366-350(احلكــم املستنصــر اخلليفــة ويعتــرب عهــد 
متنوعــة يف تصــنيفها العلمــي، ومــ وأُهــديت إليــه املستنصــر ن الكتــب الــيت ألفــت للحكــمتلقــت هــدا

363(ت هللا بـــن ســــيدحممـــد بـــن عبــــدأبـــو عبــــد هللا لـــه هبوبــــجمـــال الفقـــه كتــــاب املســـتخرجة الـــذي 
بــن املكــوى (ت )33()م974/هـــ ملثــل مجــع أمحــد بــن عبــد امللــك املعــروف  )م1010/هـــ401، و

"كتـاب االسـتيعاب " يف رأي مالـك مــن مائـة جـزء، ورفـع إىل احلكــم ٌفّسـر بـذلك، فـانتفع النّــاس )34(
م ومل يزل معظماً عندهم  .  )35(به ووثقوه يف أمورهم وجلأوا إليه يف مهما

" كتــاب مســالك إفريقيــة )36(الــوراقويف جمــال اجلغرافيــا وذكــر االقــاليم ألــف حممــد بــن يوســف
. كمـــا )37(م )976-961هــــ /366-350(ضـــخم ألفـــه للحكـــم املستنصـــروممالكهـــا، وهـــو كتـــاب 

ـــاب املعـــارف" يف أخبـــار كـــورة إلبـــرية وأهلهـــا وبوائرهـــا وأقاليمهـــ ا ملطـــرف بـــن عيســـى أهـــدي إليـــه " كت
لطبيعـة إىل كتابـة"كتاب احلـدائق" أليب عمـر أمحـد )38() م987/هـ377الغساين (ت . ودفع ولعهـم 

ملــوازاة ختصــص بعــض العلمــاء يف ذكــر رجــال األنــدلس )39(م)976هـــ/366بــن فــرج اجليــاين (ت . و
، فقــــد م)976-961هــــ /366-350(املستنصـــراحلكـــم اخلليفـــة وصـــنفوها يف كتـــب أهـــديت إىل 
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. وختصــص ابــن زيــد )40(""كتــاب يف رجــال األنــدلسم)963/هـــ352ألــف لــه خالــد بــن ســعد (ت
للحكــــم املستنصــــر "كتــــاب تفصــــيل األزمــــان، وألــــفاألســــقف القــــرطيب يف تطبيــــب الطبقــــة احلاكمــــة 

.)41(األبدانومصاحل 

، م)1001-م976هــــ / 392-366(وتلقـــى  بـــن أيب عـــامر العديـــد مـــن املصـــنفات كهـــدا
. وألــف )42(م)966هـــ/356(تنــذكر كتــاب" الفصــوص " علــى حنــو كتــاب النــوادر أليب علــي القــايل

دة هللا بن علي كتا . كمـا أهـدى يهـودي "كتـاب يف تربيـب العسـل" للمنصـور )43(احلمـام " "بله ز
. وهي تدل على حرص اليهود يف توثيق العالقة مع السلطة وكسب الرضى.)44(عامربن أيب 

ـــة، بـــل تعـــداه إىل ملـــوك الطوائـــف لتفـــوق العلـــم  التـــأليف عنـــد خلفـــاء بـــين أمي ومل تقـــف هـــدا
أكثــر الشخصــيات )45(م)1074-1043م/ 476ـــ 435(النــون والعلمــاء، وكــان املــأمون بــن ذي 

كتـاب "مغنـاطيس )46(احلجـازيتشجيعا للحركـة العلميـة واملعرفيـة؛ حيـث ألـف لـه إبـراهيم بـن وزمـور 
. كمـا صـنف لـه عبـد )47(األفكار فيما حتتوي عليه مدين الفرج من النظم والنثر واألخبار" وأهداه إليه

ابــن.كمـا أهــداه املــؤرخ الكبــري )49(" ورفعــه إليــهكتــاب "اإلغـراب يف رقــائق األداب)48(الـرمحن بــن فتــوح
حيــان كتابــه"املتني" لقولــه :"كنــت اعتقــدت اإلســئثار بــه لنفســي وخبــأه لولــدي والضــن بفوائــده اجلمــة 
علــى مــن تنكــب إمحــادي بــه إىل ذمــي ومنقصــيت طويــت علــى ذلــك كشــحا وأوجبتــه عزمــا إىل أن رأيــة 

األمــري املؤثــل اإلمــارة .أكــرم خاطــب وأســىن ذي مهــةزفافــه إىل ذي خطبــة ســنية أتتــين علــى بعــد الــدار 
ــدين الكــرمي الطــرفني حيــي بــن ذي النــون يــونس بــن اســحق بــن بكـــالرش . وهــذا )50("املــأمون ذي ا

دولـة" يف األدويـة اليهودي األصل  الذي خدم بطبِّه أمـراء بـين هـود يف األنـدلس، فقـد أَلـف كتـاب "ا
ـــــــــن )51(املفـــــــــردة حـــــــــاكم م)1109-م1085هــــــــــ/ 503-478(هـــــــــود ، وأهـــــــــداه إىل املســـــــــتعني ب
.)52(سرقسطة

مــن الوســائل الــيت وظفــت كنتــاج طبيعــي للمنافســة العلميــة وتشــجيع النخبــة  تعتــرب هــذه اهلــدا
اثـراء املعـارف مبختلـف أنواعهـا مـا يـدفع بـدور اهلديـة  احلاكمة للعلم والعلماء، ومن حماسن هذه اهلدا

افــت علــى ا نيــة  لتقــرب يف تطــوير الواقــع الفكــري والعلمــي يف األنــدلس هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
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ملكانة والتميـز والتفـوق يف النباهـة. ولقـد اعطـت اهلديـة أمهيـة قصـوى يف  والتودد إىل السلطة، والتفرد 
حتديد النبوغ واإلبداع الفكري عند العلماء.

احليوانية-3 اهلدا
ت كوســيلة لتقريــب املســافات وتوطيــد العالقــات الشخصــية، ولتحقيــق التجــانس  وظفــت احليــوا

الطبيعة احليويـة واملكانيـة مت تنويـع العنصـر احليـواين يف بـالد األنـدلس يف مرحلـة خلفـاء بـين بني عناصر 
نواعهـــا  ـــة واحلـــرص علـــى اســـتجالب خمتلـــف الّســـالالت  أميـــة، وبـــرز اهتمـــامهم بتنميـــة الثّـــروة احليوانّي

ا كاألسد والفيل والزرافة وغـري ذلـك؛ وهـي يف الغالـب ممـا وردت إلـيهم جـرى علـى شـ كل هـداوألوا
ـــيت مـــن املغـــرب رغبـــة يف حتقيـــق التبعيـــة وكســـب مـــودة بـــين أميـــة يف األنـــدلس. ت ال در احليـــوا ومـــن 

الـــذي)م886-852هــــ/273-238(األمـــري حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحندخلـــت األنـــدلس يف عهـــد 
أهـديت اليــه واحـدة مــن قبـل ابــن مـدرار أمــري سجلماسـة قاصــية أرض العـدوة فوصــلت إليـه حيــة وهــي 

ا حديث خلت األرافة دأول ز  .  )53(ندلس وعاينها أهلها فصار هلم 

قويــة م)961-912هـــ/350-300(وكانــت الرغبــة اجلاحمــة عنــد اخلليفــة عبــد الــرمحن الناصــر
عتبارها " أشد الدّ  مرضـية، مـن ذلـك واب عدوا وذكا، وله خصال حممودة وأخالقٌ يف امتالك اخليل 

وملـا  .)54(وصفا لونـه، وسـرعة عـدوه وحسـن طاعتـه لفارسـه"حسن صورته وتناسب أجزاء به وأعضايه
الــيت يتبادهلــا احلكــام فقــد بعــث كانــت رمــزاً  للتفــاخر والقــوة العســكرية، كانــت اخليــل مــن مجلــة اهلــدا

تة حممد بن خزر يف آخـر سـنة ن عبـد الـرمحاخلليفـة بكتـاب يعلـن فيـه بيعـة )م930هــ/318(أمري ز
ديــــة ضــــمت "عشــــرة ُجنُــــب خمصــــّيةاصــــرالنّ  عجيبــــة اخللــــق مَتخــــّرية يف جنســــها، بســــروجها ، وأرفقــــه 

ا ــا وقرابيســها)55(وأرســا ، ُمعلَّقــا عليهــا عشــر درقــات مــن نفــائس درق )56(وأزّمتهــا وأجالهلــا وأُْرُجوا
قــة، حوامــل عشــارا وغريهــا، معهــا فحــل هلــا جليــل اخللقــة الِبْنيــة، معهــا)57(اللمــط راعيهــا ، وعشــرين 

ــا، ومثانيــة عشــر فرســا مــن جيــاد اخليــل العربيــة، منهــا فــرس  دوا عبــد أســود مــاهر برعــي اإلبــل بصــري 
أصفر أسود العرف والذيل مهضوم، وفرس أشقر مخاسـي أغـر خمضـب األربـع، وفـرس أشـهب مخاسـي 

يـع خيـل ركابـه ذنيه وطرف ذنبه وردة، وأربعة من عتاق اخليل، قيود للعيون ....؛ فلم يكن هلا يف مج
ــا أشــباه هلــا، آثرهــا علــى مجيــع اهلديــة" لفصــائل اجليــدة )58(علــى كثر هلــا مــن صــورة مجيلــة تعــين  . و
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ـــا أللخيــول والـــيت يــتم تربيتهـــا يف املغــرب األوســـط، مـــع تبيــان  ا اجلســـمانية الــيت ختـــتص  ـــا وصــفا لوا
اخليول اجليدة.

فــإّن اهلديــة احليوانيــة تضــمن الغايــة مــن خــالل وعنــدما كانــت القــوة ختضــع إىل معيــار التفــوق، 
الـيت تصـل إىل اخلليفـة عبـد الـرمحن الناصـراكتساب النّ  -300(وادر؛ ففي عهـد اخلالفـة كانـت اهلـدا

. ويف)59(من ملـوك العـدوة يف املغـرب حتتـوي علـى أعـداد كبـرية مـن اجلمـال م)961-912هـ/350
م) وصــلت إىل الزهــراء اجلمــال الــيت بعــث 973هـــ / 363(ســنة مــدة حكــم اخلليفــة احلكــم املستنصــر 

بــــن أيب عــــامر. وكــــان احلاجــــب املنصــــور)60(ــــا بنــــو خــــزر مــــن العــــدوة وكانــــت مائــــة وثالثــــني مجــــال 
ميلـــك مـــن اجلمـــال أربعـــة آالف، إال مائـــة مبســـارح كـــورة م) وحـــده1001-976هــــ / 366-392(

تــة) )62(غــراويامل. أمــا اهلديــة الــيت أرســلها زيــري بــن عطيــة )61(تــدمري فقــط هـــ / 381(ســنة (ملــك ز
إىل املنصـــور بـــن أيب عـــامر فتشـــمل علـــى مخســـني مجـــال مـــن أفضـــل األنـــواع املعروفـــة بســـرعة )م991

.  )63(الركض وتسمى مهرية سوابق 

ملقابـــــــل، تؤكـــــــد نصـــــــوص أخـــــــرى أّن ملـــــــوك الرببـــــــر قـــــــدموا والء الطاعـــــــة اىل عبـــــــد الـــــــرمحن  و
وقــدموا لـه النّـادر مــن احليـوان طمعـا يف كســب الـدعم والقــوة م)961-912هــ/350-300(الناصـر

ألنـــدلس ســـنة  ذات اخلليفـــة  واألمـــان؛ إذ يكشـــف لنـــا ابـــن حيـــان أن منصـــور بـــن ســـنان بعـــث كتـــا
ديــــة حســــنة مــــن خيــــل وإبــــل وأنعــــام 928هـــــ/316( لواليــــة وخيطــــب القبــــول، وازَدلَــــف  م) "ميـُـــّت 

ـا  ، ويف السـنة )64(وغزالن" اخلليفـة )65(كاتـب أمـري أرشـقول إدريـس بـن إبـراهيم السـليماين احلسـينّ ذا
واليته منه وُميّت بنسبه إليه ....وأهدى مع كتابه هديّـة حسـنة مـن خيـل وإبـل وحيـوان خيطب«نفسه 
.وبذلك ميكن اعتبار اهلدية لغة املساومة الدبلوماسية لنشر السالم.)66(غريب"

أيـالأهـدى ملـودة؛ فقـد الطـابع النفسـي والـذايت يف كسـب اوتعددت وظائف اهلدية احليوانية إىل
:)67(موصله، وكتب على يد م)1001م ـ 976هـ / 392هـ 366(عامر إىل املنصور بن أيب 

يّــــــــــــــل***عبـــــــٌد جـــــــذَبت بَضـــــــبِعه َورَفعـــــــُت مـــــــن مقــــــــــــــَداره ُأهــــــــــــــدى إلْيــــــــــــــك 
ُتـــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــرسّيًة وبعثـْ ــــــــــــــــــــــــــُته غــ تَفـــــــــــــاُؤيليف حْبلـــــــــــــه ليِصـــــــــــــّح فيـــــــــــــه ***َمسيـ
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ـــــــــةً  ـــــــــت قَتلـــــــــك أْنفـــــــــس مّن ـــــــــــا ُذو مْنَحـــــــــــة وَتطـــــــــــول***فلـــــــــِئن قَبْل أســـــــــــدى 

لصـــــيد ازداد اقتنـــــاؤهم للكـــــالب  ابـــــن املرعـــــزي  وممـــــا حكـــــي عـــــن ذلـــــك أنّ ولشـــــغف احلكـــــام 
:)69(أهدى كلبة صيد للمعتمد بن عباد وفيها يقول)68(النصراين اإلشبيلي

مقنـــــــــــــــــــَع احلريــــــــــــــــــــصومكســـــــــــــــــــبا***مل أَر َملهــــــــــــــــًى لــــــــــــــــذي اقتنـــــــــــــــــاصِ 
ـــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــلِ َخطــــــــــــــــالَء ذات جي ـــــــــــــــــــرة القمــــــــــــــــــيص***كمث ــــــــــــــــــع يف صف أتل
تنُفــــــــــــــــــــُذ كالسَّهـــــــــــــــــــــم للقنــــــــــــــــــــيصِ ***كـــــــــــــالقوس يف شـــــــــــــكلها، ولكـــــــــــــنْ 
ـــــــــــــــــــيالً  ــــــــــــــــــــها دل ـــــــــــــــــــذْت أنفـ ـــــــــــــــى الكـــــــــــــــامن الَعـــــــــــــــويضِ ***إْن ختَِ دلَّ عل
ــــــــــــــــــا تيتثيــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــرقا ـــــ مل جيــــــــــــــِد الــــــــــــــْربُق مــــــــــــــن َحمـــــــــــــــيص***لـــــــــــــــــو أ

األبيــات الكلــب الســلوقي برشــاقة يف اجلســم، وخفــة يف احلركــة، وســرعة فائقــة يف وتصــف هــذه 
، وخلعـــت عليـــه أمجـــل  العـــدو، وطـــول نفـــس، وتصـــور بعـــض األشـــعار األندلســـية الكلـــب تصـــويرا قـــو

.شجاعة وخفة وبراعة يف الوثوب على الفريسة واقتناصهااألوصاف من
ملــــوازة، جلــــأ األندلســــيون إىل طيــــور البــــاز  الصــــطياد بعــــض الطرائــــد كاحلجــــل واحلمــــام الــــربي، و

والظــيب، والثعلــب وغريهــا، وملهارتــه يف الصــيد قــال عنــه ابــن البيطــار " وصــيده أعجــب مــن صــيد مجيــع 
اجلوارح فإذا أرسل صقران علـى ظـّيب أو محـار وحـش نـزل أحـدمها علـى رأسـه ويضـرب جبناحـه ِعليّـِه مث 

واســتخدمت .)70(املشــي حــىت يدركــه مــن يــبطش بــه"يقــوم األخــر ويفعــالن ذلــك حــىت يشــغالنه عــن 
ت؛  املعتمــــد بــــن عبــــاد ملــــك اشــــبيلية مــــن عشــــاق فقــــد كــــانطيــــور البــــاز لصــــيد العديــــد مــــن احليــــوا

هــ / 425ت (العزيـزببلنسـية املنصـور عبـدصاحبهإىليبعثمرسيةحاكمطاهر، وهذا ابن)71(البزاة
. )73(بلنسيةجباليفصيدهرحالتيفليستخدمهانقاتشواذ)72(م )1033

نـدلس بـدخول أنـواع وأصـناف النسـيج احليـواين يف بـالد األيف تنويـعاهلديـة احليوانيـة لقد سامهت 
حيوانيــة مل تكــن موجــودة مــن قبــل مثــل الزرافــة واجلمــل واخليــول العتيقــة، وغريهــا، وحققــت مــا يســمى 

غايــة للمتعــة واهلوايــة يف توظيــف الطــابع احليــوان كــانادر مــنالّنــلتــوازن االيكولــوجي. وال نســتثين أنّ 
اجلمايل والوظيفي كالصيد.
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الثمار والفاكهةالطعام و هدا-4
ســواء كــانوا حكامــا أو حمكــومني ،تضــامنالو يشــمل الّتكافــل االجتمــاعي ليتوســع إطــار اهلديــة 

-300(الناصـردى اخلليفـة عبـد الـرمحن . وعلـى سـبيل املثـال أهـعلى اختاذ مواقـف إجيابيـة فيمـا بيـنهم
لعـدوة املغربيـة موسـى بــن م) إىل936هــ/385سـنة (م)961-912هــ/350 وليـه والقــائم بدعوتـه 

أيب العافيــة هديــة عظيمــة كــان فيهــا قــدر كبــري مــن أنــواع الطعــام مثــل القمــح والشــعري والفــول واحلمــص 
.)74(ذلكوغري 

ت والثمــار كــام األحومــن جهــة أخــرى ســاهم  كهــة بكــل أنواعهــا ا والفنــدلس علــى تنويــع النبــا
ا، ومنهــا مــا رمــزت  -238)الــداخلاهلديــة إىل احلنــني مثلمــا حــدث مــع عبــد الــرمحن فيــه واســتجال

حـدث عـن يتوهـوالطغنـري يصـفها لنـا الـيت ختـه أوصـلته هديـة عنـدما))75(م886-852هــ/273
ألنــدلس أرســلت إليــه أختــه  الرمــان " أصــله أن عبــد الــرمحن بــن معاويــة بــن هشــام (الــداخل) ملــا حــل 
ً كثرياً انتخبته؛ فلما وصـلت اهلديـة قسـمها علـى  من بغداد هدية احتفلت فيها وحوت يف مجلتها رما

سـفر فلمـا وصـل إليـه كبار رجاله. وعظماء دولته ... ووجه منها إىل عامل له بكورة ريـه. رأيـت امسـه
سـم أ ختـاذه فغـرس ومسـاه  خذ حبه وغرسـه ... حـىت أمثـر، مث دخـل عليـه فاسـتغربه وأعجـب بـه وأمـر 

ملثـل .)76(الغارس له فقيـل لـه السـفري" كـورة تفـاٍح إىل املعتضـد )77(أهـدى أبـو الوليـد ابـن زيـدونو
ــ 433بــن عبــاد(  ، وكتــب لــه معهــا ملــك اشــبيليةوالــد املعتمــد)78(م)1069م/ 1041هـــ / 461ـ

)79(:

اوَ س ثَ ني ألبَ ة حِ ... سَ ت الرِّ زينَّ تَ منْ َ 
َ ذ عليها ذُ خُ فَ دا ... مِ دة املُ امِ جَ كَ اءتْ جَ  او

لعديـد مـن  لرغم من بساطة اهلدية إال معانيها تغوص يف توطني احملبة، وتسخر كتب الشـعر 
الثمـــار ولكنهـــا تتجـــاوز  لزبيـــب األســـود، ومـــا أكثـــر هـــدااإلطـــارهـــدا الزمـــاين للدراســـة كالتهـــادي 

للتواصل والتعبري عن اجلمال والتذوق الطبيعي ملعاين احلياة. التفاح عند الشعراء. وكلها هدا
الورود-5 هدا
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ـا، ال يفتـأ يتغـىن مبحاسـنها، سـواء كـان لقد كان  لطبيعـة وألصـقهم  األندلسـي أشـغف النّـاس 
كيـا"جـادا أو  خضـرأوراقواصـفرار وفيهـااخضـرارفالطبيعـة عنـدهم"؛ )80(الهيـا، ضـاحكا أو 

وفيهـاالطيـورالغصـون وتغريـدحفيـفوفيهـاوعبـريوشـذاوأزاهـرينـوروفيهـامياسـة،وأغصـاننضـرية
ومـن هنـا يكتمـل تـذوقهم جلمـال الطبيعـة ،)81(األصـيل"عنـدعسـجديةلضـحىفضـيةصـافيةميـاه

ــدا.)82(هلــا ويبــدع شــعرائها يف وصــفهافيــزداد حــبهم  هــار وســوف ز الــورد واألوكتــب الشــعر تفــيض 
الفـىت الكبـري دري األصــغر اخلـازن الصــقليبنقتصـر علـى عصــر الدراسـة فقـط. ويف هــذا املنحـى أهــدى 

-912هــــــ/350-300(إىل اخلليفــــة عبـــــد الــــرمحن الناصـــــر، بـــــوادي الرمـــــان )83(املنيــــة املنســـــوبة اليــــه
وكانــت اخرتاعــه ومرســى جنتــه ومســتفرغ نفقتــه حــىت أبلــغ منهــا ". ويــروي لنــا ابــن حيــان بقولــهم)961

م نزهـه ويقسـم هلـا مـن  ـا أ غاها كثري من مىن مواله وقسمت له حظا من هواه صريه ينتا الغاية اليت 
كــان لــه فيهــا راحاتــه، حتــرى هلــا هــذا الفــىت مســرته فزفهــا عنــد اســتوائها واكتماهلــا هديــة إليــه، جبميــع مــا  

ــا مــن عبــد وأمــة وثــور ودابــة،  داخلهــا وخارجهــا مــن البســاتني املســقية واألراضــني املزدرعــة، ومــا كــان 
اشتمل ذلك على أعداد متوالية وأموال وافـرة ونعـم مؤثلـة تقبلهـا منـه اخلليفـة مـواله، وأبـدى هلـا مسـرة، 

قــراره عليهــا وكــيال لــه ومســندا إىل نظــره فيهــا، كيمــ ــا، فعمــل وتقــدم إليــه  ا ال ينخــرم شــئ مــن عمرا
ـم مل يشـاهدوا يف املتنزهـات السـلطانية أكمـل وال أهـذب وال أعـم )84(بذلك" ؛ فأمجع من شـاهدها" أ

.)85(من صنيع دري هذا"

يعشـــق غالمـــا مـــن م)1010ه/400(تحممـــد بـــن هشـــام بـــن عبـــد اجلبـــار املهـــديوروي أنّ 
الس أهدى املهد :)86(من آس فقال املهدي فيهي قضيباً غلمانه، وكان الغالم يف إحدى ا

عما مْن آسِ  أهَديْت ِشْبَه َقواِمك املََياِس    ُغصًنا رطيبــَـا 
ا ْحتكِيه يف األنْـــَفاسِ  َا حيكيــَك يف حرَكاتِه   وكــأمنَّ وكأمنَّ

طبـق ورد قـدم لـه )87(م)1012هــ/403الشاعر يوسف بن هـارون الرمـادي(تولقد أهدي 
مـن أمجـل . و )88(ش وكان فصل الشتاء فاسـتغرب وجـود الـورد حينئـدآعندما نزل على بين أرقم بوادي 

الــيت ســاقت القلــوب وجعلتهــا يف رتبــة احملبــة وعشــق احلكــام جلــواريهم، هديــة املعتمــد بــن عبــاد  اهلــدا
ن تســحق العطــور املختلفــة األنــواع وتُعجــن مبــا ء الــود حــىت تصــري كــالطني، ألّن للرُّميكيــة، فقــد أمــر 
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. كمــا رأت يومــا قطــع الــثلج )89(رأت اجلــواري ميشــني فيــهالرُّميكيــة اشــتهت املشــي يف الطــني بعــد أنْ 
أن تـزرع أشـجار هضـاب قرطبـة لتزهـر يف بـن عبـادتتساقط فوق قرطبـة فأعجبهـا منظـره، فـأمر املعتمـد

ــ ّ لــثلجآخــر الشــتاء فتظهــر كأ الــورود طعــم حــالوة العاطفــة والنشــوة يف .)90(ا مغطــاة  واختــذت هــدا
التعبري عن األحاسيس األرحيية، وحتقيق التكامل الروحي بني األزواج.

جلواري:-6 التهادي 

مــن األمــور الــيت روجــت لبلــوغ اهلديــة فســاد النخبــة احلاكمــة وانغماســها يف امللــذاتلقــد كــان 
.ومــن الشــواهد التارخييــة الــيت تؤكــد إىل درجــة التنــافس علــى اقتنــاء اجلــواري اجلســدية مكانــة يف الوســط

جــر لألمــري املنـذر بــن عبــد شـغف جلـواري ذوات الصــوت احلســن مببـالغ ال تصــدق، أهـدى  احلكــام 
رعة احلسن، وامسها طرب، وهلـا صـنعة يف الغنـاء حسـنة، م) 888ه/275بن احلكم(الرمحن جارية 

فعندما وقع بصره على حسنها مث أذنه على غنائها أخذت مبجـامع قلبـه، فقـال ألحـد خدامـه: مـاترى 
أن ندفع هلذا التاجر عوضاً عن هذه اجلارية اليت وقعت منا أحسن موقـع فقـال: تقـدر مـا تسـاوي مـن 

ومـــت خبمســـمائة دينـــار، فقــال املنـــذر للخـــدمي: مـــا عنــدك فيمـــا نـــدفع لـــه الــثمن وتـــدفع لـــه بقــدرها، فق
هذا للؤم، رجـل أهـدى لنـا جاريـة، فوقعـت منـا موقـع استحسـان، نقابلـه فقال: اخلمسمائة، فقال: إنّ 

عهــا مــن يهــودي لوجــد عنــده هــذا، فقــال لــه: إنّ بثمنهــا، ولــو أنّــ هــؤالء التجــار لؤمــاء خبــالء، وأقــل ه 
كرمــاء مسحــاء، فــال يقنعنــا القليــل ملــن جنــود عليــه، فــادفع لــه ألــف دينــاٍر، القليــل يقــنعهم، ف قــال: وإ

ّ أو  ا، وأعلمه  .)91(ا وقعت منا موقع رضىشكره على كونه خصنا 

بملثل،  و  ـا وعّلمهـا أحسـن أغانيـه حـىت شـبت، وكانـت )92(كان لزر جاريـة امسهـا متعـة، أّد
)93(م846-821هــ/232-206(عبد الرمحن بن احلكـمرائعة اجلمال، وتصرفت بني يدي األمري

ــا أبــدت لــه دالئــل الرغبــة، فــأىب إال التســرت، فغنتــه  تغنيــه مــرة وتســقيه أخــرى، فلمــا فطنــت إلعجابــه 
ب أمرها أهداها إليه فحظيت عنده .)94(ببعض االبيات.؛ فلما انكشف لزر

ريـــة حتمـــل قيمـــة اجلانّ أ)95(م)1035هــــ/426أبـــو مــــروان عبـــد امللـــك بـــن شـــهيد(توأثبـــت
ـــمعنويـــة بـــني األ ّ ا تـــذكار أو دليـــل حمبـــة يرســـلونه ويطـــالبون بـــه، فقـــد أهـــدى ابـــن شـــهيد ندلســـيني وكأ

ـــن املوســـيقيةعبـــد الـــرمحن اخلليفـــة  ن وآال . كمـــا جتلـــت )96(الناصـــر عشـــرين جاريـــة خمتـــارة مـــع كســـو
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نيـــة؛ فهـــذا الـــوزير أبـــو مــــروان عبـــد امللـــك بـــن أهـــداف اهلديـــة اجلســـدية يف توليـــد العيـــوب اخللقيـــة واأل
، )97(شــهيد "أهــديت إليــه جاريــة مــن أمجــل نســاء الــدنيا، فخــاف أن ينهــى ذلــك إىل الناصــر فيطلبهــا"

ملثل أهدى أمري املسـلمني يوسـف بـن  بـن عبـاد إىل املعتمـد )98(م)1006هــ / 500ت(شـفني و
لطبــع يكرهــون  لعــدوة، وأهــل العــدوة  ــا إىل إشــبيلية جاريــة مغنيــة قــد نشــأت  أهــل األنــدلس، وجــاء 

نّ  ســلطان امللثمــني ينتــزع بــالد ملــوك الطوائــف مــنهم، واشــتغل خــاطر ابــن عبــاد وقــد كثــر اإلرجــاف 
ــــة اجلســــدية مــــن النســــاء يف حتقيــــق املتعــــة النفســــية وبــــذلك .)99(لفكــــر يف ذلــــك متثلــــت قيمــــة اهلدي

ان اهلدية ويتملكها غريهم. واجلسدية وهو األمر الذي جيعل احلكام يتخوفون من فقد

وهرات-7 لتحف الثمينة وا التهادي 
تنوعت اهلدية يف جوهرها ويف قيمتها املاديـة، فهنـاك مـن يـرى يف تقـديس العالقـات يف غالئهـا 

ـــرمحن بـــن احلكـــم ا، حبـــا يف اســـتقطاب احملبـــوب، فقـــد وهـــب األمـــري عبـــد ال ـــاهي بنـــدر -206(والتب
ملشـرق، قيمتـه جلارية من م)852-822هـ/238 ه عقد جـوهر مـن أعـالق اخلالفـة العباسـية  حظا

.)100(عشرة آالف دينار، كان يسمى الثعبان ونعته ابن عذاري بعقد الشفاء
لشكل اجلـوهري وصـناعتها الثمينـة والراقيـة، وصـبغت بقواعـد اللياقـة واالحـرتام  وربطت اهلدية 

يســـة هنـــاك قصـــر مـــن الفضـــة اخلالصـــة، صـــنعه ومـــن التحـــف الفضـــية النفبـــني أفـــراد األســـرة احلاكمـــة. 
وأم ولــده هشـــام، وعــرب ابــن عــذاري عــن هــذه م)976-961هـــ /366-350(املستنصـــراحلاجــب 

ب اإلحتــاف  اهلديــة فقــال:" فإنّــه اســتمال هــذه املــرأة حبســن اخلدمــة وموافقــة املســرّة وســعة البــذل يف 
وغلــب علــى قلبهــا وكانــت الغاليــة علــى موالهــا، وابــن عــامر جيتهــد يف برهــا واملهــاداة، حــىت إســتهواها

شياء مل يعهد مثلها، حـىت أصـاغ هلـا قصـرا مـن فضـة  تيها  واملثابرة على مالطفتها، فيبتدع يف ذلك و
ويف . )101(وقت واليته، عمل فيه مدة وأنفق فيه ماال جسيما فجـاء عجيبـا مل تـر العيـون أعجـب منـه"

مــا ســبعمائة االجتــاه نف ســه أمــر املعتمــد بــن عبــاد بصــياغة غــزال وهــالل مــن ذهــب، فصــيغا، فجــاء وز
:)102(مثقال، فأهدى الغزال إىل السيدة ابنة جماهد، واهلالل إىل ابنه الرشيد، فوقع له إىل أن قال

لغَ عثْ بَ  هلِ نريَ مس املُ زال ... وللشَ إىل الغَ زالَ نا  .لالَ ة 
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وإلبــرازارتبطــت العالقــات بــوزن اهلديــة ومثنهــا لتزيــد يف معانيهــا وغايتهــا يف توطيــد احملبــة كمــا
القوة املادية اليت تعيشها البالد، وهو نوع من التبـاهي أو ردع العـدو وإبعـاد اخلطـر والتمكـني مـن بقـاء 

د الــــرمحن التبعيــــة. ومــــن القــــرائن الكاشــــفة عــــن القــــوة والتبــــاهي وصــــف ابــــن حيــــان هديــــة اخلليفــــة عبــــ
وصــال فضــة أيضــا "بقولــهالبــن العافيــةم)961-912هـــ/350-300(الناصــر ...وحــق عــاج أخــر 

داخله قدح عراقي مملوء غالية مرتفعة...وزجاجة عراقية مذهبة فيها مـاء ورد عراقـي خاليف...مـع هـذه 
.)103(املخازن زجاجة عراقية مبسوح عراقي"

ملصـري والـتحكم وسـيطرة القـوي علـى الضـعيف،  أما الشكل الرمزي الثاين للهديـة فهـو مـرتبط 
املســتعني بــن هــودوهــي حقيقــة ملســناها مــن خــالل  إىلم 1109م ـ 1085هـــ/ 503ـــ 478(هــدا

شفني  ربعة عشر ربعا مـن آنيـة الفضـة". ويؤكـد صـاحب احللـل املوشـية أنّـاليت قديوسف بن  ه  رت "
شــفني ويهاديــه بكــلكــان " مــا حيصــل مــن لدنــه مــن نفــيس الــذخائر واليواقيــت، يتحــف يوســف بــن 

نري" وكان ملوك الطوائف"...وكلُّ واحـد مـنهم يتنـافس يف شـراء الـذخائر امللوكيـة .واجلوهر، ورفيع الد
ـــا إليـــه" . أغلـــب هـــذه اهلـــدا)104(مـــىت طـــرأت مـــن املشـــرق كـــي يوجههـــا إىل الفـــنش هديـــة، يتقـــرب 

.وضمان احلماية املؤقتةرية إلبعاد الضررجباإ

اخلامتة:
إّن تنوع اهلدية من حيث الشكل والنوّع، اتسمت خبصائص بنيوية ورمزية جنملها فيما يلي:

واملعارف.خلقت اهلدية قيما تكرس اخللق واإلبداع يف تطوير العلوم
اجلمالية واألخالقية والدينية من خالل تنوع أشكاهلا.كرست اهلدية القيم
.توطني العالقات السياسية وتقريب املسافات بني االعداء
واحلكامتولد اهلدية روح التعاون والتكامل والتخاطب بني االفراد.
ــــع اهلديــــة املذم نيــــة وحــــب الــــذات واجلــــاه، أمــــا اهلديــــة احملمــــودة توثــــق الصــــالت ومــــة بطــــابع األتطب

تمع.اال جتماعية وتقوم ببناء الشكل العالئقي مبصداقية يف ا
:اهلوامش
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م)، لســان العــرب احملــيط، حتقيــق عبــد هللا 1311/ـهــ711منظــور، مجــال الــدين أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم األنصــاري (ت ابــن -1
.40، ص15، جعلي الكبري وآخرون، دار املعارف، القاهرة، (د.ط)

دار الفضـيلة، م)، معجـم التعريفـات، حتقيـق حممـد صـديق املنشـاوي، 1413هــ/816علي بن حممد السيد الشريف اجلرجـاين(ت-2
.215، صالقاهرة

أىب حممد عبد هللا بن أمحد بن قدامى املقدسي، املغىن، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، وعبـد الفتـاح حممـد احللـو،دار عـام -3
ض، ط 139، ص8م)، ج1997(3الكتب، الر

حتقيق عبد الفتاح حممـد احللـو، وعبـد هللا بـن ملغىن، ام)،1223هـ/620موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن حممد( تابن قدامة،-4
ض،ط .140، ص8جم)،1997(3عبد احملسن الرتكي، دار عامل الكتب، الر

، مؤسسـة 16أيب عبد هللا حممد بن امحد بن ايب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسـن الرتكـي، ج-5
161، صم)2006(1الرسالة، بريوت، ط

ء وحماورات الشعراء البلغاء، 1108هـ/502الراغب االصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد بن الفضل( ت-6 م)، حماضرات االد
.424، ص2م)م، ج1961دار مكتبة احلياة، بريوت، ط(

امللـك فيصـل للبحـوث م)، املقتـبس، حتقيـق حممـود علـي املكـي، مركـز 1076هــ/469(تأبو مروان حيان بن خلفابن حيان،-7
هـــ/ 776، لســـان الـدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا( ت حنــو ابــن اخلطيــب290، صوالدراسـات اإلســالمية(د.ت)، الســفر الثــاين

ريــــخ إســــبانيا اإلســــالمية، دار املكشــــوف، بــــريوت، ،م)1374 كتــــاب أعمــــال األعــــالم، حققــــه ونشــــره إ. ليفــــي بروفنســــال بعنــــوان 
.21، ص 2،جم)1956ط(
نقراض دولة آل إدريـس 952-925هـ/341-313موسى بن أيب العافية(-8 م): كان متمسكا بدعوة العبيديني من الشيعة ، و

مـــن فـــاس، تـــداول املغـــرب األقصـــى العبيـــد يـــون ، وصـــفا امللـــك ملوســـى بـــن أيب العافيـــة وقـــام بطـــرد األدارســـة. ودخـــل املغـــرب األٌقصـــى 
غمات. علـي بـن أيب زرع واألوسط يف ملكه،  فخاطبه الناصر بدعوته على املنابر . وبذلك نقض طاعة الشيعة وبث دعوة األمويني 

ريخ مدينة فاس، دار املنصور للطباعة وال ط(الفاسي، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و م)، 1973ورااقة، الر
.84، 83ص
لناصــر لــدين هللا عبــد-9 الــرمحن بــن حممــد بــن عبــد هللا بــن عبــد الــرمحن بــن احلكــم بــن هشــام بــن عبــد الــرمحن بــن معاويــة، امللقــب 
وأطـــوهلم يف اخلالفـــة. ينظـــر ترمجتـــه: احلميـــدي: أبـــو عبـــد هللا حممـــد بـــن أيب 961-912هــــ/300-350( م) أعظـــم بـــين أميـــة ســـلطا

1ر والة األنـــدلس، حتقيـــق صـــالح الـــدين اهلـــواري، املكتبـــة العصـــرية، بـــريوت، طم)، جـــذوة املقتـــبس يف ذكـــ1095هــــ/488نصـــر(ت
م)، املقتبس، حتقيق بيدرو شامليتا، املعهـد اإلسـباين 1076هـ/469ابن حيان،: أبو مروان حيان بن خلف (ت/26م)، ص2004(

ط (  لر أعمال األعالم، حققه ونشـره إ. ليفـي كتاب / ابن اخلطيب،  292، ص5م)،(د.ط)،ج1979العريب للثقافة، كلية اآلداب 
ريخ إسبانيا اإلسالمية، دار املكشوف، بريوت، ( أمحد بـن حيـي الضيب:/30،41، ص 2،(د.ط)، جم)1956بروفنسال بعنوان 

ريـــخ رجـــال أهـــل األنـــدلس، اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، 1202هــــ/599بـــن أمحـــد بـــن عمـــرية(ت م)، بغيـــة امللـــتمس يف 
م)، سري أعالم النبالء، حتقيق شعيب 1374هـ/748/ الذهيب: اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان(17م)، ص 2008(ط

ؤوطي، حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت(د.ت)، ص  .265األر
.390، ص 5ج،املقتبس، حتقيق بيدرو شامليتاابن حيان،-10
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الشرتاك مع جعفر وحيي ابن علي -11 يت من دعاة بين أمية األندلسية يف الشمال اإلفريقي قد حارب  حممد بن اخلري بن خزر الز
م)، البيان املغرب يف أخبار 1312هـ/712حياً سنة (كانابن عذاري، أبو العباس أمحد بن حممد بن محدون ضد زيري الصنهاجي. 

/ 360،361، ص 2،ج)م2009(1ج.س. كــوالن، دار الكتـب العلميــة، بــريوت، طروفنســال،بحتقيــق ليفـي األنـدلس واملغــرب، 
. 359، ص 2ابن اخلطيب، أعمال األعالم، ج 

.268، ص 5املقتبس، حتقيق بيدرو شامليتا،جابن حيان،-12
.351، ص 5نفسه، جاملصدر -13
132حتقيق مكي، صاملقتبس،ابن حيان، 14
م عبــد أمجــد-15 بــن عبــد امللــك بــن عمــر بــن حممــد بــن عيســى، ذو الــوزارتني مــن أهــل األدب البــارع لــه قــوة يف البديهــة كــان يف أ

ر/ 132، ص املصدر السابقاحلميدي، الرمحن الناصر.  -1198هــ/658-595أبو عبد هللا حممـد القضـاعي البلنسـي(، ابن األ
.238، 237، ص1،جم)(21975، احلـلة السرياء، حتقيق حسني مؤنس، دار املعارف، القاهرة، طم)1260

م العـــرب والعجـــم والرببـــر ومـــن 1406هــــ/808ابـــن خلـــدون، عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد(ت-16 م)، العـــرب وديـــوان املبتـــدأ واخلـــرب يف أ
.138، ص4،جعاصرهم من ذوي السلطان األكرب، دار العلم للجميع، بريوت (د.ت).

عمال رية سنة (-17 ألندلس  ر على األمري حممد، والتجـأ إىل حصـن 888هـ/ 275عمر بن حفصون، كان من القائمني  م). 
ببشــرت، وكــان جلـــدا شــجاعا، ويقــرض الشـــعر واجلــزل، وقـــد ألفــت يف األنــدلس يف أخبـــاره وحروبــه تــواريخ خمتلفـــة. احلميــدي، املصـــدر 

.170، ص3/ ابن عذاري، املصدر السابق، ج293السابق، ص 
116، 115، ص 5ابن حيان، املصدر السابق ،ج-18
احلكــــم بــــن عبــــد الــــرمحن الناصــــر لــــدين هللا -19 ، كــــان عاملــــا فقيهــــا جامعــــا )م976–961هـــــ/ 366-350(املستنصــــر 

سنة وخلفه ابنه هشام املؤيـد. ينظـر ترمجتـه 63للكتب، عاكفا على املطالعة، إماما يف معرفة األنساب واألخبار والرجال. تويف وعمره 
، 18املصـدر السـابق، ص / الضـيب، 26،27، صاملصدر السابق/احلميدي: 42،43، ص2عند: ابن اخلطيب: املصدر السابق،ج

.269، ص 8يب: املصدر السابق ج الذه/21
.367، ص 2ابن عذراي، املصدر السابق، ج-20
ن مث انتقلت صـناعته إىل الـبالد العربيـة واختصـت بغـداد -21 لذهب كان معروفا يف بالد اليو السقالطون، نسيج من حرير مطرز 

.157، ص م1989(طمؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،بصناعته. السيد عبد العزيز سـامل، تـاريخ مدينة املـرية اإلسالمية،
تمـــع االندلســـي مـــن ســـنة -22 ء ا حممـــوج عبـــد احلســـن،أز ، جملـــة كليـــة )ه625-ه92(الفنـــك: حيـــوان مـــن نـــوع الثعالـــب. ثـــر

ىل، العدد  .199، ص102االداب، جامعة د
.443، ص2، جابن عذراي، املصدر السابق-23
نفـــح الطيــب مــن غصــن األنـــدلس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان ،م)1631هـــ/1041أمحــد بــن حممــد (تالعبـــاسأبــو املقــري، -24

.1،393ج.،)م1988الدين ابن اخلطيب، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت(
طــة، حتقيــق م)، اإلحاطــة يف أخبــار 1374هـــ/ 776، لســـان الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا( ت حنــو ابــن اخلطيــب-25 غر

124-123، 2، ححممد عبد هللا عنان، دار املعارف، القاهرة (د.ت)
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بكر، األندلسـي، الشـاعرهو أبو بكر حممد بن عمار بن احلسني املهري ذو الوزارتني -26 تعلـم علـم األدب علـى مجاعـة .يكىن أ
ــا ومهــر يف صــناعة الشــعرمث رحــل إىل قرطبــة  ه إســتوزره وســلم إليــه  املعتمــد بــن عبــاد مدينــة شــلب مــن قبــل أبيــوعنــدما تســلم. فتــأدب 

، األمـــر الـــذي جعـــل املعتضـــد ينكـــر ذلـــك وصـــرفه عـــن ولـــده فنفـــاه مـــن إشـــبيلية،  وتوجـــه إىل سرقســـطة وكانـــت وفاتـــه ســـنة مجيـــع أمـــوره
، مطمح األنفس ومسـرح م1135هـ/ 529أيب النصر الفتح بن حممد بن عبد هللا، ت إبن خاقان،م، ينظر الرتمجة: 1084هـ/477

/426، ص4ج.1983هــ/ 1403، 1التأنس يف ملح أهل األندلس، حتقيق، حممد على شوابكة، دار عمار للرسـالة، بـريوت، ط
يم األبياري، حامـد عبـد م ) املطرب من أشعار أهل املغرب، حتقيق، إبراه1235هـ/633ابن دحية، عمر بن احلسن أيب اخلطاب، ت

يـــد، و  / إبـــن بســـام 169، صجعـــه، طـــه حســـني، دار العلـــم للجميـــع للطباعـــة و النشـــر و التوزيـــع، بـــريوت، لبنـــان، دت.آخـــرون، راا
م) الــذخرية يف حماســن أهـل اجلزيــرة، حتقيــق، إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بــريوت، 1148هـــ / 542ت (الشـنرتيين، أيب احلســن علــي، 

.368، ص1م2ق.1997لبنان، 

ر، احللة الس-27 .162، 2رياء، جابن اال
م)، عيــون األنبــاء يف طبقــات 1269هـــ/668ابــن أيب أصــيبعة، أبــو العبــاس أمحــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يــونس الســعدي (ت28

، 2ابـن عـذاري، املصـدر الســابق،ج/ 494، صم)1965األطبـاء، شـرح وحتقيـق نـزار رضـا، منشـورات دار مكتبــة احليـاة، بـريوت، ط(
.319ص
.494املصدر السابق، صابن أيب أصيبعة، -29
املصدر نفسه، الصفحة نفسها.-30

لشــجار، أبــو عثمــان احلــزاز امللقــب 31- موعــة مــن: الراهــب نيقــوال، حســداي بــن شــربوط اإلســرائيلي، حممــد املعــروف  تتكــون ا
بعة، املصـــدر الســـابق، صـــيأليابســـة، حممـــد بـــن ســـعيد الطبيـــب، عبـــد الـــرمحن بـــن إســـحاق بـــن اهليـــثم، أبـــو عبـــد هللا الصـــقلي. ابـــن أيب 

.494ص
.494ابن أيب أصيبعة، املصدر السابق، ص-32
.121، ص املصدر السابق،الضيب-33
سـة -34 عمـر. كبـري املفتيـني بقرطبـة الـذي انتهـت اليـه الر بـن املكـوي، يكـىن أ أمحد بن عبد امللك بن هشـام االشـبيلي، املعـروف 

م اجلماعـــة.  ـــا أ ريــــخ علمــــاء 1183هــــ/578أبـــو القاســـم خلـــف بـــن عبـــد امللـــك(تابـــن بشـــكوال، العلـــم  م)، كتـــاب الصـــلة يف 
.36-35، صم)2003(1األنـدلس، حتقيق صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية بريوت، ط

.54، ص املصدر نفسه-35
لقـريوانفـرعأندلسـي األصـل وال،الـوراق، حممد بن يوسـف هللاأبو عبد-36 ؤهنشـأ  مـن وادي احلجـارة، ومدفنـه قرطبـة، وهجرتـه ، أ
.141املصدر السابق ، ص،الضيب.إليها
.182، ص ابن بشكوال، املصدر السابق-37
طـة ، مـن أهـل العلـم والروايـة للحـديث. -38 ، ص 10، جابـن بشـكوال، املصـدر السـابقمطرف بـن عيسـى الغسـاين: مـن أهـل غر

482.
ت املميـــزين، 1286-1213هــــ/685-610ابـــن ســـعيد األندلســـي، أبـــو احلســـن علـــي بـــن موســـى(-39 ت املـــربزين وغـــا م)، را

.184م). ص1987(1حتقيق حممد رضوان الداية، دار طالس للنشر والتوزيع، دمشق، ط
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ريخ علماء األندلس، حتقيق  إبـراهي، ابن الفرضي-40 م األبيـاري ، نشـر دار الكتـاب املصـري ـ أيب الوليد عبدهللا بن حممد األزدي ، 
.  240ـ 239، ص 1جم)،1992(1اللبناين ، ط

.163، 4، جاملصدر السابق،املقري-41
.371املصدر السابق ، ص ،ابن بشكوال-42
.376، ص الضيب، املصدر السابق-43
. 552-551، ص1، م1، قاملصدر السابقابن بسام، -44
ه 1074م ـ 1043م/ 476ـــ 435( املـأمون بــن ذي النــون-45 ملــأمون خلــف أ م ):هــو حيــي بــن إمساعيــل بـن ذي النــون تلقــب 

. ينظر الرتمجة، إبن بسام، املصـدر )م1074هـ/ 467سنة(، يف حكم طليطلة . تويف )م1043هـ/(435إمساعيل بن ذي النون سنة
ر، املصـــدر الســابق، صــــ/ إبـــن 277، ص3إبـــن عـــذاري، املصـــدر الســابق، ج/609، ص2م1الســابق، ق ــــ إبـــن اخلطيـــب، 192األ

.177املصدر السابق، ص
حممد، وهو األديب املصـنف عـاش يف أواخـر -46 هو عبد هللا بن إبراهيم بن وزمر احلجاري نسبة إىل مدينة وادي احلجارة، يكىن أ

شــاعرا رحــاال ســكن مدينــة شــلب، مث قــدم إىل القــرن اخلــامس، وكــان أبــوه أديــب مدينــة الفــرج بــوادي احلجــارة، وكــان هــذا مــاهرا كاتبــا 
مث إنصرف طة وقصد عبد هللا بن سعد صاحب القلعة وألف له كتا .436، ص1إبن اخلطيب، اإلحاطة، ج.غر

.436،ص1ج،املصدر نفسه-47
ء-48 ، مــن مشــاهري األد بــن صــاحب اإلســفري ، كمــا لــه شــعر  هــو أيب املطــرف عبــد الــرمحن بــن فتــوح،  كنيتــه أبــو احلســن، يعــرف 

ليف يف األدب،  منها اإلشارة إىل معرفة الرجال والعبارة ، إبن بسام، املصدر السابق، ق .770، ص1م1كثري وله عدة 
.110،ص1م1إبن بسام،املصدر نفسه، ق-49
578،ص1م1املصدر نفسه،ق-50
.501ابن أيب أصيبعة، املصدر السابق ، ص-51
/170إبن اخلطيب، املصدر السابق، ص).م1088هـ/ 503(بن أمحد بن سليمان بن هود تويف سنة هو أمحد بن  يوسف-52

ر،املصـــدر الســـابق، ج-225، ص3إبـــن عـــذاري، املصـــدر الســـابق، ج القلقشـــندي أيب العبـــاس أمحـــد بـــن /348،  ص2إبـــن األ
هـــ/ 1421عامــة للتــأليف والرتمجــة، القــاهرة، ط(م)، صــبح األعشــى يف صــناعة اإلنشــا، املؤسســة املصــرية ال1418هـــ / 821علــي(ت 
.255، ص5م)، ج2006

. 275املصدر نفسه، ص -53
م)، خمطوطـة منـافع احليـوان وخـواص املفـردات، املكتبـة 1249هــ/646محد املـالقي (تأابن البيطار، ضياء الدين عبد هللا بن -54

.03، ورقة Arab 2771الوطنية بفرنسا، حتت رقم 
دي: جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب (ت، مجع الرسن، وهي ما كان من زمام على األنـف. أرسنة-55 ه): القـاموس 817الفـريوز أ

.1200، صم)1998(6احمليط، اشراف حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
دي، قرابيس، مجع قربوس، وهي حنو السرج. -56 .565املصدر نفسه، صالفريوز أ
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ثها وكلما كرب الواحد طـال قرنـه حـىت يكـون أربعـة أشـبار حيو -57 ّ ا وإ ان اللمط وهو " دابة دون البقر هلا قرون دقاق حادة لذكرا
هـا لكـرب سـنها. البكـري، أبـو عبيـد هللا عبـد هللا بـن عبـد وأجود الدرق وأغالها مثنا ما صـنع مـن جلـود العوانـق منهـا وهـي الـيت طـال قر

.171، صم)2003(1م)،املسالك واملمالك، حتقيق مجال طلبة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1094هـ/487العزيز(ت
.278، 267، صص5ابن حيان، املصدر السابق، ج-58
. 261،262ص، املصدر نفسه-59

املقتــبس، حتقيــق عبــد الــرمحن احلجــي، دار الثقافــة، بــريوت، ،م)، 1076هـــ/469(تأبــو مــروان حيــان بــن خلــفابــن حيــان،-60
. 150، ص م)1983ط(
. 100املصدر السابق ، ص ،ابن اخلطيب-61

در بصلح املظفر بن أيب عامر، ورجع إىل طاعتـه، تـويف سـنة -62 هــ/ 422املعز بن عطية، ابن زيري بن عطية استقل مبلك ابيه، و
. 362م. ابن اخلطيب، املصدر السابق، ص1031

ية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-63 ريخ األندلس، حتقيق عبد القادر بو 224، ص م)2007(1جمهول، 
. 261، ص5حيان، املصدر السابق، جابن -64
إدريــس بــن إبــراهيم الســليماين احلســّين، ابــن إبــراهيم صــاحب أرشــقول، آلــت إليــه بعــد أخيــه حيــىي، ســجنه القائــد الشــيعي ميســور -65

الثقافيــة بــني م، بســبب والئــه لعبــد الرمحــان الناصــر األمــوي، مث أخلــي ســبيله. العالقــات السياســية والــروابط 935هـــ/ 323الفــىت ســنة 
ايــة القــرن الثــاين إىل أواســط الســادس اهلجــريني، شــهادة دكتــوراه دولــة يف التــاريخ، قســم التــاريخ وعلــم  املغــربني األوســط واألقصــى مــن 

ر، جامعة وهران، السنة اجلامعية  .78م، ص2002-2001اآل
.263، ص5، جابن حيان، املصدر السابق-66
. 83-82، ص3جاملصدر السابق،املقري ،-67
-196-، ص 1ج،ابن سـعيد، املصـدر السـابقاملرعزي من أنصار اشبيلية، ظهر يف دولة املعتمد بن عباد، وكان من مّداحه. -68

.521، ص 3املصدر السابق،ج،./ املقري195
.521، ص 3املصدر السابق،ج،./ املقري195-196-، ص 1ج،ابن سعيد، املصدر السابق-69
.79املصدر السابق، ورقة ابن البيطار، -70
.65صاملصدر السابق،ابن خاقان، 71
زل جماهد بدانية فضيق عليه حىت تويف سنة ن بن املنصور حممد بن أيب عامر، هو املنصور عبد العزيز بن الناصر بن عبد الرمح-72

إبـــن /195صـــدر الســـابق، صإبـــن اخلطيـــب،  امل/41، ص1م3م، ينظـــر الرتمجـــة: إبـــن بســـام، املصـــدر الســـابق،  ق1033هــــ/425
.165، ص3عذاري، املصدر السابق، ج

.56ليفي بروفنسال، حضارة العرب يف اسبانيا، ترمجة ذوقان قرقوط، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، ص-73
.389، ص 5جابن حيان، املقتبس، -74
-852هــــ/273-238(عبـــد امللــك بـــن مــروانحممــد بــن عبـــد الــرمحن بـــن احلكــم بـــن هشــام بـــن عبــد الـــرمحن بــن معاويـــة بــن -75

وأقـام روابـط مـع بـين مـدرار وأمـراء سجلماسـة وبـين رســتم كـان أمـريا عـاقال، وقـد وسـع عالقـات قرطبـة اخلارجيـة اجتـاه العـدوة،)م886
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صــدر الســابق، أئمـة تيهــرت، وقــام بغــزوات كثــرية يف جيليقيــة وبنبلونــة . ويف عهــده خربـت مــاردة وهــدمت.  ينظــر ترمجتــه: احلميــدي، امل
ريـــخ علمـــاء األنـــدلس، ص25ص  / ابـــن اخلطيـــب، أعمـــال األعـــالم، 10،11/ الضـــيب، املصـــدر الســـابق، ص 1/ ابـــن الفرضـــي، 

ر، 121، ص 2/ ابن عذاري، املصدر السابق، ج21، ص2ج املصـدر /الـذهيب، 113،114، ص1،جاملصـدر السـابق/ ابن األ
.262، ص8،جالسابق

م)، زهـــرة البســـتان ونزهــــة األذهـــان، حتقيـــق حممـــد مولـــود خلــــف 1108هــــ/501، أبـــو عبـــد هللا حممـــد بــــن مالـــك (تالطغنـــري-76
.228، ص م)2005املشهداين، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، ط(

بــن زيــدون، ولـد بقرطبــة سـنة -77 ،، يف خالفـة هشــام الثــاين)م1003هـــ / 394(أبـو الوليــد أمحـد بــن عبـد هللا املخزومــي املشـهور 
تقلـــد الـــوزارة لـــدى أيب احلـــزم بـــن جهـــور، وأوكـــل لـــه النظـــر يف أهـــل الذمـــة وجعلـــه ســـفريه لـــدى بعـــض ملـــوك الطوائـــف، كمـــا لقبـــه بـــذى 

ت بعض خصومه ألقى بـه إبـن جهـور يف السـجن إسـتوزره  املعتضـد بـن عبـاد ملـدة عشـرون سـنة، أي مث.الوزارتني، ولكن بفضل وشا
هــ/ 463(، مث إبنه املعتمد بن عباد وأخريا عـاد إىل قرطبـة بعـد سـقوطها علـى يـد بـين عبـاد،  وتـويف سـنة)م1068هـ / 461(إىل سنة 
ـ إبــن خاقـــان، 164إبـــن دحيــة، املصـــدر الســابق،  ص/337، ص2م1، قالســابقينظــر الرتمجــة: إبـــن بســام، املصـــدر .)م1070
.209، صالسابقاملصدر 

أبو عمر بن عباد بن حممد بن إمساعيل بن عباد اخلمي وتسمى أوال بفخـر الدولـة مث املعتضـد، ولـد سـنةاملعتضد بن عباد، هو -78
/204. ينظــر الرتمجــة: إبــن عــذاري، املصــدر الســابق، ص)م 1041هـــ/433(، تقلــد احلكــم بعــد وفــاة أبيــه ســنة)م1077هــ/407(

ابــن /23، ص1م2إبــن بســام، املصــدر الســابق، ق/29احلميــدي، املصــدر الســابق، ص/155إبــن اخلطبيــب، املصــدر الســابق، ص
ر، املصدر السابق، ص .39األ

.94، ص 4جاملصدر السابق،املقري، 79
م)، 1998عبــــد القــــادر هــــين، مظــــاهر التجديــــد يف الشــــعر األندلســــي قبــــل ســــقوط قرطبــــة، دار األمــــل للطباعــــة والنشــــر، ط(-80
.134ص
.259م)، ص1979(4الشكعة مصطفى، األدب األندلسي، دار العلم املاليني، بريوت، ط-81
، ينـــاير 11أبـــو إمـــام حممـــد، جوانـــب مـــن النشـــاط العلمـــي يف األنـــدلس خـــالل العصـــر األمـــوي، جملـــة دراســـات دعويـــة، العـــدد-82

.131)، ص109-146(2006
كــم املستنصــر، تــوىل حكــم مدينــة بياســة يف بدايــة عهــد اخلليفــة هشــام دري الصــغري مــن أشــهر الفتيــان الصــقالبة يف بــالط احل-83

. 392، ص2املؤيد، مث قتله املنصور بن أيب عامر. وهو الذي كان يتوىل دار صناعة قرطبة. ابن عذاري، املصدر السابق،ج
. 107–106ابن حيان، املصدر السابق، حتقيق عبد الرمحن علي احلجي، ص -84
.107سه، ص املصدر نف-85
.577، ص1املقري، املصدر السابق، ج-86
م -87 عمــر يوســف بــن هــارون الرمــادي الكنــدي، شــاعر قــرطيب، كثـــري الشــعر مشــهور عنــد العامــة واخلاصــة آنــذاك، ارتفــع شــانه أ

، املصــــــــدر / ابــــــــن بشــــــــكوال357،361، صاحلميــــــــدي، املصــــــــدر الســــــــابقم). 1012هـــــــــ/403احلكــــــــم املستنصــــــــر.تويف ســــــــنة (
.519، ص 10السابق،ج

ريخ االدب االندلسي -88 .158م)، ص1997(1عصر الطوائف واملرابطني، دار الشروق، عمان، ط–احسان عباس، 
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49-48، ص6املقري، النفح، ج-89
ن عز الدين شبانة، اجلواري وأثرهن يف الشعر العريب يف األندلس، رسالة املاجستري يف اللغة العربي-90 ا، كلية الدراسات جا ة وآدا

.95، صم)2006العليا والبحث العلمي يف جامعة اخلليل، فلسطني، (
.577، ص3، جاملصدر السابقاملقري، -91
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القرن التاسع عشرلة ارحيف أدبياتاجلزائر 
اجلزائري أمنوذجااملشريفرحلة

، جامعة تيارتشرفقعبد احلكتوردال
ملخص:

تال زالت  تعتمد يف جمملها على حول اجلزائر خالل القرن التاسع عشرالتارخييةالكتا
ت الفرنسية بدرجة كبرية. وقد يُربَُّر ذلك بكون املصادر اجل زائرية خالل هاته الفرتة كانت إما الكتا
ومن هاته املصادر غطاء النسيان.منعدمة، وإن ُوجدت فهي يف أغلبها ال تزال خمطوطة مل يرفع عنها 

اليت ُنسجت على منوال الرحالت، خمطوط عظيم الشأن، جليل القدر حتت عنوان "ذخرية و املهمة
اجلزائري العريب املشريف املعسكري اجلزائري دفني األواخر واألول فيما ينتظم من أخبار الدول" للعامل

مدينة فاس.
دقيقا ملدن وأقاليم اجلزائر خالل و وقد قّدم لنا املشريف من خالل هذه الرحلة وصفا مهما 

رته إىل اجلزائر سنة  . ورغم أمهية هذه 1877النصف الثاين من القرن التاسع عشر، وذلك بعد ز
ا ظلت لسنوات طو  ال، مقبورة داخل دور املخطوطات، ومل تنل حقها من الدراسة أو الرحلة فإ

التعريف.
Abstract:
Historical writings about Algeria during the 19th century are still largely
based on French writings. This may be justified by the fact that the
Algerian sources during this period were either nonexistent, or even if they
exist, they are generally still manuscripts that have been forgotten. Among
these important sources, which were written during trips, a great
manuscript, extremely important entitled "the treasure of the late and the
first in a state of the news" of the Algerian Arab o Mascara El Machrifi
buried n the Devine city of Fez.
During his journey, El Machrifi gave us an accurate description of  Algerian
cities and territories during the second half of the nineteenth century, after
his visit to Algeria in 1877. Despite the importance of this journey, it
remained for many years, buried inside the cited manuscripts.



عبد الحق شرفــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائر في أدبيات رحالة القرن التاسع عشر  

102

:مقدمة
تعّد الرحالت مصدرا مهما لكتابة التاريخ احمللي والوطين، وحىت األحداث اليت تصطبغ 

م رحلة مهمة ويف هذبصبغة العاملية. لمشريفلالتارخيية، من الرحالت ا الصدد حفظت لنا األ
دفني فاس. زائري اجل

وهي رحلة مضى فيها صاحبها زائرا لعدة أصقاع من اجلزائر وغريها خالل النصف الثاين
ناطق اليت زراها. وهذه الرحلة ومسها مشاهداته عن املخالهلا مندّون لناو ،القرن التاسع عشر

مهلرحلة اجلزائرية.ليت يسميها بعض املؤرخنيبـ"ذخرية األواخر واُألول" واصاحبها يتهاوقد نّوه 
وقد قّسمها إىل ."Henri péres"املستعرب الفرنسي هنري برييزوقيمتها التارخيية واألدبية
بيت القصيد يف هذا املقال.الباب اخلامسهو هاوما يهمنا من؛مقدمة، ستة أبواب وخامتة
1:صاحب الرحلةحمطات من حياة

هو العريب بن عبد القادر بن علي املشريف، بناءو .ينتسب العريب املشريف إىل أسرة املشارف
لنسبة لتاريخ والدته فإنه يطرح إشكاال كبرياعلى ما قيده يف كثري من مؤلفاته هذا ويف ظل ؛. و

ريخ والدته؛ فإنّه أمكننا أن اإلشكال  تدي إىل مجلة من القرائن التارخيية كنا الذي خيّيم على 
ا قد ترفع ريخ والدته. فقد صرّح املشريفهنعتقد أ أنّه بلغ "احلسام"يف مقدمة كتابه وتقطع بيقينية 

هز اخلمسني جامعه ومؤلفه" انتهى من الكتاب، وهذا 2سن اخلمسني عند تـأليفه حني قال: "وقد 
ريخ 3ر إىل ذلك هو بنفسهم كما أشا1868هـ/1285ليفه سنة  لتايل يكون قد حّدد لنا  ؛ و

4."اإلعالم"وهو التاريخ الذي رّجحه صاحب 1818والدته حتديدا دقيقا؛ أي سنة 

بعبارة  ريخ والدته أقرب؛ إال أنه فاجأ وعلى الرغم من أن هذا التحديد كان إىل حّل لغز 
فالقبيلة الرببرية اليت ينتسب إليها وهي قائال: "يف املؤلف نفسه حني احلديث عن قبيلة الكنسوس 

ليفنا  . هذه الرواية بدل أن حتّل املشكلة زادت األمور 6"5نزهة األبصارِإَداوْْكْنُسوْس كما يف 
ليفه بعد انتهائه من "نزهة األبصارـ"بتعقيدا، فاستدّل املؤلف  خبمس سنوات "احلسام"الذي أمت 

، وهو ما يطرح إشكاال آخر: مىت 7م1873سبتمرب11هـ/1290رجب81يوم األربعاء تقريبا؛ أي 
نه بلغ اخلمسني وقتها؟ "احلسام"أّلف املشريف  حىت نقطع القول 



عبد الحق شرفــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائر في أدبيات رحالة القرن التاسع عشر  

103

ومع أن هذا اإلشكال يبقى قائما؛ فإن اإلشارات اليت أوردها املشريف يف عدد من مؤلفاته 
ا قبل هذا التاريخ ، 1818جتعلنا جنزم أنه من املستبعد جدا أن تكون والدته سنة  ومن املرجح أ

ليف .بعشر سنوات على أقل تقدير َ يف 8"احلسام"ورمبا يكون قد جاوز سّن الستني عند  ، َسَنُد
ذلك أّن كل املعلومات اليت أمكننا تتبعها لتدّل داللة واضحة أنه كان قد بلغ سن الرشد خالل سنة 

ة غري صحيح. ، وهو ما جيعل احتمال والدته يف هذه السن1818
1830وأنه غادرها إىل معسكر سنة 18249نه كان يدُرس يف وهران سنة فقد أخرب

، مث َوْصِفه ملعارك األمري عبد القادر 10بعد دخول االحتالل الفرنسي للجزائر؛ ليتوىل تدريس الصبيان
" طرس األخباركما جاء يف "11.األوىل ضد االستعمار الفرنسي، وحضوره أوىل التجمعات ملبايعته

ع الطرق وهو ، يف االنفالت من كمني لبعض قطا 1836كذلك؛ أنه ساعد ثالثة جتار مغاربة سنة 
. 12خارج من مدينة معسكر

ذكره صاحب ماهو ؛ 1818ما ذهبنا إليه سلفا ِمن أنه قد بلغ سن الّرشد سنة ومما يؤيّد 
، مما يعين أن 13ناهز التسعنيعن عمر يم1895ھـ/1313سنة ن وفاته كانت " إحتاف املطالع"

والدته كانت مع مطلع القرن التاسع؛ ويف السنوات اخلمس األوىل على وجه التحديد.
ومل يشذ 14وأما عن مكان والدته؛ فمن املؤكد أنه ولد بقرية الكرط ضواحي مدينة معسكر

رمبا اليت 16. وذهب حيي بوعزيز إىل أنه ولد بغريس15"إحتاف املطالععن ذلك سوى صاحب "
ا سهل غريس الواسع وقرية الكرط جزء منه. يَقصد 

. 17التحق بُكّتاب بلدته الكرط حلفظ القرآنتلقى تعليمه األويل ببيت عائلته، مث وقد 
ة من شيوخها األجالء. مث غادر ثلّ فتتلمذه لبعدها إىل معسكر ليتم مرحلة اجلمع والتحصيل؛انتقلو 

.18مائهاتتلمذ على مشاخيها وعلمن و مستغاإىل
ألوىل، و حيث .وهرانفبتلمساناملقاماستقر به وأخريا  على تتلمذهأشار عرضا إىل مقامه 

ماي يف مث انتقل إىل وهران وغريه.الشيخ الفقيه احلاج الداودي التلمساينبعض علمائها ك
دئ األمر يف معسكر182419 ا على شيوخه الذين تتلمذ هلم  .، ليواصل تعليمه 

يل بوهران، قفل راجعا إىل معسكر، بعد أن أمضى ست سنوات من التحصالفرنسيتاللوبعد االح
.20ليتوىل تدريس الصبيان
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نزل ديدة، حبثا عن العلم والتحصيل، فيف رحلة جاملشريفنطلقاوبعد رجوعه ملعسكر، 
. 21ا سوى عاملني اثنني، لكنه مل جيد 1833ضيفا على منطقة جماجة سنة 

زام األوبعد املشريف مبسقط مل يقم ، 1843مري عبد القادر يف معركة عني طاقني سنة ا
رمحه –أن تويف إىل، وبقي هناك 1844سنة األقصىحنو املغربمهاجرا شّد الرحال رأسه طويال، و 

كان معظمهم من عائلته، ثلة من التالميذ  .وقد ترك بعد وفاته22م1895ھـ/1313سنة -هللا
، عبد القادر 24علي بن احلاج بن موسى اجلزائري، 23صطفى املشريف: حممد بن حممد بن مهممهوأ

بن البشري، أبو العباس السيد أمحد.
لرحلة ت العريب املشريف وأجّلها :التعريف  الرحلة عبارة عن مؤلٍَّف يُعترب من أهم مدّو

ليفه سنة  ليف جيمع بني التاريخ والرحلة1882قدرا. أّمت  ورقة. 333ن يقع يف سفرين مم. وهو 
خلزانة الفاسية ، بينما توجد النسخة الثانية منه خبزان الكتاين بفاس، 25ويوجد بعضه خبط املؤلف 

ط لر . وقد أشار إليها ابن سودة قائال: "وله رحلة إىل بـالد اجلزائر تقع 26ونقلت إىل اخلزانة العامة 
احلي الكتاين الذي أخرب يف كتاب وهي معلومة يبدو أنه استقاها من الشيخ عبد،27أيضا يف جملد"

ا  جلزائر، ويبدو أ دليل احلج والسياحة ألمحد بن حممد اهلواري، أن للمشريف رحلة جزائرية توجد 
لرحلة اجلزائرية أو رحلة الشيخ املشريف، وهو ما يدل  نفسها ذخرية األواخر اليت اشتهرت يف اجلزائر 

ليف الشيخ أيب حممد سيدي عليه قول الشيخ احلفناوي: "الرحلة املس ماة ذخرية األواخر واألول 
جلزائر سنة  هـ".1294العريب بن علي املشريف احلسين يف حال مروره 

ملكتبة الوطنية اجلزائرية لكن مل وقد أشار أبو القاسم سعد هللا، إىل وجود نسخة أخرى 
ى نقل عنها املستعرب الفرنسي نعثر هلا على أثر. كما ذكر يف السياق ذاته أن هناك نسخة أخر 

قد ذكر و 28"، لكنه مل يذكر مكان تواجدها وال ما آلت إليه.Henri péresهنري برييز "
ملخطوطات املغربية، أن هناك نسخة أخرى مبتورة اآلخر خبزانة خاصة مبراكش، لكن  املنوين اخلبري 

29دون أن حيّدد اسم اخلزانة.

ليف الرحلة: مناسبة 
يف هذه الرحلة تلبية لطلب أحد أقاربه وهو تلميذه مصطفى املشريف، حيث ورد ألف املشر 

لقرابة  يف فاحتة الكتاب ما نصه: "فقد ورد علي مكتوب من ال تسعين خمالفته، وتتأكد علي 
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إجابته، أن أضع تقييدا قاصرا على سرية ملوك األتراك...كما طلب مين ما نعلمه من سرية ملوك 
ونسبتهم الشريفة النبوية...فلبيته ملا دعاه وأجبته ملسعاه، وإن كنت لست أهال الدولة العلوية، 

لذلك، وال ممن يسلك أوعر املسالك، وهللا املوفق لرقم اجلواب، واهلادي إىل أقوم طريق الصواب مبّنه 
درت 30وفضله، ومبّنه وعدله" "ومسيته ذخرية األواخر واُألول فيما يتضمن من أخبار الدول، و

متثال ما به املكتوب ورد، لينجز حر ما وعد، وهذا الباعث على تسطري هذه الرسالة، ومل أماطل ال
31يف تسويد أوراق العجالة".

وصّنف العريب املشريف مؤلَّفه على عادة املؤرخني القدامى يف مقدمة، ستة أبواب وخامتة. 
ملمتدة من ظهور اإلسالم إىل عصره وما يهمنا هنا هو الباب اخلامس الذي سرد فيه أطوار املرحلة ا

ريخ األتراك، مث االحتالل الفرنسي للجزائر.  بشيء من التوسع يف ذكر 
مضامني الرحلة:

شكل مواضيع قّدم من خالهلا على- منهاالباب اخلامس –توزعت مواضيع الرحلة 
رته هلا، األوىل سنة  بعد أن كان مقيما 1877والثانية سنة 1849مشاهداته عن اجلزائر بعد ز

ملغرب أرض املهجر.
وقد أرّخ املشريف يف هذا الباب للفرتة املمتدة من ظهور اإلسالم إىل عصره، متسائال عن 
أسباب تراجع املسلمني رغم ما يتمتع به الدين اإلسالمي من غىن ومتيز مقارنة مع النصرانية، 

دبيات التصوف، وكتب والطرق و كما أفرد حّيزا هاما ،  32الطبقات واملناقبمستشهدا بتعدد الزوا
ن الفرتة االستعمارية، وفيما يلي حتليل ملضامني هذه  لتاريخ اجلزائر وأحواهلا خالل احلكم الرتكي، وإ

الرحلة:
جلزائر:-1 وصف احلكم الرتكي 

يف حديثه عن األتراك جند املشريف يعرض ألصلهم حني يقول: "دولة األتراك املضادين لدين 
م من األمم القدمية، وهم من نسل تُرك بن كومر بن اإل م، فاحلكم أ شراك، فاخلرب عنهم وعن شعو

33فث، بن نوح عليه السالم".

كما نقل إلينا بعض مشاهداته يف وهران عنهم، فأشار إىل تعسفهم وظلمهم وجورهم حني 
دهم هللا من املغرب، ملا طغوا وبغوا طغيان اجل م أ ور والفساد، حيث َعَتوا ُعتًوا كبريا، قال: "إال أ
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وعاثوا يف األرض وأفسدوا، ومّدوا أيديهم بنهب األموال، وسفك الدماء بغري حق، وهتك احملارم، 
ئهم الذميم" ، "ما أظّنهم إال من تلك الفئة الطاغية، 34وأحيوا ظلمهم القدمي، ورجعوا لوصف آ

لعلماء، خاصة علماء أسرة املشارف. ، ويف املقابل نّوه حببهم ل35والشرذمة الباغية"
ثورة الدرقاويني والتيجانيني على عهد األتراك:-2

مث تكّلم صاحب الرحلة بشيء من التفصيل عن ثورة درقاوة، وما آلت إليه البالد من ترّد 
يف األوضاع السياسية جرّاءها، مشريا إىل بعض من سبقه يف الكالم عن هذه الثورة مثل الشيخ أيب 

ر عليهم "ول املشريف: "راس. يق أهل النظافة يف الدين "درقـاوةففي حدود العشرين من قرننا هذا 
يوالنقاوة، فأول ملك منهم هزموه"  مبجرد مقابلة سيد هذه "أيب كابوس" املكىنَّ بـ" مصطفى 

زم وترك حماله مبنية يف وادي " فرطاسـة" يف الطائفة اآليت ذكره للباي املذكور وهو يف شرذمة قليلة، ا
36أرض احلشـم، ومل يثن عنان فرسه إىل أن دخل وهران".

وقد تعرض بعد احلديث عن هذه الثورة، إىل انتقام األتراك منهم، على أنه مل يطل احلديث 
فبعد تفرق اجلموع واملواكب، استقرَّ املطاوع لشيخه جببل الكواكب، ومدَّت فيها، حيث يقول: "

لنهب وفعل الدنيَّـة، وأهل النسبة عندهم هم األعداء، ومن جهر بكلمة األتراك أيديهم يف الرعية
الشهادة يسفك دمـه من غري قبول شفاعة فيه وإال قد أعضل الداء، فال فاجر عندهم أعظم ممن 
لبسملة واحلمدلة، إذ كل ذاكر عندهم درقاوي يبغضونه من  هليللة أو يوحد هللا رافعا صوته  يعلن 

وي و  لتهم ما تعده منهم العادة"بني غر .37شرقاوي، حىت حسموا هلذه الطائفة املادة، ومل تبق يف ا
لينتقل إىل الكالم عن ثورة التيجاين الذي اعتربه إحدى مظاهر عدم رضا الشعب اجلزائري 

دفني فـاس احملروسة، أمحـد التيجاينوما كان مـع ابن السيد حلكم الرتكي، يستشف ذلك من قوله: "
ر عليهم ابنه فق ومن وجاءهم يف نفري من رماة الصحراء، وساعدته قبائل احلشمحممـدالسيدد 

لنصر 38".جاورهم وأعلنوا له 

ريخ احلديث عن مدينة اجلزائر: -3 مث تكلم الرحالة املشريف عن مدينة اجلزائر و
ة حلرب العدو، وأبراجها إذ يقول: "وكانت اجلزائر هي أم مدائن الواسطة وقاعدة ملكهم معدبنائها

ر، أسفل الطبقات تضرب على وجه البحر،  ا شعلة  من جهة البحر حمصنة بطبقات املدافع كأ
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وتلميذه 40، وحتدث عن وليها عبد الرمحن الثعالييب39وأعالها تضرب ما طال من صاري السفينة"
. 42، مث عرّج على ذكر دخول الفرنسيني إليها41أمحد بن عبد هللا

األمري عبد القادر:مقاومة -4
. ويف حديثه 43كما أشار املشريف من خالل هذه الرحلة إىل مقاومة األمري عبد القادر

عنها، جند موقفه من األمري عبد القادر ينقلب رأسا على عقب مما ورد يف "طرس األخبار". فقد 
عماله، ليعدل عن موقفه العدائي منه، والنص التايل بعرب بصدق عن ذلك: "وملا  أشاد كثريا به و

كانت نية احلاج عبد القادر خالصة يف دينه، ومّلة نبيه صلى هللا عليه وسلم، مل يعاقبه هللا يف الدنيا، 
فكانت معيشته ومعيشة أهله، على يد عدّوه وصديقه، وأسكنه هللا األرض املقدسة، فصار ميشي 

قبور األنبياء، وأهل الصالح رض تردد فيها جربيله على كل نيب ورسول، فياهلا من مشية بني 
ضلهم مناضلة الصحابة واألشّداء...سل عن تردده  واألولياء، بعد أن جّرد سيفه على األعداء، و
يف امليدان بيجو وأحبار الرهبان، وسل عن تردده يف الصفوف أودية سيك وشعاب 

قدمي والده املذكور، خروف...فبسبب سنة اجلهاد اليت أحياها يف آخر الزمان، أحيا هللا ذكره، وبت
44وحاز محد هللا وشكره".

45ثورة أوالد سيدي الشيخ:-5

نون، ويف حديثه عن هذه الثورة جنده يقول:  روا ثورة ا "فاقتحموا املشاق واملهالك، و
مَّـر الكبري منهم سنون وأعواما، وقتل بوالده جيوشا نصرانية وأرواما،  َّ لنا أجرا غري ممنون.  وقالوا إ

خذ الثأر، وخلفه أخوه وما قال العثار، وشنَّ على عدوه الغارات، وقتلومات من يف قرير العني 
احلصن وداخل املغارات، إىل أن مات ساكن الفؤاد، حيث قتل يف والده الرؤساء والقواد وأمراء 
لسبع املثاين ورب املثالث، ليأخذنَّ بثأر األخوين  اجليوش واألجناد، وخلفهما األخ الثالث فأقسم 

ائال: "وملا رأى والوالد، وحيي تلك املشاهد، وما اندرس من تلك املعاهد". ويواصل املشريف ق
الفرنسيس الفتنة حول ساحته حتوم، وخيلها مترج يف تلك السحاري والتخوم، واستوطن الفتانون له  

أمري كورة سجلماسة احلسن بن موال خاطب سلطان املغرب ذا الرأي واحلماسة أبو علي موال
املؤمنني حممد ليكف عنه الفتان الذي هو يف بالده وبني رعيته يرتدد".
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وانتقل املشريف بعد احلديث عن ثوريت األمري عبد القادر وأوالد سيدي الشيخ للحديث عن 
جلزائر، كإنشاء املدن وتوسيعها، وبناء املوانئ، وإنشاء  رخيهم وأعماهلم  اإلفرنج، وبعضا من 

م يف قطاع التعليم. 46الطرقات، واستصالح األراضي، وإجنازا

احلديث عن العلماء والقضاة:-6
كما جنده يف السياق ذاته، ينّوه ببعض علماء اجلزائر ويقدم تراجم وافية لبعضهم، فقد ترجم 

، ومحودة 50، ووالده أمحيدة العمايل49وعلي العمايل48، وأمحد قدورة47لكل من احلسن بريهمات
، ومجلة أخرى من العلماء، خاصة منهم علماء األسرة املشرفية، وعلماء مستغامن 51القاضي

52وتلمسان.

مث أفرد للقضاء فصال مستقال، وتكلم عن فضله وخطورة تقلده، حيث عّده من أعظم 
، حيث يقول: "فاعلم أن أعظم 53اخلطط الدينية الست دون اخلالفة، أكمل قدرا عند هللا تعاىل

اخلطط الست دون اخلالفة القضاء، وأكملها عند هللا قدرا، فإىل القاضي املرجع يف اجلليل واحلقري، 
54لنظر يف اجلراحات والتدميات".وخيتص

ويؤكد املشريف، على ضرورة حسن اختيار أعوان القضاء وحتديد أوصافهم، وضرورة رجوع 
م فيما يستجّد من النوازل، إذ يقول: "وللقاضي، أن يتفّطن أيضا  ستشار القاضي للعلماء، 

هد حرّا ذكرا غري مغّفل، ال خيدع وال ألعوانه، وال يرّشح إلعانته إال العون اخلّري، حبيث يكون كالشا
يه وأمره...ومن سنة القاضي أن ال يستغين عن  يقدح يف عدالته، ألنه ترمجان القاضي وأمني سرّه و
م  م يف جليل األمر وحقريه، ومن أعرض عن مشور زلة نزلت، بل يستعني  مشورة العلماء يف كل 

55ره".عميت عليه إفتاء الوجه الشرعي، وانطمست آ

لقضاء، واحلكم بني العباد، أن يكون عاقال، عفيفا، مرضيا،  كما جنده يوصي "من ابتلي 
يغلب خريه على شرّه، فإن احلكم مبين على ميزان االعتدال، فمىت رجح أو مال، تلفت به نفس 

ى املشريف هذا الباب خبامتة مطّولة، حتدث فيها عن مدن املغرب األوسط وم56ومال" دينة . وقد أ
أم العساكر:
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أم ذكرها املشريف قائال: "ومن مدن املغرب األوسط 57مدينة أم العساكر:-7
ا  ا سرير امللك وال ينتقل امللك منها إىل وهران إال إذا اشتد احلر على عساكره يذهب  العساكر و

ر، واسعة األ قطار، إىل ساحل البحر إىل أن يعتدل اهلواء فريجع إليها. وهي مدينة عامرة الد
علي والباب الشرقي والعني البيضاء وسيدي علي بن  اشتملت على مدينة عرقوب إمساعيل و
لقصبة اليت هي دار املخزن وحمل ديوانه وأحكامه. قد استدارها من مجيع  حممد، والكل حمدقون 

و أكـربها حجما  ا ونواحيها بساتني التني وكرم العنب، وتينها أحسن التني لو وأنعمه شحما جها
وأحاله طعما، حىت يقال: " أنه ليس يف الدنيا مدينة يوجد فيها هذا التني". ومنها حيمل التني 
والزبيب إىل سائر األقاليم، من عدم تسويسه ويدخر لشدة السنني وتطول مدته، جيعلونه أعداال 

صل لقسمه وقت املناولة إال ويسافرون به برا وحبرا وال يتغري لونه وال طعمه المتزاجه يف ظرفه فال يتو 
لة احلديد".

ويضيف املشريف يف وصف هذه املدينة قائال: "وهواء هذه املدينة طيب ال وخم فيه، قليلة 
ا السفل، تنفر الفجار وتقبل على التجار، ال تكسد السلع يف  العلل كثرية الغلل، ال جتتمع 

وألهلها نعم املتبوأ والقرين، اختطها حكيم الدولة أسواقها وال تبور املنفقني يف أرزاقها، للغريب عرين
جببل الذهب، وبناها للدين مأوى وحفظا ملا ينتهب، جيىب إليها من الراشدية كل خري، ويذب عنها 
دي العادية، فال تعدو على أحوازها عادية، واستغنوا عن  أهل غريس إساءة الغري، ويكفون عنها األ

ريس، فحصَّن أسوارها، وحتف احلاجة، مبزارع عواجة، وبطحاء غريس أغنت الفرنج اليوم عن 
ا، ال يوجد يف قطر من األقطار، وال يستعمل  أدوارها وأطوارها، فخمَّر عنبها، وخندريس تينها وعنا

لصرف، وتزلزل العقول إذا شربت حال الصرف".  يف مصر من األمصار، توزن 

أن املغرب األوسط اشتمل على مدائن الرحالة املشريفذكر أقاليم املغرب األوسط: -8
عظيمة وأقاليم جسيمة وهي:

ا املشريف هذا اإلقليم ذكره قائال58إقليم معسكر:- 1.8 فإقليم : "فمن األقاليم اليت عّرف 
معسكر املذكور، فيه ثغور حبرية معّدة لألسطوالت كمستغانيم ووهران، ومدائن برية كقلعة راشد 



عبد الحق شرفــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزائر في أدبيات رحالة القرن التاسع عشر  

110

ن احلرث وقت فـَْقِد سائر الثمر، ومدينة اتيلوانت ومدينة  الربج اليت ال يوجد عنبها إال يف النريوز، وإ
واحلبة منه متأل الفم ولونه داكن مييل على السواد وجله أمحر قاين".

ذكره جبل العمور: "وجبل العمور هذا من إقليم املعسكر وسائر قرى قائال بعدويضيف 
مري عبد القادر بن حمي الدين كانت لعبد القوي وقد التل والصحراء، فتاقدمت اليت أحياها األ

وقصور سطوته وقوة جنوده، بينها وبني املعسكر مسافة القصر أربعة برود فأكثر.ذكر"املغيلي"
ويـال، والغاسـول، وابرينة، واألبيض، والشاللتني القبلية  الصحراء: قصر بوعـالم، واخلضرا، و

صفرا. وينتهي إقليم املعسكر إىل فجيج الذي هو حمسوب من والظهرانية، وأبو مسغون، والعني ال
إقليم املغرب األقصى.

ذا اإلقليم قائال : "وأحدث اإلفرنج 59كما تكلم املشريف عن املدن اليت أحدثها الفرنسيون 
لكاف املعقودة،  مدائن عظيمة حوايل املعسكر من سائر اجلهات، فقد أحدث بوادي سيك 

لقاف املعقودة، وغرس وبوادي هربة مدائن، و  زوَّل السدر اهلائل شوُكه والرمت واألثل والقطف 
األشجار ذات الثمار يف موضع اليت ال تثمر، وردَّها جزيرة خضراء حبة اإلجاص فيها أو التفاح تزن 
الرطل أو ما يقرب منه، وعنقود العنب من طازج مثرته يشبع االثنني والثالثة إذا مل يكن فيهم شره 

مة" . و

ويضيف قائال: "كما أحدث بوادي مينة مدائن وحضَّرها للتجار، تعمر أسواقها من سائر 
األقطار، وسائر البناءات على ضفة وادي شلف إىل األصنام، مدينة عظيمة مل تكن يف زمن 
حلجر  أللواح، مث بناه بعد ذلك  اإلسالم، واختذَّ هلا جسرا عظيما يقرب من نصف امليل، بناه أوال 

ملنجور بناء وثيقا". كما تكلم صاحب الرحلة عما آل إليه أمر هذه املدينة زمن األمري عبد القادر مث ا
بعد استيالء الفرنسيني عليها، حني يقول: "ويف زمن احلاج عبد القادر بن حمي الدين مجعت أعشار 

صفته. قبائل بين "بوخنوس" على يد رئيسهم القائد أمحد بن الزيتوين، وجعلتها يف سرب  واحد وما 
وبعد استيالء اإلفرنج أحياها واختذها حمكمة لقبائل الرببر الذين هم يف سفح جبل ونشريس ومنهم 
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العالَّمة الونشريسي صاحب املعيار، وملقابلتهم يف عدوة أوالد القصري ومدائن جماجة وأوالد فارس 
وأمحيس إىل ثغر أتنس".

ب الرحلة معلومات مهمة عن هذا اإلقليم، فنجده قدم لنا صاح60مليانة واملدية:إقليم- 2.8
إقليم مليانة واملدية، امتد من ثغر شرشال إىل أعراب من أقاليم املغرب األوسط أيضا : "يذكر أن

تيطري وسر ميينا من جبل بين امناصر إىل جبال أبراز وجبال أهروات يف عدوة وادي شلف األخرى 
بد القادر بن حمي الدين، إىل جبل البخار إىل جبل بوسعادة إىل مدينة "طازي" اليت أحياها األمري ع

إىل قبائل أوالد مقران إىل جبال أزواوه احملتوية على ألوف من القرى واملداشر". 

ا املشريف وقدما لنا وصفا دقيقا عنها إقليم الزاب، 61:الزابإقليم- 3.8 ومن األقاليم اليت عّرف 
قاعدته بسكرة ،احملتوي على مدائن وقرىإقليم الزاب األوسطومن أقاليم املغربالذي يقول عنه: "

ومسيلة وقسمطينة، وثغوره عنابة وجباية، وامتد هذا اإلقليم إىل خط اجلريد، جتيء إليه من نفطة 
أحلى من السكر وشهد العسل، النوردقلة وعجوته الفائقة على متره،وتوزر وسوف مثرات النخيل

ا ونفعهاإالَّ أنَّ الذي سقطت أسن ،انه ال يقدر على مضغها إال إذا دقت وسفَّ دقيقها جيد حالو
."وينتهي هذا اإلقليم ميينا إىل قرى امزاب وعني ماضي واألغواط الشرقي جلبل العمور

فيما يتعلق بتاريخ من الرحالت الفريدة من نوعهاوعموما فإن هذه الرحلة تعترب خامتة:
خاصة إذا وضعنا يف احلسبان أن الوصف الذي قّدمه املشريف عن اجلزائر خالل القرن التاسع عشر

ر عدا التقارييف هذه الفرتةيف الكثري من املؤلفات اجلزائريةال نكاد جند له مثيالاجلزائر هو وصف 
.الفرنسية

اهلوامش:

لتفصيل؛ راجع كتابنا حول هذه الشخصية: "العريب بن عبد القادر بن علي-1 ره"، اجلزائر: - 1895املشريف املتوىف عن حياة العريب املشريف  حياته وآ
لرغاية، ط .2011، 1املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية 

ريخ ونوقشت سنة 9العريب املشريف، احلسام املشريف و-2 اية الرتمجة الرابعة يف إطار أطروحة دكتوراه  . 2012و. وهذا املخطوط قمنا بتحقيقه إىل 
بتحقيقنا قريبا إن شاء هللا. وسيطبع املخطوط كامال 

و.365املصدر نفسه، و-3
.27عباس بن إبراهيم، اإلعالم، ص: -4
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دور فرنسا يف اإلصالحات العثمانية
1807- 1789خالل عهد سليم الثالث 

جامعة تيارت، كمال حسنةاألستاذ 
امللخص:

جمموعة من 1807-1798ثالثالشهدت فرتة حكمه السلطان العثماين سليم 
الذي مثل احللقة األضعف يف الدولة العسكري،اإلصالحات يف ميادين خمتلفة ابررها امليدان 

لنموذج الفرنسي طالب من  العثمانية خالل النصف الثاين من القرن الثامن عشر، ونظرا لتأثره 
احلديثة.العثمانيني على املناهج وضباط لتكوينفرنسا احلصول على مهندسني 

األوىل قبل احلملة الفرنسية ميكن تقسيم الدور الفرنسي يف اإلصالحات العثمانية إىل مرحلتني،
كبريا يف دوراسطنبولالسفراء الفرنسيني واملدرسني وحىتعلى مصر، واليت كان فيها للمهندسني 

العسكري، واليت مسحت للسلطان العثماين يف امليدانخاصة ،دعم الربامج اإلصالحية العثمانية
لنظام اجلديد ".بتأسيس ما مسي" 

رغم القطيعة العثمانية الفرنسية بسبب احلملة على مصر إال أن املساعدات الفرنسية عادت من 
العثمانية،جديد بعد الصلح بني الطرفني، وهي املرحلة الثانية من الدور الفرنسي يف اإلصالحات 
بليون يف عهد القنصلية واإلمرباطورية مبواصلة دعم السلطان العثماين يف  إصالحاته،حيث وافق 

ة النفوذ الروسي الذي  وكان يهدف من وراء ذلك إىل تقوية مكانة فرنسا لدى الباب العايل، وجما
ستمرار.بقي يهدد العاصمة العثمانية 

األسباب اليت أدت إىل ظهور املعارضة ضد واألوروبيني أحدكان االعتماد على الفرنسيني 
وراح بذلك ضحية إصالحاته اليت به،من اإلطاحةمتكن ذياحملافظ، القبل التيارسليم الثالث 

أرادها أن تكون على النمط الغريب األورويب. 
The Summary :The reign of the Ottoman Sultan Salim III (1798-1809) witnessed

several improvements in different domains, especially the military field. The later
was the weakest link in the Ottoman state during the second half of the eighteenth
century. He was influenced by the French model, therefore he asked France about
inspectors and officers to form his military on their modern methods.
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We can divide the French role in the Ottoman reforms into two stages. The first
stage is before the French campaign upon Egypt; in fact there were French engineers,
teacher, and also ambassadors who played a significant role in supporting the
Ottoman changes at the level of military, the fact that brought “The Modern System”
to life.

Besides the Ottoman French disagreements on the French campaign, the French
aids continued after the reconciliation of both countries, and this is the second stage
of the French role. Napoleon agreed to support the Ottoman reforms during his
imperial; he aimed to strength the French position against the Russian authority
which threat the Ottoman’s capital constantly.

The French and the European depending was one of the reasons that made the
opposition against Salim III appeared before the conservatives overthrew him.
Indeed, he was victimized by his new changes that he wanted to be as the European
style.

الكلمات املفتاحية: 
، املساعدات الفرنسيةالفرنسي،النموذج نسا،فر العثمانية،اإلصالحاتبليون،الثالث،سليم 

.امليدان العسكريالنظام اجلديد، الفرنسيني،املهندسني 
Salim III, Napoleon, Ottoman reforms, French, French model, French engineers, The

French aids, The Modern System, Level of Military,

مقدمة:
من القرن الربع األولقع بني سليمان القانوين وفرنسوا األول منذ الذي وُ إن التحالف 

بل وعلى العكس من ذلك فقد كان لفرنسا على ،من غري مضمونعشر مل يكن شكالً السادس
داخل الدولة العثمانية، لذلك فالسلطة السياسية يف اسطنبول مل تكن قادرة على مميزًامركزاْ الدوام 

كقوى معادية من غري متييزكلالنظر إىل .1دول أورو
على بعث رسالة إىل امللك الفرنسي ، هذا ما يفسر إقدام سليم الثالث قبل وصوله إىل العرش

بت مع فرنسافيها عن رغبته يف إقامة عالقات ودله عرب ،لويس السادس عشر كما ،ية وحتالف 
شا أنه قد أرسل أ ريسحد أعوانه وهو إسحاق  للتشاور حول مستقبل العالقات الفرنسية ، إىل 

حلضارة الغربية منذ صباه،العثمانية . 2ومن جهة أخرى كان سليم الثالث معجبا 
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لكن هذا احلدث مل يغري ،1789وصل سليم الثالث إىل سدة احلكم يف عام الثورة الفرنسية 
ية التحديث املعتمد على املساعدة الفرنسية. وإمكانمن أفكاره حول التحالف العثماين الفرنسي 

ما هي أبرز مظاهر الدعم الفرنسي لإلصالحات العثمانية الصدد:واإلشكالية املطروحة يف هذا 
الثالث؟خالل عهد السلطان سليم 

: واإلصالحاتسليم الثالث 
الثامن عشر الذين دفعهم خالفهم مع قوات سالطني القرنأحدسليم الثالث هو إن

م،وعدم اقتناعه اإلنكشارية إقامتهالبارز يف عهده فهو أمااإلصالح،االندفاع يف تيار إىلبقدرا
أما،واقتصادي شاملعسكري إصالحوتتمثل يف اإلسالمي،اإلطارجتربة من نوعها يف ألول

الفرنسي.فهو املثال اإلصالحمنوذج 
يئة استشارية سليم الثالثأحاطلتجسيد مشروعه اإلصالحي و  22، تتكون من 3نفسه 

، الذي عمل Bertrand)(يسمى برتروندمن بينهم فرنسي ،برامج اإلصالحشخصا لتحضري
Mouroudja)إضافة إىل املرتجم األرميين موروجا دوهسون ،يف اجليش العثماين

)D’ohsson 4الفرنسية جيداالذي كان يتكلم اللغة.
الذي ،وهذا حبد ذاته ذو مغزى فلم تكن االستعانة بغري مسلم ملنصب رفيع لتعيق هذا السلطان

لتايل فان قيام عهد سليم الثالث قد َ ، حيتذ بهأوروبياوضع نصب عينيه منوذجا  ن السلطة و وضح 
ا مع الدول .5األوروبيةاحلاكمة يف إسطنبول قد قطعت شوطا كبريا يف عالقا

ث ساهم حي،أما عن الدور الفرنسي يف اإلصالحات العثمانية فلقد كان فعاال من دون شك
عن طريق مساعدة الدولة العثمانية يف اإلصالح،ن يف إجناح مشاريع الضباط واخلرباء الفرنسيو 

أساسيتني.لتني مرحإىلوميكن تقسيم هذا الدور .6وتسيري املؤسسات العسكرية،التدريس والتدريب
املؤسسات العسكرية إصالحالدور الفرنسي يف كانمرحلة ما قبل احلملة الفرنسية على مصر:

طيلة القرن الثامن حيث تكررت املبادرات الفرنسية ،قبل عهد سليم الثالث، حىت رزا العثمانية 
خبربات البارون دو توتعبد احلميد األول استعا، فالسلطان مصطفي الثالث وخليفته 7عشر

)Le baron de Toot(الذي كان عليه مبوجب مهمته أن يدرب و يدرس طالبه ،الفرنسي
ضيات احلديثة استقبلت اسطنبول يف عهد عبد كما ،من الضباط العثمانيني الفنون العسكرية والر
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مكونة من عشرات اخلرباء على رأسها السفري الفرنسي ، 8بعثة فرنسية 1784احلميد األول عام 
الذي كان من مهامه املسامهة يف ، 9(Gouffier )سطنبول وعضو األكادميية الفرنسية قوفييه

فدعي إىل ضرورة األخذ الوسائل العلمية احلديثة.، العثمانيةاإلداريةاملؤسسات العسكرية و إصالح
إلضافة إىل الدور الكبري الذي لعبه اجلنرال الفرنسي الفييت يف ، Lafitte(10(هذا 

على تعليم العثمانيني خمتلف مناهج وفنون احلرب من خالل إشرافه ،إجناح مشاريع اإلصالح
.11احلديثة

،يف تلك الفرتة كانت فرنسا مستعدة الستقبال البعثة العثمانية اليت أعدها الوزير خليل محيد
، بسبب املؤامرة اليت 12لكن البعثة مل تغادر اسطنبولفرنسية،و اليت كانت تزمع االلتحاق مبعاهد 

.14لإلصالح، من قبل التيار املعارض 13لوزير محيدأطاحت
بعد ما ،أقدمت فرنسا على تقدمي هذه املساعدات والتسهيالت من اجل تقوية الدولة العثمانية

، لذلك استمر الدور الفرنسي يف اإلصالح 15رأت أن الطموح الروسي يهدد مصاحلها يف املنطقة
القرن تها فرنسا يف دات اليت بذلو والذي يعترب امتداد للمجهالثالث،العثماين خالل عهد سليم 

عشر.الثامن 
ليس لدينا ما يشري إىل 1792لكن يف الفرتة املمتدة من بداية الثورة الفرنسية إىل غاية 

ا،انشغال فرنسا مبشاكلها الداخلية بسبب إىلوهذا راجع مماثلة،وجود مبادرات فرنسية  يف ثور
. وروسياال تزال يف حروب مع النمسا حني كانت الدولة العثمانية 

، حيث أرسل 1793در سليم الثالث إىل طلب املساعدة الفرنسية رمسيا خالل خريف 
حتياجات الدولة التدريبات وإدارة من الضباط والتقنيني لتنفيذ ، الباب العايل إىل فرنسا قائمة 

بليونالعثمانية،املعاهد اجلديدة ولقد لبت احلكومة الفرنسية الطلبات  )(Napoléonوكان 

حيث أن ،املدفعيةمة السلطان العثماين وقيادة قواتهيفكر يف العمل على خد1794عام 
.16طموحاته غري احملدودة جعلته يفكر يف مغادرة فرنسا ليصنع امسا له يف املشرق

اسطنبول ملساعدة إىليتوجه أنبدال من ،أوروحروب يف إىلقادته األحداث بليونأنرغم 
انه يف وقت وطدت فيه قيصر 1795أوت30انه أكد يف إالإصالحاته،السلطان العثماين يف 

Cathrineالثانية (روسيا كاترين  II(تعمل  أنمن مصلحة فرنسا أصبح،صداقتها مع النمسا
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قوات السلطان عددها  أنأضافو العثماين،كل ما يف وسعها لتحسني وتطوير اجلهاز العسكري 
.القتال احلديثةجتهل فنونلكنها كبري

"... بعدما أحس بليون:خيص املساعدات اليت طلبتها الدولة العثمانية من فرنسا فقال فيماأما 
لكن عددهم قليل ولدينا بعضهم اآلناملدفعية،طلب عدة مرات ضباط ، الباب العايل بضعف قواته

.17"يه الكفاية لتدريب وتدريس العثمانيني ...وليسوا مكونني مبا ف
بليون رغبته الكبرية يف الذهاب إىل اسطنبول ومن مجلة ما قاله يف ومن جهة أخرى أكد 

يف قيادة جسم املدفعية جليوشنا يف مراحل املوضوع "... لقد قمت ببعض التمارين والتحضريات 
وسأتطوع للذهاب إىل اسطنبول إذا طلبت مين بطولون،خاصة مع القوات املوجودة خمتلفة،

كل واحد منهم يكون متخصصا ،سبعة ضباطاحلكومة الفرنسية ذلك، وسأصطحب معي ستة أو
حلرب..." .18يف ميدان من العلوم اليت هلا عالقة 

بليون يرغب يف اخلروج من فرنسا لتحقيق طموحاته لو منحت له الفرصة من قبل ،كان 
دفعته إىل خوض حروب توسعية يف ايطاليا اليت حدثتلكن التطورات الفرنسية،احلكومة  يف أورو

كد انه رجل مغامر أراد و املشرق،بدل التوجه إىل  يصنع امسا لنفسه خارج أنمنذ ذلك الوقت 
األوروبية.القارة 

ا بدأإن اهتمام حكومة اإلدارة مبساعدة الدولة العثمانية يف  متصاعدة،خذ وترية إصالحا
، لذلك كلفت احلكومة 1795خاصة وأن فرنسا كانت قد خرجت من أزمتها الداخلية منذ سنة 

مبساعدة الدولة العثمانية (R .Verninac )الفرنسية سفريها اجلديد يف اسطنبول رميون فرنيناك
ا العسكرية  من اجل ، حيث وضعت حتت تصرفه عدة ضباط فرنسيني ، عملوا يف إصالحا

ومساعدة السلطان العثماين يف إصالحاته خاصة العسكرية ، 19الدخول يف خدمة الباب العايل
.20منها

كانت حكومة اإلدارة تكلف سفرائها يف اسطنبول مبساعدة الباب العايل يف اإلصالحات 
سطنبول يف (A .Dubayet)وبري دويبأمت تعيني أنوبعد العسكرية، عام أكتوبرسفريا هلا 

خذ بعض املدافع الستعماهلا كنماذج يف التدريبات، كما رافق هذا السفري كلفته ،  1796 بدوره 
وتوجيه األعمال ،قصد القيام بتكوين العثمانيني،إىل اسطنبول بعض الضباط ورجال املدفعية
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استعمال اخلاصة بصناعة األسلحة ، إضافة إىل تقدمي دروس للجيش العثماين حول طريقة 
.21األسلحة

حيث كان 1798حىت سنة ، استمرت املساعدات الفرنسية ببعث ضباط ومكونني إىل اسطنبول
22من فرنسا والسويد.ومدربني خاصةالسلطان سليم الثالث يطلب يف كل مرة خرباء 

رزايف هذهعن اإلجنازات اليت حققت أما فقد ،املرحلة واليت كان للفرنسيني فيها دورا 
حيث جند أن سليم الثالث قد أحس مبدى أمهية وجود والبحرية،جتلت يف ميدان اهلندسة العسكرية 

عادة فتح مدرسةلذلك، مهندسني عسكريني ذو كفاءة عالية من Sulltzé23)(سولتزيقام 
ساتذة جددؤ مع االستغناء عن املدرسيني واملس،جديد أغلبهم  ،ولني السابقني فيها واستبداهلم 

.24الفييتالفرنسيكانوا تالميذ اجلنرال 
ستخدام اللغة الفرنسية كلغة مساعدة يف التعليم الذي  ،لكن امللفت لالنتباه هو القبول 

بع سنوات ففي مدرسة اهلندسة كان الطالب يتلقى خالل أر احلدود،أقصىكانت براجمه حديثة إىل 
ضيات و  إلضافة إىل ،واجلرب و اهلندسة وحساب املثلثاتاجلغرافيا،من الدراسة معلومات يف الر

كما حصلت حركة ترمجة واسعة للكتب العلمية املواد،وغري ذلك من والفرنسية،اللغتني العربية 
.)25(والعسكرية

أو مهندس )(Calfaولقد خترج من مدرسة اهلندسة عثمانيون حتصلوا على درجة مهندس كالفا
و بذلك مت تكوين خنبة جديدة من املهندسني العسكريني وفقا للربامج األوروبية احلديثة.،مساعد

ئية والعلوم ،كما مت إنشاء مكتبة احتوت على أالف الكتب الفرنسية حول فن احلرب الفيز
ضيات الفرنسية وساهمكما مت إصدار املوسوعة ،  26(Aristote)أرسطو، إضافة إىل كتب والر

واليت أصبحت فيما بعد مطلوبة بكثرة.، 27فيها ألول مرة طالب مدرسة سولتزي 
ويقومبنفسه،الطالبويسألستمرار،املدرسةتلكيزورالثالثسليمالسلطانكان
أنهكما،العسكريةلإلجنازاتاجلديدةاملشاريععلىإطالعهمعكبرية،بعنايةاملخططاتبتفحص

.28أكثرجمهوداتواملهندسني لبذلاألساتذةيشجعكان
السلطانواختار،البحرية القدميةفقد مت االستغناء عن نظام الصناعات البحريةأما يف ميدان 

إحضارالثالثسليممنطلباألخريهذاحسن،شوككوتالقابودانالعثمانية،البحريةلقيادة
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وبونو(Brun)برونمنكلإسطنبولإىلفرنسابعثتوبذلكوالسويد،فرنسامنمهندسني
ounoit)B(،رويببينهممنمهندسنيعدةالسويدبعثتكما(M.Robé)29كانالذين

اجنلزالعلجدورإىلإلضافةهذا30،جديدمنالعثمانيةالبحريةقوةبعثيفكبرياً دوراً هلم
.32العثمانينيوتكوينتدريبيف31مصطفى

قبلمنتنظيمهاأعيدحيث،جديدمن33البحرية مدرسةبفتحالثالثسليمقامكما
عثماين،طالبمن مائيتأكثربتكوينأوروبينيمهندسنيكلفالذيحسن،كوشوكالقبودان
التدريبعنأما،السفنلصناعةمهندسنيلتكوينوالثاينالبحرية،لضباطاألولفوجنيإىلقسموا

ميناءيفعليهاتدربوااليتالتنظيماتعلىالعثمانينيتكوينعلىالفرنسيوناملهندسونعملفقد
.طولون

متوجيز،وقتويفالسفن،لصناعةورشاتعدةبفتحالثالثسليمقامإصالحاتهبدايةويف
السيدأشارلقدو 34. الفرنسيةالسفنحسنمقارنتهاميكنكبرية،سفينةعشرينحوايلصنع

أحرزتهالذيوالتقدمللبحريةلنسبةأما... :" قالحيث،35العثمانيةالبحريةالقوةإىلمصطفى
كانواوالذينإسطنبول،إىلواءجاالذيناألوروبينيمنأصدقائناإىلحنيلهفإنناقصري،وقتخالل
عنيفصحواأنونرجوهمسفننا،بناءصالبةومدى،36البحريةقوتنامدىعلىعيانشهود

.37" ...اخلصوصذامشاعرهم
البحريةالقوةمنزادمماقليلة،سنواتخاللأجنزتقدكانتاإلصالحاتهذهكلإن
العثمايناألسطولوضعميكنأنه...:"قالJuchereau(38(جوشروأندرجةإىلالعثمانية

.39" ...الكربىاألوروبيةللدولالبحريةاألساطيلمصافيفةرت الفتلكيف
املذكورةاإلصالحاتمنلعديدالقيامأمكن،1798-1792بنياملمتدةالفرتةوخالل

العثمانية- الفرنسيةالدبلوماسيةالعالقاتلكنرزاً،الفرنسيالدورفيهاكانواليت،40أعاله
غزوبسبباالعتقال،قيداسطنبوليففرنساعمالالقائمووضع1802-1798بنيقطعت
علىالعايلالبابلدىالروسيالسفريوشجع،يةاإلصالحالربامج سريعلىأثرمماملصر،بليون
.41فيهاالطعن
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دإىلأدتمصرعلىالفرنسيةاحلملةأنكما واملتكونلإلصالحاتاملعارضةالتيارنشاطازد
اجليشبنيمناطقعدةيفثوراتتشبنحيث،42اإلنكشاريواجليشاحملافظنيالعلماءمن

. 43إسطنبولالعاصمةمشارفحىتالثوراتهذهوصلتولقداجلديد،واجليشاإلنكشاري
اجليشلتجريب1798سبتمربالفاتحيففرنساعلىللحربإعالنهفرصةالثالثسليماستغل

.45الفرنسي اجليشأمامكبريةاستماتةأظهرحيثفا،مدينةعنالدفاعيف،44اجلديد
ح1792عاممنذالعثمانية،الدولةعرفتهالذيالسياسياالستقرارإن سليمللسلطانأ

الدولةهيبةمنشيئايعيدأناستطاعوجيزوقتويفاإلصالحية،أفكارهمنالعديدجتسيدالثالث
املشاريعمنالعديدتعطيلإىلأدتاحلملةلكنالعسكري،امليدانيفخاصةالعثمانية،

هامةمرحلةلنهايةحداً احلملةاعتبارميكنلذلك،46احملققةاالجنازاتبعضوختريباإلصالحية،
تفوقمدةللعثمانينيالفرنسيةاملساعداتتوقفتإذالثالث،سليماقاماليتاإلصالحاتمن

.سنواتثالث
مرحلة ما بعد احلملة الفرنسية على مصر:

مما أدى إىل ،1802عاممعاهدةبعقدطبيعتهاإىلالفرنسية- العثمانيةالعالقاتعادت 
بليونأبدىالقنصلية،عهدففي، 47اسطنبولإىلوضباطهاخبربائهاالفرنسيةالبعثاتعودة

يفسفريهإىلرسالةيفأكدهماوهوجيشها،لتقويةالعثمانيةالدولةملساعدةكبرياً استعدادا
السلطانأبلغ:" ...قالحيث، 1804مارس4يف،( Brune )بروناجلنرال اسطنبول
ا.لتسرتجعالعثمانيةالدولةمساعدةيفنرغبأنناالعثماين منيهدفبليونوكان، 48..." قو

اواليتالعايل،البابلدىاملتميزةفرنسامكانةاسرتجاعإىلاملبادرةهذهوراء إقدامه علىمنذفقد
.مصرغزو

(Sébastiani)سباستيايناجلنرالوصولبعدالعايل،البابلدىمكانتهافرنسااستعادت

معحربيفبليوندخولعرفاتالفرتةهذهأنحيث،180649عامصائفةيفسطنبولإىل ا
،دولأغلب تقاربحماولةأليةالتصدييفأساساً تتمثلالفرنسياجلنرالمهمةكانتلذلكأورو

إقدامحالةيفالعثمانيةالدولةومساعدة،50أخرىجهةمنوروسياجهةمنالعثمانيةالدولةبني
.51العثمانيةاألراضيدخولعلىالدولتنيهاتني
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الثالثوسليمبليونبنياملراسالتكثرت1807و1805سنةايةبنياملمتدةالفرتةيف
أمرحيث،العثمانيةالدولةتقويةقصدكبريةمساعداتبتقدميفرنساقيامذلكعنومتخض،52

إىلمدفعيةورجالضباطمخسةوكذاوذخرية،مدافعببعث1807جانفي29يفبليون
العثمانيةاملقاطعاتجيوبوا كلأنالفرنسينيالضباطعلىجيبأنه...: "بليونوأكد،إسطنبول

السلطانملنحمستعداً كانبليونأنويبدو،53.." الثالث.سليممساعدةيفرغبتنامدىلنثبت
سبتمرب11يفالفرنسيةاخلارجيةوزارةإىلرسالةيفإليهأشارماوهومنهيطلبماكلالعثماين
حتددأنجيبالعثمانية،الدولةطلبتهمالذينالضباطخيصفيماأما... " قالحيث،1807
.54.. ذلك.حولمفصالً طلباً لناوأن تكتب،وأسلحتهمعددهم

بليون تقدمي املساعدة للسلطان العثماين يف  هذه املرحلة إال أن إصالحاته خاللرغم حماوالت 
بشكل واضح على إثربعد احلملة الفرنسية على مصر العايل،لدى الباب مكانة فرنساتراجع 

مما أدى إىل ،عارضة القوية من قبل التيار احملافظخاصة يف ظل املاسطنبول،التواجد الفرنسي يف 
الثالث.فشل املشروع اإلصالحي لسليم 
الثالث:أسباب فشل إصالحات سليم 

اليتوالبحريةاجليشتنظيمعادةإصالحاتهالثالثسليمواصلالفرنسيالدعمهذاوسطيف
، اإلصالحاتهذهلتقبلبعدمهيأينيكونواملنيالعثمانيلكن، الرئيسيةأهدافهأحدالبعضيعتربها
العديدبقتلوقامواروالذلك،55يتهددهمخطراً اجلديدالنظاميفرأواالذيناالنكشاريةخاصةً 

يقضيفرمانإصدارعلىوأرغموهالسلطانقصرحولحمكماً حصاراً فرضوامث،اإلصالحدعاةمن
عنتراجعهأنإال،لغائهالثالثسليمفقامبهالتحقواالذيناجلنودوتسريح،اجلديدالنظاملغاء

،املشروعهذاتنفيذإىلمايوماً يعودأنخشواحيث،االنكشاريةيقنعملاجليشإصالحمشروع
نظميدخلسلطانكلإن"..فيهجاءاإلسالمشيخمنفتوىاستصدرواأنبعدعزلهفقرروا

ماإلفرنج .65..."للملكصاحلاً يكنالاتبعهاعلىالرعيةوجيربوعادا
تساءلحيث،الثالثسليمبنهايةتوحي1807سنةبدايةيفاملؤشراتكلكانتوبذلك

العرشعلىيبقىأنيستحقهل،القرآنحيرتممل سلطان"...وقالأفنديهللاعطااإلسالمشيخ
موالي"...قائالرأسهمطأطأعليهودخل،الشعبيريدمالهوأوضحسليمإالبنفسهفذهب75
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أنعظمتكمعلىخيفاوليساهليجانلتسكنيقبوهلاأرجوكحمزنةبرسالةيديكبنيحضرتلقد
املقاومةإىلسبيل، والعليهمسلطاعمكابنمصطفىالسلطانسمدوالعسكرعموم

عالماتعليهتبدووملجتليداً السلطانفأظهر..."،شيءكلمنوأسلمأوفقهللاألمرفالتسليم
مث ،مقاومةدونمنالثالثسليمفاستلم58الشيخكالموقبلاحلديثهذامنوالقدرالضيف

مهأخريفقالحيثبسهولةاستسالمهعلىندملكنهالسجنأودع أناألجدرمنكان..."أ
اجليشقبل منالثالثسليمقتل،1808ماي29يفو ،59." ..حقوقيعنأدافعواأموت

يف"...وقتلهالسلطانعزلخيصفيمااجلربيويقول، 60اجلديدالنظامإلغاءومتاالنكشاري
وجميءسليمالسلطانعزلعنإسطنبولمنأخبارووردتللهجرة 1223سنةالثانيةمجادي

خيتبأالذييف مكانسليموقتلوامجاعةأرسلمصطفىالسلطانلكن....النظامفأبطلمصطفى
.61"...خلنجرفيه

خامتة:
احلملةقبلكانتأوهلامرحلتني،إىلالعثمايناإلصالحيفالفرنسيالدورتقسيمميكن

الطلبةلتكوينإسطنبولإىلواملهندسنيالضباطتبعثفرنسافيهاكانتاليتمصر،علىالفرنسية
إىلفإضافة،الثالثسليمعهدمناألخريةالسنواتغضونيفكانتفالثانيةاملرحلةأما،العثمانيني

يف62اجليش العثماينملساعدةضباطاً تبعثفرنساكانتإسطنبول،إىلالعسكرينياخلرباءإرسال
بليونتوسعاتبسببحروبعدةيففرنساشهدت دخولالثانية املرحلةأراضيه، كونعنالدفاع

،يف .املشرقعلىلسيطرةوحلمهأورو
للمصاحلوفقاً يتماشىكانالعثمايناإلصالحيفالفرنسيالدورإن القولميكنلذلك

مواجهةحيةفمناألوجه،متعددةفكانتذلكوراءفرنساأغراضعنأماشرق،امليفالفرنسية
ةآسياإىلالوصوليفالرغبةأخرىحيةومن،واإلجنليزيالروسياخلطر يفاالجنليزيةالنفوذوجما
.اهلند

القضاءعيستطمللكنه، حتقيقهايفاإلرادةلهوكاناإلصالحضرورةالثالثسليمأدركلقد
الثاينحممودالسلطانعهديفحىتخطرهاستمرالذي،االنكشارياجليشيفاملمثلالعائقعلى

قدفالرجل، إصالحاتهيفكلية فشلالثالثسليمأناحلكمميكناللذلك،(1808-1839)
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للدولةالتابعةاألقاليميفداخليةوثورات، مجةخارجيةأخطراً ختللتهاصعبةفرتةخضميفحكم
علىإصالحيمشروعبتبينقيامهخاللمندولتهأمنضمانولاحذلكرغملكن،العثمانية

.خاصةوفرنساعامةو أور منمبساندةوذلكالدولةمؤسساتكافةمشل،األورويبالنمط
اهلوامش:

دة، تطور النظرة اإلسالمية إىل أوروخالد-1 .70.، ص1983، الطبعة األوىل، معهد اإلمناء العريب، بريوت، ز
دة، اإلصالح العثماين يف القرن الثامن عشر-2 . 1983بريوت،النشر،الطبعة األوىل، املؤسسة العربية للدراسات و ،خالد ز

.21ص.
، مرجع سابق، ص.خالد-3 دة، تطور النظرة اإلسالمية إىل أورو .71ز

4 - M. Devez, L’Europe et le Monde a la fin de 18eme siècle, édition Albine
Michel, paris, 1970, p.620.

، مرجع سابق، ص.-5 دة، تطور النظرة اإلسالمية إىل أورو .71خالد ز
دة،خالد -6 دار األوىل،الطبعة عشر،، دراسات يف املؤثرات األوروبية على العثمانيني يف القرن الثامن األورويباكتشاف التقدم ز

.54.، ص1981بريوت،الطليعة،
دة، اإلصالح العثماين يف القرن الثامن عشر- 7 .20مرجع سابق، ص.،خالد ز
بليون على مصر بعد مخسة عشر سنة.-8 محلة فرنسية مصغرة تذكر حبملة 
دة،خالد -9 ، مرجع سابق، ص.ز .70تطور النظرة اإلسالمية إىل أورو

انشأ بعثه امللك الفرنسي لويس السادس عشر إىل اسطنبول، أين بقي حوايل أربعة عشر سنة ،  وكون عدة تالميذ بعدما -10
ضيات  .1787ولقد كلف ببعض العمليات العسكرية خالل احلرب العثمانية الروسية سنة مدرسة الر

11 - L.B. Juchereau, Histoire de l’empire ottoman depuis 1792 jusqu’a 1844, T.1,
imprimerie de Guiraud, paris, 1844, p.317.

، مرجع سابق، ص.خالد-12 دة، تطور النظرة اإلسالمية إىل أورو .70ز
أدىامم،، عمل جبدية لدفع برامج اإلصالح حنو األمام يف عهد السلطان عبد احلميد األول 1782عني صدر أعظم عام -13
دة:ظر خالد نا،قتله من طرف التيار احملافظإىل .ز تطور النظرة اإلسالمية إىل أورو

14 - S .Mardin, L’influence de la révolution française sur l’empire ottoman, in
revue internationales des sciences sociale, N.119, Unesco ères, février, 1989, p.25.

دة، اإلصالح العثماين يف القرن الثامن عشر مرجع سابق، ص.–15 .20خالد ز
دة، اكتشاف التقدم األورويب، مرجع سابق، ص.خالد–16 .54ز

17 - L.B.I De Testa, Recueil des traités de la porte ottomane avec les puissances
étrangère, T. 2, Amayot éditeur des archives diplomatique, paris, 1867, p.208.
18- Ibid., pp.208, 209.

املسؤولون العثمانيون ال يدخلون مسيحيني يف نظامهم  إال كمهندسني عسكريني  و كمكونني يف األسلحة و البحرية ، وكان - 19
انظر جوشرو.جيب على كل مسيحي يريد قيادة القوات العثمانية أن يعتنق الدين اإلسالمي.

20 - L.B.I De Testa, Op.cit, p.208
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21 - L.B. Juchereau, Op.cit, p108.
22- E. De Mercière, Une ambassade à Constantinople, la politique orientale de la
révolution Française, T 2, librairie Félix Alcan, paris, 1927, p.213.

، توقف نشاطها لبعض الوقت مث أعيد فتحها من قبل سليم الثالث ، وكان هذه املدرسة أسسها اجلنرال الفرنسي الفييت- 23
.انظر مارسيري اجلزء الثاين بيزاسرت.15وقصد تشجيعهم كانت متنح هلم منحة تقدر ب سنة 12و 8يدخلها أطفال بني 

24 - L.B Juchereau, Op.cit, p.371.
دة، اإلصالح العثماين يف القرن الثامن عشر مرجع سابق، ص.خالد-25 .24ز
نية تسمى فستجريه ، و تويف سنة 384ولد سنة -26 ق.م و من بني كتبه جند التحليالت األوىل و 322ق.م مبستعمرة يو

التحليالت الثانية.
فرنسيني. املالحظ هو أن املدراء العامني هلذه املدرسة يف تلك الفرتة كانوا-27

28 - L.B. Jucheraeu, Op.cit, p.371-373.
ليس لدينا معلومات حول حياة أو أعمال هؤالء املهندسني حيث مل نعثر على ادين إشارة إليهم يف كل املصادر و املراجع اليت -29
عدنا إلیھا.
30 - L.B. Juchereau, Op.cit, p397, 398.

انظر جوشرو.كما كلف  أيضا بتدريب العثمانيني .ضابط اجنليزي اعتنق اإلسالم ، أسس عدة ورشات لبناء السفن ،  –31
32 - G .Bremond, L’islam et les questions musulmanes des points du vue français,
Charles lavau zelle, édition militaire, paris, 1924, pp.49,50.

و هو )1773- 1757(هذه املدرسة أسسها البارون دو توت الذي جاء إىل اسطنبول يف عهد السلطان مصطفى الثالث –33
إلجراء حتقيق حول القوة العسكرية العثمانية ، فمكث وقتا طويال يف من اصل جمري أرسلته احلكومة الفرنسية فرنسيضابط 

مذكرات البارون دو توت اجلزء الثالث.:انظر.اسطنبول ، وأسهم يف إحداث العديد من املؤسسات 
34- L.B. Jucheraeu, Op.cit, p.398.

اية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر ن لكن بعد وفاة  كانت البحرية العثمانية قد استعادت-35 ا يف  شيئا من قو
إىل ما كانت عليه من قبل.، عادت 1807و عزل سليم الثالث سنة 1803كوتشوك حسن يف سنة 

يبدو أن السيد مصطفى كان واثقا من قوة البحرية العثمانية لذلك طلب من األوروبيني أن يشهدوا على ذلك.-36
دة،خالدحتقيق ،1803سنة،السيد مصطفى، نقد حالة الفن العسكري و اهلندسة و العلوم يف القسطنطينية -37 الطبعة ز

.82، ص.1979املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بريوت األوىل،
ريخ الدولة العثمانية يف أربعة أجزاء.فرنسي ساهم يف تكوين و تدريب العثمانيني له كتاب ضابط-38 حول 

39- L.B Jucheraeu, Op.cit, p.399.
إىل بعض اإلصالحات العثمانية و اليت كان فيها الدور الفرنسي-40 ا سليم الثالث اشر رزا و مل نذكر كل اإلصالحات اليت قام 
.

دة، اكتشاف التقدم األورويب، مرجع سابق، ص.-41 .55خالد ز
42 - M. Devez, Op.cit, p.621.
43- Y. Fehmi, Histoire de la Turquie, Librairie Académique, paris, 1909, p.173.

رزا يف الفرنسيني،اجليش العثماين اجلديد ألول مرة ضد استعمل-44 يوسف فهمي.:انظرإنشاءه.الذي كان هلم دورا 
45 - L.B .Jucheraeu, T.2, Op.cit, pp, 109,110.
46 - G .Bremond, Op.cit, p.50.
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دة، اكتشاف التقدم األورويب، مرجع سابق، ص.-47 .55خالد ز
48 - Correspondances de Napoléon 1er, vol. 9, Henri Plon, paris, 1860, p.290.

دة، اكتشاف التقدم األورويب، مرجع سابق، ص.-49 .55خالد ز
بليون يهدف يف تلك الفرتة إىل الوصول بقواته إىل أقصى الشرق ، لذلك أراد أن يقوي الدولة العثمانية  و اليت يف حالة - 50 كان 

ستقوم بغلق الدانوب يف وجه أعدائه خاصة اجنلرتا و روسيا .وجود صراع عسكري 
51 - G. Remerande, Les grandes figures de l’orient, T.2, orientaliste Paul
Gauthier, paris, 1928, p.11.

بليون اجلزء ، ستا اجلزء الثاين :رانظأكثرلتفاصيل -52 . 15و 14و 12أو مراسالت 
53- L.B.I De Testa, Op.cit, pp.391 ,392.
54 - Ibid., p .300.
55 - C. Lamouche, Histoire de la Turquie depuis ces origines jusqu’a nos jours,
Payot, paris, 1953, pp. 205,206.
إسالمية  مفرتى عليها، اجلزء األول ، مكتبة االجنلو مصرية ،  عبد العزیز محمد الشناوي ، الدولة العثمانیة دولة - 56

.529، ص.1984القاهرة ، 
pp.177, 178.Op.cit,Y.Fehmi,-75

.422.، ص2004بريوت،دار ابن حزم للطباعة و النشر والتوزيع، الطبعة األوىل،العثمانية،اخلالفة اهلامشي،عبد املنعم -85
59 - Y.Fehmi, Op.cit, pp, 178.
60 - C. Lamouche, Op.cit, p.206.

.80عبد الرمحن اجلربيت ، املصدر السابق ، ص.-16
ميكن أن نذكر يف هذا الصدد دور اجلنرال الفرنسي سباستياين يف الدفاع عن اسطنبول أثناء التهديد اإلجنليزي هلا سنة - 62

1807.
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نظرة بعض القناصل األمريكيني
لعالقات اجلزائرية الفرنسية يف العهد العثمانيل

جامعة تيارت، بن حادة مصطفىاألستاذ
تنوعت وتعدد العالقات اجلزائرية الفرنسية من خالل ما كتب حوهلا من طرف :امللخص

م  خمتلف الشخصيات سواء كانوا جتارا، مساجني، رحالة وخاصة القناصل الذين مثلوا بلدا
دبلوماسيا يف اجلزائر، حيث تعترب املرحلة اليت دون فيها القناصل األمريكيني طبيعة العالقات اجلزائرية 

حمطة هامة من احملطات التارخيية اليت عرفتها اجلزائر خالل الفرتة العثمانية. إن اهتمام الفرنسية 
األمريكيني بعالقات اجلزائر مع خمتلف الدول األوروبية خاصة فرنسا منها كان له أبعاد سياسية 

لة اجلزائر. ت املتحدة األمريكية معرفة كل صغرية وكبرية عن أ حاولت من ورائها والوال
لقد وصف وليام شالر من خالل ما دونه يف مذكراته أن فرنسا تقربت من اجلزائر من خالل 
جمموعة من املعاهدات الغرض منها معرفة كل نقاط ضعفها لكي تتمكن منها، وهو ما كان هلا 
ذلك فيما بعد، نفس الغرض حتدث عنه القنضل كاثكارت حيث دون كل مالحظاته حول ما 

" كاثكارت أسري الداي قنصل امركا يف املغربائر وفرنسا من خالل مذكراته: "جيري مابني اجلز 
حيث تعترب من املصادر اهلامة الذي وصفت التنافس والعداء بني اجلزائر وفرنسا، وان هذه األخرية 

تعمل جاهدة خلدمة مصاحلها من خالل عدم احرتام بنود املعاهدات اليت أبرمت بني البلدين.
لة اجلزائر- اجلزائر العثمانيةاملفتاحية:الكلمات  العالقات اجلزائرية -كاثكارث–وليار شالر -أ

األسرى األمريكيون- العالقات اجلزائرية الفرنسية- األمريكية

م :مقدمة تعترب اجلزائر حمطة من احملطات التارخيية اليت استقطبت اهتمام الرحالة مبختلف انتماءا
الدبلوماسية والدينية والسياسية واحلربية ساعدت الرحالة روف التجارية و جنسيتهم، حيث أن الظو 

العرب والفرنسيني على أن يكتبوا عن اجلزائر كثريا، وكان االهتمام منصب على مدينيت اجلزائر 
وهامة، وقد ساهم بعض املؤرخني )1(العاصمة ووهران خاصة، إن للجزائر العثمانية مصادر متنوعة

تقدمي دراسات عن بعض الرحالة األجانب، حني ترمجوا أجزاء من أعماهلم إىل اللغة اجلزائريني يف 
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الفرنسية من أمثال أبو العيد دودو، وأبو القاسم سعد هللا، ومل تتضح صورة اجلزائر جيدا خالل 
هم العهد العثماين من خالل املصادر العربية والرتكية، لكّن الغربيني خاصة منهم األوربيني الرحالة من

أو القناصل أو األسرى أعطوا الصورة الكاملة للجزائر يف مجيع النواحي خاصة العالقات اخلارجية 
منها العالقات اجلزائرية الفرنسية، إن الرحالت االستطالعية إىل اجلزائر كانت متعددة، حني زار 

) من خالله Shaw، كما أن اإلجنليزي الدكتور شو (1551) اجلزائر عام Nicolayنيكوالي (
قد استطاع من إعطاء حملة عن اجلزائر voyage dans la régence d’Algerما دونه يف 

االت، كما أن بريس  ، وكتب )2(م1768القنصل اإلجنليزي يف اجلزائر عام Bruceيف خمتلف ا
رادي الذي زار اجلزائر عام  ى م هلا أمهية كرب 1789عن صورة اجلزائر وتبقى أعمال فانتري دي 

لنسبة لتارخيها من خالل ما دونه يف اجلزائر خالل القرن الثامن عشر حيث يتضمن معلومات 
لة لة اإلفريقية، كما أن هايدو دون كل شيء عن اجلزائر من )3(هامة عن اإل وقد نشرت يف ا

، كما أن الرحالة األملان كان Topographie et histoire générale d’Algerخالل 
ب يف تدوين صورة اجلزائر املختلفة حيث ألفوا كتبا كثرية ختص البالد، وخري دليل على هلم النصي

.)4(ذلك ما قدمه سيمون برايفر

جلزائرإل ركت روسيا ، كان هناك األمريكان والروسضافة إىل اهتمام األوربيني  ، حيث 
ت املتحدة األمريكية فقد متكن مفوضيه ا من تقدمي تقارير أمريكية عن احلملة الفرنسية، أما الوال
ا، وهو ما قام به القنصل وليام شالر ( ) من خالل 1824م/1816اجلزائر وخمتلف معامال

، كما قام فرانسوا فيليب دوالماي وهو ضابط يف اجليش الفرنسي بتدوين معومات جّد )5(مذكراته
07م إىل 1799أفريل 10شهرا من17حوايل اليت دامتههامة عن مدينة اجلزائر يف فرتة أسر 

فر يف احلياة اليومية للسكان يف العاصمة، كما أكد على ضعف مدينة أسحيث م1800سبتمرب 
ت أخرى تركها األسرى املسيحيون  مكان فرنسا غزوها بكل سهولة، وهناك روا ، و اجلزائر عسكر

ا اخلارجية جند منهم أسري الداي كاثكارت قنصل أ ،  األقصىمريكا يف املغربعن اجلزائر وعالقا
يف اجلزائر يروي فيها كل األحداث اليت وقعت يف سنة34اية دومان الذي بقي حوايل كما أن رو 

ا اخلارجية، كما كان هناك أسريات أوربيات رويّن حالة اجلزائر منهنّ  إمرأة املدينة مبا فيها عالقا
سويدية واليت انتقلت إىل اسطنبول.
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:القنصل وليام شالرقراءةمن خالل اجلزائرية الفرنسيةالعالقات
م كان مفاوض اجلانب 1824إىل 1816وليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر ما بني 

، فهذا القنصل يركز كثري على 6األمريكي مع اجلزائر يف بداية األمر مث تقلد منصب القنصل العام
ت املتحدة  لة مع العالقات بني بالده الوال األمريكية واجلزائر لكنه تطرق إىل مالمح عالقات اإل
بقية الدول األوربية خاصة مع فرنسا.

علىخاصة ذي يتمتع بشهرة عظيمة، قد حتكم وبسط سيطرته إن األسطول اجلزائري ال
جلهاد البحرياحلوض الغريب للبحر املتوسط، فاجلزائر تقوم يف نظامها ا ، لسياسي على ما يسمى 

معاهدة ما مل تكن قريبة منهم من خالل اجلزائريون يعلنون احلرب على أي دولة مسيحية نوكا
ت املتحدة وفرنسا مع اجلزائر كانت تنظمها )7(صلح ، إن عالقات كل من بريطانيا، هولندا، الوال

اتفاقيات ومعاهدات.

جلزائر، فرغممدح القنصل األمريكي لقد  اليت حداثاألالعالقات اليت كانت تربط بلده 
م عندما اعتقلت السفن احلربية اجلزائرية سفينتني أمريكيتني 1783وقعت ألمريكا، خاصة يف سنة 

مث كانت التجارة األمريكية شبه مستحيلة يف البحر املتوسط، لقد ، ومن يف عرض احمليط األطلسي
لة اجلزائر ملنع السفن  روج من اجلزائرية من اخلتدخلت الربتغال اليت كانت آنذاك يف حرب مع إ

التجارة األمريكية يف احمليط األطلسي، كانت رجبل طارق حىت متالبحر عرب احلراسة يف مضيق
صلح مع قد عقدت معاهدة م ألن اجلزائر كانت 1793حىت سنة ةالتجارة األمريكية مهدد
).8الربتغال يف وقت سابق(

ت املتحدة دة عدد األسرى إن سوء العالقات اليت كانت بني الوال واجلزائر جنم عنها ز
لة، حيث بلغ عددهم حوايل مائة أسري. األمريكيني يف اإل

ت املتحدة خبطوات هامة للتفاوض مع اجلزائر، فدخلت فعال يف مفاوضات  قامت الوال
ت  لذهاب بعقد معاهدة صلح، حيث تعهدت الوال لدهون  جدية، حيث كّلف جوزيف دو

م على دوالر فدية725000لغ املتحدة بدفع مب لألسرى األمريكيني، كما تعهد الداي لساعد
لة طرابلس وتونس. عقد معاهدات صلح مع كل من إ
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رة تلرغم كون العالقات اجلزائرية األمريكية كانت :العالقات اجلزائرية الفرنسيةشالر و  تأرجح 
لسلم إال أنه يف األخري توجت بعدة  ت العديد من حلرب وأخرى  معاهدات صلح بني الطرفني أ

لة اجلزائر وفرنسا؟. ترى كانت العالقات بني إ املشاكل بينهما، فكيف 

حسنالقات بني البلدين، مل تكن مستقرةيرى شالر، إن الع أحياو ة، أي كانت أحيا
، حيث كانت )9(رىوأخرى سيئة، لكن يف املقابل كانت فرنسا األقرب إىل اجلزائر من أي دولة أخ

، كما )10(م يف عهد سليمان القانوين1535السباقة إىل عقد معاهدة مع الباب العايل سنة 
ا وقف القرصنة اجلزائرية، هذا ما خ مكا ر ّلفأصبحت الوحيدة اليت  يف نفوس اجلزائريني أ

م جيب أالّ يثريوا أعماال عدائية ضدها. ّ عميقة، حيث كانوا يرون أ

الدولة الوحيدة اليت حتصلت على امتياز صيد املرجان قبل الثورة الفرنسية واليت  إن فرنسا 
لقرب من  كانت يف والية قسنطينة وذلك مببلغ شبه جماين، واحتفظت حبامية يف منطقة القالة 
لة يف حروب مع دوليات األخرى املرادفة للبحر  عنابة، كانت فرنسا تستقل الفرص عندما تكون اإل

، فتقرب كثريا يف اجلزائر وكان لدى قناصلها كفاءة عالية وحيافظون جدا على مصاحل املتوسط
والرشاوى لكي يكون هلم نفوذ حكومة الداي. بالدهم، حيث يقذفون اهلدا

يتعرضون للسفن اليت حتمل  إن اجلزائريني قد فهموا سياسة الفرنسيني لذلك فكانوا أحيا
، لقد تعودت فرنسا على دفع ضريبة سنوية إىل )11(ربمة بينهمالعلم الفرنسي رغم املعاهدات امل

فاخرة، حيث كان ما تدفعه فرنسا أكثر مما تدفعه بقية  حكومة اجلزائر، حيث كانت تقدم هدا
لة، وجعلت نفسها دائما قريبة من اجلزائر حىت وان ختبئ هلا الكثري العداء  الدول األخرى لإل

والكراهية.

ة وقعت هناك قطيعة رغم أن اجلزائر وقفت موقفا نبيال جتاه فرنسا فألغت كل أثناء قيام الثور 
القيود املفروضة عليها، ويف زمن احلملة الفرنسية على مصر، جاء أمر من الباب العايل إىل اجلزائر 

بليون وبفضل ذكاءه ودهاءه قام أن و ،فقطشكليةن تعلن احلرب ضد فرنسا، لكنها كانت حر
لة، حيث طلب إطالق سراح  ديد بتج التحالف مع اجلزائر، ومث بدأ يستعمل نفوذه لتآمر على اإل
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داخل اجلزائر وينتمون إىل الدويالت اإليطالية اليت احتلها اإلمرباطور وضمنها إىل جزينكل احملت
ا أصبحت جزءا ال يتجزأ من اإلمرباطورية الفرنسية .)12(فرنسا، حيث أ

الربيطاين يف املنطقة بدأ النفوذ الفرنسي يف الزوال، وتراجع دورها يف وبتزايد قوة األسلوب 
االت، وكانت  اجلزائر وحلت حملها بريطانيا يف امتياز صيد املرجان، وتفوقت على فرنسا يف مجع ا

فأرادت أن تتمتع بنفس االعتبار )13(سياستها جتاه اجلزائر نفسها اليت كانت فرنسا تريد حتقيقها
ا فرنسا، حيث كان الصراع مستمرا بني هاتني الدولتني حول من واملكانة  ا عدو اليت وصفت 

يكسب وّد اجلزائر اليت كانت حمل أنظار وأطماع مجيع الدول األوربية واألمريكية، رغم حتالف هذه 
م عندما جترأت وقصفت مدينة اجلزائر إال أنه كان هناك صراع نفوذي بينهم حول 1816الدول يف 

قرب أكثر من احلكومة اجلزائرية، فصراع الدول األوربية ظل قائما حول اجلزائر إىل أن سقطت من يت
لة يف  م.1830اإل

كاثكارت أسري الداي قنصل أمريكا يف املغربكان لاجلزائرية الفرنسية:كاتكارت والعالقات
تامل مبا الفضل يف تدوين كّل مالحظاته حول عالقات املغرب واجلزائر مع كّل دول الع فيها الوال

ة والدول األوروبية منها بريطانيا، هولندا، الدامنارك، اسبانيا وخاصة فرنسا من خالل ياملتحدة األمريك
ما كتبه يف مذكراته "مذكرات أسري الداي كاثكارت قنصل أمريكا يف املغرب"، الذي يوضح فيه 

ملغرب واجلزائر. هذه ااألجنلوسعالقات البلدان  ملذكرات مهمة من حيث الدراسات حيث كسونية 
وقعت يف الربع، األخري من القرن الثامن عشر  ا يوميات تعكس انطباعات وآراء وأحد ّ أ

ؤثر على طريقة تفكري ضطهاد بكّل شجاعة، مل تامليالدي. كاثكارت الذي حتمل وطأة اال
ته بكّل موضوعية، فرغم اهانته إّال أنّه ا حتفظ بعقيدته املسيحية، ومالحظاته حني كتب مدو

إلسالم رغم كّل اإلغراءات اليت قدمت له لكّنه يف  الدين اإلسالمي املقابل حيرتمورفض االعتناق 
ت املتحدةكان كاثكارتوالقرآن الكرمي.   لذا اسندت له مهام القنصلية يف ،رجل مهم لدى الوال

.لوطنهوفيا كان صادقااملغرب وغريه من البلدان، فهذا الرجل  

ت املتحدة مع عالقامن املصادر اهلامة اليت دونت مذكرات كاثكارت تعترب  ت بالده الوال
املغرب ومنها اجلزائر حيث تويل  بنفسه املفاوضات مع داي اجلزائر يف كّل مراحلها لعقد دول
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ألوروبية ة مع الدول اي، حيث استغل معرفته للداي وكذلك عالقات اجلزائر اخلارج14املعاهدة األوىل
القنصل األمريكي هذه العالقات بكّل ما حتمله من تنافس وعداء من أجل املصاحل يصلحيث 

، أو من أجل التقرب أكثر يف اجلزائر خاصة التنافس بني بريطانيا وفرنسا 15السياسية والتجارية
اجلزائر.اللذين تنافسا من أجل حصول على ود اجلزائريني خالل العهد العثماين حىت سقوط مدينة 

كاثكارت العالقات اليت كانت بني اجلزائر وخمتلف الدول األوروبية، نذكر على لقد وصف  
ت املتحدة  سبيل املثال اسبانيا، بريطانيا وفرنسا هذه األخرية الذي قامت بوساطة بني اجلزائر والوال

ا كانتإلبرام اتفاقية ومعاهدة سالم،  لة يف عهد اجلمهو إلّ رية. قامت فرنسا للتدخل قريبة من اإل
لدى حكومة الداي حسن من أجل مصاحل األمريكان يف بلدان املغرب عاّمة واجلزائر خاصة وذلك 
طبقا  للمادة الثامنة من املعاهدة األمريكية الفرنسية اليت عقدت يف السادس من شهر فرباير 

ي جمهود من شأنه أن  خيدم بلده1778 ت املتحدة، كانت فرنسا ، الوال16م، لكن فرنسا مل تقم 
ت  الوحيدة اليت  تتحكم يف عالقات اجلزائر اخلارجية، فكم من مرّة طالبت الدول األوروبية والوال
املتحدة منها التدخل لدى اجلزائر من أجل إبرام معاهدات خمتلفة خاصة التجارية منها، ففرنسا 

خرية  كانت قد وقفت موقفا نبيال اجتاه وخاصة يف عهد اإلمرباطور تقربت من اجلزائر ألّن هذه األ
الثورة الفرنسية فألغت كّل القيود اليت كانت مفروضة عليها، ولكن رغم ذلك قامت فرنسا يف هذا 
العهد بدراسة كّل احملاوالت لإلستيالء على مدينة اجلزائر من خالل تقارير  قناصلها وخاصة 

ما أحرزه اجليش الفرنسي يف خمتلف معاركه انتصارات يف خاللفرنسا عّدةجواسيسها. لقد حققت 
الكن رغم ذلك فإّن داي اجلزائر مل يتوقع أبدا أّن 17يف أورو مكا غزو اجلزائر وليس هلا فرنسا 

ن جتهز أسطوال لتنفيذ  ّن بالده مل تنكر اجلميل الطي قدمته هذه املهمةالقدرة  ، يؤكد كاثكارت 
لعقد خمتلف املعاهدات واالتفاقيات.خاصة اجلزائرلغرب هلم فرنسا عند تدخلها لدى دول ا

لنظر للمعاهدة اجلزائرية األمريكية، بدأت  كانت فرنسا تعمل خلدمة مصاحلها يف اجلزائر، و
تتدخل لدى اجلزائر لعدم احرتام كّل بنود املعاهدة املربمة بني الطرفني حىت تكون الوحيدة اليت تتمتع 

لة، ف بدأت نستعمل نفوذها لتوقف مصاحل أمريكا يف اجلزائر، يصف كاثكارت حبقوقها داخل اإل
يف اجلزائر وذلك لتوفر عّدة عوامل منها قرب البلدين يف البحر  ا الدولة األكثر تقر ّ فرنسا 

العايل، لقد عملت فرنسا كّل جمهودها لتبعد مع الباباملتوسط والعالقة احلسنة اليت كانت تربطها 
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ستحالة قيام الدول األخر  ت املتحدة  لة اجلزائر. وقد تيقنت خمتلف الدول منها الوال ى عن إ
ا نرى تقارب بني املصاحل األمريكية والربيطانية وهي  ّ ما للتقرب من اجلزائر وذلك أل فرنسا مبساعد

أن أبلغكم أن األمريكية يقول فيه:"يسرينوزارة اخلارجيةالعّدو اللدود هلا. وقد قدم مونرو تقريرا إىل 
بتأييدها الكامل يف مفاوضتنا مع اجلزائر" .18هذه احلكومة (الفرنسية) سوف متّد

لقد شجعت فرنسا وأيدت املعاهدة املربمة بني األمريكان وبريطانيا اليت وقفت يف وجه 
يف البحر املتوسط، حيث كانت عالقتهم مع اجلزائر، حىت ال يكون هلا منافسا جديدا لتجاربتها

ت 19الغرفة التجارية يف مرسيليا أشد أعداءها ، قامت فرنسا مبساعدة الدول األوروبية ومنها الوال
لة اجلزائر وقد عرفت كّل الدول  م عن إ لة تونس وطرابلس وأبعد ا مع إ املتحدة لتحسني عالقا

ا لدى اجلزائريني. استغلت فرنسا نفوذها األجنبية أّن فرنسا تلعب معها دورا مزيفا لتشويه صور
لة لتمنح تقارب بني اجلزائر مع خمتلف الدول األخرى، فكّل املعاهدات اليت أبرمتها  داخل اإل
الدول األجنبية مع اجلزائر وقفت ضدها فرنسا وعملت على عدم احرتامها حىت تكون األوىل يف 

لة اجلزا االت مع إ ئر.التعامل يف خمتلف ا

مع لتحسني العالقةأكّد مونرو وأن لبالده سوف تلقى الدعم الكايف من احلكومة الفرنسية 
اجلزائر، ففرنسا اليت استطاعت هزم معظم الدول األوروبية خاصة النمسا، اسبانيا، اجنلرتا 

ا لألمريكان ال ميكن إجياد حلول للتقرب من اجل20والربتغال لفعل قّوية، وبدون مساعد زائر ، فهي 
لة. ا مع اإل ت املتحدة يف عالقا والبّد املرور عليها حىت تستفيد الوال

لتذبذب،  لقد ساءت العالقة بني اجلزائر وفرنسا يف أكثر املناسبات حيث كانت تتسم 
ا  ا داخل القارة األوروبية، فاستولوا على جتار فاستغل القراصنة اجلزائريون ضعف فرنسا أثناء حرو

هانة فرنسا يف الكثري من األحيان.يف أكث ر من مرّة، وقامت اجلزائر 

يرى كاثكارت أّن اجلزائر كانت يف موقف قّوة جتاه احلكومة الفرنسية فهذه األخرية عملت  
للتقرب منها حىت تتحصل على امتيازات دون غريها يف الدول األجنبية األخرى.يف وسعهاكّل ما 
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من خالل هذا العرض حول تطور العالقات اجلزائرية الفرنسية خالل العهد العثماين :خامتة
رت انتباه واهتمام الرحالة األمريكيني، نستخلص ما م)1519-1830( ، وأهم املالحظات اليت أ

يلي:

لعالقة العثمانية الفرنسية املشهورة اليت فتحت  بدأت العالقات اجلزائرية الفرنسية متأثرة 
شا" م، حيث لعب1535االمتيازات سنة د عه لة اجلزائرية دور خري الدين  " مؤسس اإل

" فرانسوا األول " واإلمرباطور الفرنسي " سليمان القانوين الوساطة بني السلطان العثماين " 
على تطور العالقات اجلزائرية الفرنسية. انعكست إجيا

ا مل رغم غلبة الطابع السلمي على العالقات  اجلزائرية الفرنسية خالل العهد العثماين، فإ
ت سامهت يف توتر هذه العالقات وتطورها، منيز فيها بني  تعرف استقرارا وشهدت عدة اضطرا

ثالث مراحل أساسية وهي:

م) 1600- 1535(شهدت العالقات اجلزائرية الفرنسية خالل املرحلة األوىل املمتدة بني 
ت استقرارا خاصة يف عهد نظ م)، حيث كان هناك تقارب بني 1587- 1519(ام حكم البايلر

لة اجلزائر القوية  الدولتني، وغلب عليها طابع الود، بعدما حاولت فرنسا كسب عطف وصداقة إ
سطوهلا ضد العدو املشرتك إسبانيا، وهلذا كانت فرنسا أول الدول األوروبية اليت عقدت اتفاقيات 

سبتمرب 15امتيازات، وشهدت أول تسمية لقنصل فرنسي يف اجلزائر يف مع اجلزائر للحصول على 
م.1564

م)، حيث تداخل 1789- 1600(تغريت طبيعة هذه العالقات يف املرحلة الثانية بني 
السلم والتوتر يف تطورها، وشهدت العالقات حاالت من املد واجلزر، مل تؤثر على السري العادي 

ستثناء بعض االحتج اجات والتوترات، بل شهدت توقيع جمموعة من املعاهدات، للعالقات 
م اليت مكنت فرنسا واجلزائر من إقرار السلم بينهما، واحلد من القرصنة 1619انطالقا من معاهدة 
م اليت جددت متديد الصلح بني البلدين.1790سنة حىت معاهدةبني سفن البلدين، 

م) أخطر مراحل تطور العالقات 1830- 1789(وتبقى املرحلة الثالثة املمتدة بني 
ثري التطورات السياسية الفرنسية بعد انطالق الثورة الفرنسية  -1789(اجلزائرية الفرنسية، حتت 
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رت 1799 بليون بو م)، مث إقرار سياسة الوفاق األورويب 1812-1799(م)، واندالع حروب 
بية ضد اجلزائر.م، وبداية تطبيق املخططات األورو 1815يف مؤمتر فيينا سنة 

وكان للرحالة الذين مروا على اجلزائر دور كبري يف توضيح مالمح العالقات اجلزائرية 
.الفرنسية

لذكر: رت انتباه الرحالة الفرنسيني، خنص  كما أ

"الذي أضاف لتطور العالقات اجلزائرية األمريكية أهم مالمح العالقات اجلزائرية وليام شالر "
ا.الفرنسية، فوصفها لود رغم بعض مالمح التوترات اليت هدد 

 "الذي يصف العالقات اجلزائرية األوروبية عامة والفرنسية خاصة، حيث رأى أن كاتكارت "
فرنسا كانت تعمل على خدمة مصاحلها يف اجلزائر.

لغا لتطور العالقات اجلزائر  ية الفرنسيةويبقى أشهر هؤالء الرحالة األمريكيني الذين أولوا اهتماما 

إذن يتبني أن موضوع العالقات اجلزائرية الفرنسية خالل العهد العثماين حاسم يف تطور 
ريخ البلدين، كما وضحها الرحالة والقناصل، ونستنتج من خالهلا جمموعة من احلقائق أمهها:

لة اجلزائر.* كانت فرنسا الدولة األوروبية األوىل اليت جنحت يف ربط عالقات متنوعة مع إ

:اهلوامش

لة التارخيية العربية 1 ريخ اجلزائر يف العهد العثماين، ا ئق عن  من أهم ما تركه الباحثون، الباحث محاش حليفة، كشاف الو
م.1996زغوال، تونس، 14- 13للدراسات العثمانية عدد 

.33، ص2003العهد العثماين، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، عمرياوي، محيدة، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل2
3Venture De paradis Alger au 18 Siècle, présentation de fa gan, p : 272-273.

رخيية عن اجلزائر، تقدمي وتعريب الدكتور أبو العيد دودو. 1810ولد سنة 4 م، قدم كتاب مذكرات أو حملة 
م وتعريب وتعليق وتقدمي إمساعيل الغريب.1824م/1818مريكا يف اجلزائر وليام، شالر، قنصل أ5
.9، ص: 1977ماي مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر تعريب وتعليق وتقدمي: إمساعيل العريب، اجلزائر، 6
.10نفسه، ص: 7
اجلزائر من اعتقال إحدى عشر سفينة جتارية أمريكية بعد عقد صلح مع الربتغال.متكنت8
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.131وليام، شالر: املصدر السابق، ص: 9
.42حيي، جالل: مرجع سابق، ص: 10
.132وليام، شالر: املصدر السابق، ص: 11
.133ص: ،وليام، شالر: املصدر السابق12
دف نفس األهداف اليت كانت فرنسا تسعى لتحقيقها.كانت بريطانيا من خالل سياستها املتب13 عة جتاه اجلزائر 
ت املتحدة 14 م.1795سبتمرب 5يف أبرمت أول معاهدة بني اجلزائر والوال
، 1988العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، وتعليق إمساعيلمذكرات أسري الداي كاثكارت قنصل أمريكا يف املغرب، ترمجة 15
.7ص
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حسب كاثكارت.
.200مذكرات كاثكارت، املصدر السابق، ص19
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.205السابق، ص
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البحرية اجلزائرية ودورها يف احلروب العثمانية 

م1639-م1551بنيما 

، جامعة تيارتسحابات زهريةاألستاذة 
:ملخص

طرف فعال يف الصراع الدويل الذي دارو م برزت اجلزائر كقوة حبرية16مع بداية القرن 
وحبكم تبعيتها ، االسبانية املسيحية من جهة أخرىو على أشده بني القوتني الدولة العثمانية من جهة

ا قي ، للدولة العثمانية اإلسالمية كان لزاما عليها مشاركتها يف حرو بداية من استكمال حترير 
دفاع عن كما سامهت يف ال،  م1574م وتونس عام 1551مناطق املغرب اإلسالمي كطرابلس عام 

م وليبانت 1565املشاركة يف املعارك الكربى منها مالطة و ممتلكات الدولة العثمانيةو مصاحل
سو املساندة تبني لنا قوة البحريةو هذه املسامهةو 1633والبنادقة 1571 لة و حنكة الر مكانة اإل

لة اجلزائريةكما تظهر لنا عمق العالقة الطيب،  اجلزائرية يف منطقة البحر املتوسط أنداك ة بني اإل
.لة العثمانيةالدو و 

لعربية: تونس.–طرابلس-املتوسطالبحر-البحرية -العثمانيةالدولة- اجلزائرالكلمات املفتاحية 
Abstract:

With the beginning of the 16th century emerged Algeria as a force freely
and effectively is a party to international conflict that took place at its peak
between the two forces the Ottoman Empire on the one hand and the Spanish
Christian on the other hand, by virtue of their subordination to the Ottoman state
Islamic had to participation in the wars, the beginning of completing the liberation
of the rest of the Morocco Islamic Tripoli the year 1551 and Tunis in 1574, also
contributed to the defense of the interests and the Ottoman Empire, and participate
in major battles, including Malta 1565 property and lepanto1571 and the Venetian
sin 1633 and this contribution and support show us marine power and
statesmanship Rias and the status of the Algerian in the sea area average, also
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show us the good relation ship between the Algerian and depth of the Ottoman
Empire.

Keywords :Algerian-Marine- Ottoman Empire- the Mediterranean- Tripoli-
Tunis- Malta.

ميمثل بداية 1520هـ/926اجلزائر اىل الدولة العثمانية سنةن انضمام أخالف يف ال 
ريخ اجلزائر السياسيمرحلة جدي شهد هذه املرحلة بروز الشخصية السياسية والعسكرية ، فستدة يف 

االسرتاتيجيو وانضمامها للدولة العثمانية من جهة و لطبيعة موقعها اجلغرايفإلحلاقهاللجزائر نتيجة 
ديوالدور،من جهة أخرى ريخ انضمامها الر وعليه فإن اسرتاتيجية الدولة ،الذي لعبته منذ 

لنسبة قامت على احلرب ضد االسبان يف منطقة مشال افريقيا العثمانية  و املتحالفني معهم فاملعركة 
هلؤالء كانت معركة بقاء،حيث كان هلا ذلك بعد إحلاق وضم أجزاء هذه املنطقة عرب مراحل 

.هلامبساندة البحرية اجلزائرية و 

يعود الفضل به ذات سيادة ودولةيف منطقة البحر املتوسطفإن بروز اجلزائر كقوة حبريةوعليه
طان السلكان وهلذا، وقتما احتاجتهلا تقدمي املساعدة عليهم لزاماكان ،و هلذا  عثمانينيىل الإ

مره فيه يرسله اىل حاكم اجلزائر1فرمانهذا مبقتضى و ،حروبه يفمشاركة العثماين يستدعيهملل
ت جزء منالدفاترالستعداد و التجهيز وما هو مهم يف ،2"مهمة دفرتي"املهمة أو ، وهاته الفرما

ئق  لتارخيية القيمة املوجودة و املتاحة يف هاته الو هذا املوضوع التارخيي هو تلك املعلومات واملعطيا
ومن خالهلا سنظهر ونربز الدور الذي لعبته اجلزائر يف منطقة املتوسط بعد اعالن تبعيتها األرشيفية

.للدولة العثمانية

كيف كانت مسامهة اجليش البحري يف هذا املوضوع طرحنا االشكاليات التالية:ولتجلية
س ؟ ومامن االحتالل االسباينمساعدة دول املغرب اإلسالمي على التحرر هو الدور الذي لعبه ر

اجلزائري يف احلروب العثمانية؟البحر واألسطول 

على املنهج التاعلى هاته االشكاليات ولإلجابة والتحليلي، ملا يتناسب مع االستقرائيرخيي اعتمد
ئق  املعطيات التارخيية وحتليلها حسبطبيعة املوضوع فاالستقرائي من خالل قراءتنا التارخيية للو

املوجودة.
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على ئقبعض الولقد اعتمد اليت حتتوي على و 05و01من علبة رقم رشيفيةاألو
تإىل السلطان العثماين أرسلهابعض  الرسائل اليت  ختتلف مضامينها منها ما كان اجلزائر3يلر

رير تونس و غريها من هدفها حتغرضها حصار مالطة و منها من أجل معركة ليبانت و منها ما كان 
ئق ئق االرشيفية املرسلة إىل حكام الو دف انطالقا من قراءة استقرائية لبعض الو ، وحماولتنا هذه 
فيما خيص حترير ليبية التذكار البن غلبون الطرابلسيمنهاصادربعضاملعلىالعتماد، اجلزائر

ريخ إفريقيا وتونس البن أيب الدينار يف حترير تونس،ضف إىل ذلك  واملؤنس يف  و الذي أفاد
و هو من أهم املراجع املتخصصة يف أللرت عزيز سامحإفريقياكتاب األتراك العثمانيون يف مشال 
التاريخ العثماين و غريها من الكتب.

ملساندة وعتاد ما متلكه من رجال اجلزائرية بكلالبحرية اسهاماتنتطرق الىومن هنا
األسطول العثماين يف فتوحاته وحروبه، والذي نستعرض خطوطه العريضة حسب التسلسل الزمين 

لكيفية التالية : و

:م1551ير طرابلسحتر أوال:

حترير منطقة ليبية من االسبان ودورها يفنباشر بعرض اسهامات البحرية اجلزائرية وقبل أن
واجلزائري تدخل العثماين السياسي للمنطقة قبل العامة عن الوضع ونعطي حملةجيب أن نستعرض 

ا.

ا حىت عام 1510استوىل اإلسبان على طرابلس الغرب عام  م حينما 1535م واستمروا 
الذين كانوا يتخذون من جزيرة مالطة مقرا هلم بعد ، 4اإلسبان لفرسان القديس يوحناعنهااستغىن

وإن كان ، 5م1551أن طردهم األتراك العثمانيون من جزيرة رودس وقد ظلوا حيتلون ليبيا حىت عام 
األسباب والدوافع فإن ومهما تكن ، تسليم إسبانيا طرابلس إىل القديس يوحنا أمر أغضب السلطان

لقوة وروح املغامرة قد طمأن السلطان العثماين وهيأ له  لة عثمانية ومتيز والئها  وجود اجلزائر كإ
األسباب يف اإلقدام على فتح طرابلس.
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وهلذا قرر وفد من ، كان جنم الدولة العثمانية يسطع على احلوض املتوسطيف هذه األثناءو 
ل جوراء الليبية  خربة هلم بلغة وكانوا ال، ذهاب لصاحب القسطنطينية يطلبون منه اإلعانةأهل 

م من الرتك فلما حضروا إىل القسطنطينية استغرب أهلها وسألوهم من أي البالد أنتم؟ فأخربوهم أ
ولقد قبل السلطان العثماين إغاثة وجندة سكان ،6طرابلس الغرب قدموا حلضرة السلطان مستغيثني به

جوراء الليبية7أغاح مرادطرابلس فسر  فور و ،8مع الوفد يف خف من العساكر الذين نزلوا يف قرية 
عداد قوة من األهايل إضافة إىل من معه من جنودوصوله وبدأ بشن ، شر بتحصينها مث قام 

مركزه الرئيسي وأمر قد اختذ من مدينة املهدية10شاوكان درغوث، 9هجومات متفرقة ضد الفرسان
دورك11شارل اخلامس Don juan«وخوان دي فيجا»Andre doria«ال من أندر

devega« عادة على هذه املدينة فتمكنا من ذلك رغم دفاع االستيالءئب ملك صقلية 
شا عنها سنة  وكان شارل اخلامس يرغب يف منح املهدية إىل منظمة فرسان ، م1551درغوث 

ن رفضوا ذلك وحىت ال يرتكها يف أيدي األتراك فقد عزم هذا اإلمرباطور على ختريبها مالطة الذي
لديناميت ا  .12فسحب منها احلامية وهدم حتصينا

إال ، ولقد كان مراد آغا يطلع الدولة العثمانية عن كل ما حيصل يف طرابلس من قتل وتشريد
اته املراسالت وتوجه بنفس شا مل يقتنع  وقدم شرحا وافيا حيال هذه ، ه إىل اسطنبولأن درغوث 

ويف هذه األثناء طلب السلطان من ، القضية وما يفعله املسيحيون حبق مسلمي املغرب العريب
شا بتجهيز األسطول والتوجه إىل طرابلس الغرب لطرد الفرسان منها وحترير وهران 13القبطان سنان 

عصب الدولة العثمانية يف مشال افريقيا وهي الركيزة عتبار أن اجلزائر هي،14وجباية وتونس يف طريقه
قي مناطق املغرب االسالمي و .البد من حتقيق االستقرار الكاملاليت تعتمد عليها لفتح 

رد السلطان العثماين سريعا وحامسا ملا جرى على مدينة املهدية واسرتقاق أهلها جاءولقد 
شا وعل، 15من طرف اإلسبان ى الفور بطلب من السلطان العثماين أسطوال وهلذا جهز سنان 
من 8مركبا بني صغري وكبري واصطحب على منت األسطول مثانية52سفينة و112ضخما مكو

فارس خبيوهلم وكميات كبرية من املؤن واملعدات الّالزمة 600حمارب وصانع 400وإنكشاريآالف 
كما عهد إىل الريس درغوث قيادة بعض السفن األخرى.
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ئب وما إن ك فطلبوا من  م الذعر واإلر علم فرسان مالطة بقرار السلطان العثماين أصا
جلنود والعتاد ي، 16ملك صقلية إمدادهم  يلر اجلزائر ودرغوث رايس وقبل ومبساعدة صاحل رايس 

غري أن استبسال الفرسان يف ، م1551الوصول إىل طرابلس هاجم األسطول اإلسالمي مالطة عام 
م حال دون سقوطهاالدفاع  شا ورفاقه إىل جزيرة قوزو واحتلوها، عن جزير ، 17فانسحب سنان 

م 10م إىل مدينة طرابلس الغرب وحاصرها العثمانيون ملدة 1551أوت 4ووصلت احلملة يف  أ
. 18حيث أصبح سقوط املدينة أكيدا

قصفها وطرد ولقد متكن األسطول اإلسالمي من ضرب منشآت امليناء ودخلوا املدينة بعد 
والية م1551وأضحت بذلك طرابلس منذ عام ، ومت تعيني مراد آغا واليا عليها، الفرسان منها

ا و ،)19(عربية حتت السيادة العثمانية تدبرها اجلزائر نيابة عنها ، و هذا ما يربز لنا أمهية و لكن شؤو
لنسبة  للدولة و  ذا االمتياز ميكن ارجاعه  السلطان العثماين ، ولعل اعطائها هلمكانة اجلزائر 

ا مقابل حترير طرابلس الغرب .لو هلا كمكافأة بحار

Le siège de Malte)مالطة نيا: حصار 1565):

القيام 20قرر السلطان العثماين سليمان القانوينوبعد حترير طرابلس الغرب من فرسان مالطة،
ديبية على جزيرة مالطة اليت كانت مركز فرسان  حيث أصبحوا يقلقون ، القديس يوحناحبملة 

م ، كما كانوا يشكلون خطرا على املراسالت بني اجلزائر والدولة العثمانية من جهة،  أقاليمها بتصرفا
أما من جهة أخرى أصبح هؤالء الفرسان يقفون يف وجه توسعات الدولة العثمانية على احلوض 

.21الغريب للمتوسط

توهلذا بدأ السلطان سليمان القانو  رسال فرما ت العثمانية يطلب منها ين  إىل كل الوال
لة اجلزائر، املشاركة يف حصار مالطة ها آنذاك حسن اكماليت طلب من حخلصوص ومنها إ

حيث أورد 23م املتوجه حلصار مالطة1565لالنضمام لألسطول العثماين يف ربيع االستعداد22شا
شا أدام تعاىل معاليه قائدا بنية السلطان يف رسالته "...مت تعيني  الدستور املكرم وزيري مصطفى 

ن تلك  ر الغرب و كما هو معروف منذ أمد بعيد  غزو و فتح جزيرة (قلعة) مالطة الواقعة يف د
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م الدمار ، الذين ال يرتدعون عن قطع طريق احلجاج و التجار  اجلزيرة هي مبثابة مقر للكفار أصا
م كل أنواع اخلسائر ..."القاصدين مصر برا م كما أشار يف رسالته اىل أمهية املعركة و ،  24لحقني 

شراستها ضف اىل ذلك فإنه سيكافئ كل من يقدم املساعدة لألسطول حيث قال "...و إين أويل 
و عليه ،25هذه الغزوة اهتماما زائدا و سيكافئ كل حسب قدره و لن يضيع أجر أحد منهم ..."

شا حاكم سفينة 25تشمل اجلزائر إىل جتهيز عمارة حبرية و هو على رأسها .وكانت سارع حسن 
جويلية 5ولقد وصلت هذه العمارة البحرية إىل مالطة يف ، 26)أالف رجل3وثالثة (
.01لالطالع على نص الوثيقة ينظر امللحق رقم .27م1565

شا ومن الدولة العثمانية  وتكون األسطول العثماين من قوة حبرية جزائرية بقيادة حسن 
شا قائد القوات الربية ومن طرابلس وجربة بقيادة  شا قائد القوات البحرية ومصطفى  بقيادة بيايل 

شا .28درغوث 

شا قائدا للجيش وبيايل1565ه/972سنةماي18ويف  م وصل الصدر األعظم مصطفى 
م أمراء الشمال اإلفريقي، شا آمرا على األسطول ولقد رافقهم ، واجته االثنان إىل مالطة مث حلق 

رجل مصري 900ي اإلسكندرية وكان حيمل معه أربعة أو ستة سفن وعلى متنها 29علج علي
شروا مبحاصرة سانت أمل (، 30ماي24ولقد وصلوا إىل مالطة يوم  sent-Burc-وعلى الفور 

Elm شا بشظية يف رأسه تويف على إثرها ولقد خلفه علج ) ومبقربة من احملاصرة أصيب درغوث 
.31علي كخليفة يف احلرب

شا فلقد وصل يف  ، 32مأي بعد انتهاء املرحلة األوىل من املعركة1565جويلية 5أما حسن 
شا بنفسه مبفقام- شاأي درغوث -وأثناء عمليات اهلجوم تويف هذا األخري هامجه قلعة حسن 

ملدافعني عنه وقد أكسبته قيادته لعمليات اهلجوم ، سان ميشال ومتكن من إحلاق خسائر فادحة 
شا وعلج علي االستمرار ، شهرة عظيمة وحاملا رغب الصدر األعظم بفك احلصار قرر حسن 
شا أصيب ببعض اجلروح ، لكنهما مل حيققا أي جناح يذكر، مبتابعة احلصار فقد وافق ومبا أن حسن 

شا بعدها إىل اجلزائر بعد أن فقد نصف جيشه، الصدر األعظم على طلبه .33وعاد حسن 
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انسحبوا ملا أن العثمانيني) أشهر إال 5وعلى الرغم من احلصار الذي ضرب ملدة مخسة(
ئب ملك صقلية قوة صغرية إىل مالطة ا كبرية، أرسل  ولقد تركوا ورائهم ، وكان األتراك يعتقدون أ

.34الكثري من التجهيزات واملؤونة وغريها

يف هذه املعركة وما أظهره من 35ونظرا للدور الفعال الذي قام به حسن بن خري الدين
سنةفقد أرسل يف طلبه السلطان العثماين وعينه أمريال على البحرية ، شجاعة وبسالة حىت األخري

ائيا1567ه/974 معركة مالطة الوقوف الدائم ضف إىل ذلك فلقد كشفت، 36م وغادر اجلزائر 
لة اجلزائرية  ا وهذا يدل على رغبتها جنبا اىل جنب معلإل ا يف كل حرو الباب العايل ومساند

الدائمة يف محل راية اإلسالم واملسلمني والدفاع عنهم.

:(Lepante1571)م1571لثا: معركة ليبانت

آنفا فإن اجلزائر قد رفعت شعار و  التضامن االسالمي مع الدولة العثمانية يف كما ذكر
ا املتواصلةا و امواجه ا بقيادة علج علي كأحسن رجال البحر، حرو من خالل وفيها برز حبار

تلقى العلج علي األوامر من السلطان بتجهيز أكرب عدد ممكن من حيث ، مشاركته يف معركة ليبانت
ل العثماين الذي حضر نفسه ملواجهة األسطول السفن والتوجه إىل قربص لالنضمام إىل األسطو 

عد التوكل واالعتماد على علو عناية احلق ومما جاء يف نص األمر مايلي :"...بف، املسيحي املتحال
ت معجزات سرور الكائنات عليه وعلى آله أفضل الصلوات، جل وعال ، والتوسل واالستناد إىل آ

- من الرب والبحر وإحلاق اخلسارة جبزرة املعادية وأسطولهفقد تقرر يف هذه السنة اخلرية غزو الكفار 
" وتلبية هلذه ...و كذلك بقصد دفع ورفع مضرته وفساده وتلقينهم درسا لن ينسوه- هزمه هللا

.157137الدعوة خرج علج علي من اجلزائر يف ربيع 

الت  لذات من أن تتعرض إحدى اإل إىل أي ولقد ختوف السلطان العثماين يف هذه الفرتة 
م سوف يستغلون غياب قلج علي الذي كان مشاركا يف األسطول ، هجوم من طرف اإلسبان أل
لة اجلزائرية دون خليفة يرعاهااهلمايوين "معركة ليبانت"و رسال ،38اإل يقضي  وهلذا أرسل فرما

وهلذا عليكم التفطن وأخذ احليطة واحلذر من ، قلج علي مع بعض القوات إذا حدث أي طارئ
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لة تونس واجلزائر ي أخبار تردكم عن إكما عليكم ،  أجل حفظ األمن واألمان يف كل من إ عالمي 
لة اجلزائرية لدى الباب العايل، 39..."العدو ويصر ، وهذا الفرمان ماهو إال دليل على أمهية اإل

ن خارجي.حملافظة عليها من أي عدواالسلطان على ا

ي اجلزائر خيرب إىلكما ابلغ السلطان يف رسالة موجهة  عدات االسطول املسيحي و مبهيلر
رجة وهي بقيادة شقيق ملك دون املتكون من مائتني وثالثني قادرغة وسبعني فرقية ومثانية وعشرين 

جتاه كورفوس ينظر امللحق لالطالع على نص الوثيقة 40جوان الذي جهزها وأعدها لإلحبار 
سفينة ويتكون من األسطول اجلزائري بقيادة علج 250أما األسطول العثماين فكان يضم، 02رقم

وأسطول الدولة العثمانية الذي كان حيتل القلب ، علي يف امليسرة واألسطول اإلسباين يف امليمنة
شا د لعب دورا كبريا يف الذي وصفته املصادر األوربية برجل البحر األول ولق41بقيادة القبطان علي 

42.م1571أكتوبر7هذه املعركة اليت بدأت يوم 

ولقد أكد السلطان العثماين ختوفه من غدر اإلسبان وهلذا جدد طلبه من الرغم من أنه قد 
أرسل حكما حيال هذا املوضوعحيث قال:"...فإذا كان هناك مثة ما يدعو للحذر يف أطراف 

إلسراع(اجلزائر)الغرب  للوصول إىل هناك والعودة ملالقاة أسطويل اهلمايوين يف الربيع فإنين آمرك 
اقتضى اآلمر ذهابك نالغرب) وإاملبارك...وإذا ما وقفت واطلعت على أخبار والية الغرب (جزائر 

لقيام مبا جيب عمله مبقتضى فرماين اجلليل ، فال تتأخر وال تتوقف حلظة، إىل هناك وعليك 
.43القدر..."

شاوبعد ساعات  أما علج ، قليلة من بداية املعركة هزم أسطول الدولة العثمانية وقتل علي 
فلقد حقق انتصارات كبرية ، علي قائد األسطول اجلزائري الذي كان يف مسرية األسطول اإلسالمي

وبعد مقتل علي ، جندي500سفن وقتل ما يقارب 10ضد احللف املقدس حيث استوىل على 
وبعد استيالء العلج على السفينة ، 44اين توىل قيادة األسطول علج عليشا قائد األسطول العثم

ا واكان احللفاء قد استول،  اليت حتمل الراية البابوية على الراية الكربى لألسطول العثماين وقد جاء 
األتراك من مكة.
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سفينة94ولقد كانت خسارة األسطول العثماين كبرية وضخمة فقد أغرق األوروبيون
ولقد أرجع جون وولف ، رجلألف30مدفع و300سفينة أخرى عليها حنو 130اعلىواستولو 

وجود السفن الستة الضخمة اليت عاملني أساسيني ومها:أسباب انتصار األسطول املسيحي إىل
لدروع الضخمة أما اجلنود األتراك ، تعود للبندقية وكون أغلبية اجلنود املسيحيني والبحارة حياربون 

ألسلحة النارية من ل اجلنودجيتوفرون عليها من جهة وكون فال يكادون  املسيحيني مسلحني 
ألقواس والّسهام والرماح  ستثناء عدد قليل حياربون  جهة أخرى يف حني كان اجلنود األتراك 

.45والسيوف احملدبة

الفرح بسبب  ملقابل عم أور تصاراالنومن أسباب الفشل أيضا التحضري السيئ والسريع و
لرغم من هزمية األسطول العثماين إال أنه برز من خالهلا هيبة وقوة ، 46األول ضد املسلمني و

ومن جهة أخرى ظهور رجال أكفاء أمثال علج علي الذي أشاد به ، األسطول اجلزائري من جهة
نقاذ ما تبقى من األسطول العثماين. السلطان العثماين سليم الثاين بعدما قام 

م:1574حترير تونسرابعا: 

رخييا و ،يف توطيد احلكم العثماين يف اجلزائر بل ويف مشال إفريقيالتونس أمهية كبرية  املعروف 
حيث اختذ م 1504ان تواجد العثماين يف منطقة احلوض الغريب للبحر املتوسط كان بتونس عام 

م البحرية ، بربروسااإلخوة أمهيتها ال 47أدرك خري الدينوقدمدينة جربة التونسية مركزا لنشاطا
استلم قيادة األسطول بعد فيما ، سيما بعد أن عاىن من مؤامرات سلطان تونس منذ أن كان بيلر

وكانت أوىل أعماله البارزة هو اإلقدام على ضم تونس إىل ، ه941م/1533العثماين يف سنة 
قي مناطق مشال م ومتهيد لبسط السيادة العثم1534ه/941الدولة العثمانية يف سنة انية على 

.48إفريقيا

وهذا ، ولقد كانت تونس احلفصية تعرف صراعات من أجل احلكم بني أفراد األسرة احلاكمة
ا يرسلون وفدا إىلجعل ما  ي خري الدين سنةسكا م1532البايلر وكانت الفرصة ، 49م لنجد

مواتية ألتراك اجلزائر والدولة العثمانية للسيطرة على تونس اليت كانت متثل موقعا اسرتاتيجيا هاما يف 
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ا لوقف توسع العثمانيني يف احلوض  حوض املتوسط قبل أن تسقط بيد اإلسبان الذين كانوا يريدو
لة على تونس وشرع يف نفس السنة.وهلذه األسبابلم يرتدد خري الدين يف تنظيم مح، الغريب املتوسط

ولقد سار خري الدين إىل القسطنطينية رفقة موالي الرشيد حامال معه مشروع إسقاط 
ا يف ،السلطان احلسن ولقد هاجم يف طريقه سفنا إسبانية واستوىل على بعضها مع حبار

ي فقفل ومنح له ، الدين على إثرهاأمرياال لألسطول العثماينوعني خري، القسطنطينية لقب البايلر
ركا وراءه الرشيد احلفصي حمبوسا يف العاصمة العثمانية. راجعا 

رجل من 6500إنكشاري وحوايل 1800كان أسطول خري الدين حيمل على متنه حوايل 
نية ضولية ويو توقف األسطول عدة مرات يف كالبر، من األعالج600وحوايل ، أصول ألبانية وأ

ا حسن أغا، عبيد واملاء واخلشبجلمع الغنائم وال ، ملا بلغ عنابة وجد يف انتظاره إمدادات جاء 
دخل هذا األسطول مدينة تونس دون ، 50وسار اجليش الرتكي برا حنو بنزرت وحبرا حنو حلق الوادي

بل أن خري الدين لقي ، مقاومة ولقد خرج مها السلطان احلفصي حسن فارا إىل عرب البادية
روا عليه ملا علموا أنه مل الرتحيب من قبل  سكان مدينة تونس إال أن سكان املدينة ما لبثوا أن 

وأنه أخذ ، يصطحب معه األمري الرشيد احلفصي لتنصيبه كما أشاع حسب اتفاقهم مع خري الدين
سم السلطان العثماين سليمان القانوين رجع السلطان حسن احلفصي وقاد ثورة على إثرهاو ، تونس 

م بعنف نية إىل طوائف ، ضد خري الدين إال أن هذا األخري متكن من القضاء على ثور وفر حسن 
ألمر الواقع .51العرب يف داخل تونس بينما قبل سكان تونس العاصمة 

العمل أمام حسن املخلوع سوى مل يبق، وبعد فتح خري الدين لتونس وطرد اإلسبان منها
ل اخلامسالذي طلب منه أن يستنجد بشار ، 52بنصيحة أحد أعالجه وهو من أصل أملاين

قطعة 450م انطلق األسطول اإلسباين املتكون من1535ماي 31ويف ، الستعادة عرشه املسلوب
جوان 15الذي بلغ خليج تونس يومرجل من برشلونة حتت قيادة شارل اخلامسألف 30حبرية حتمل

ما اضطر خري الدين إىل ، ملقاومة العنيفة إال أنه استطاع االستيالء على حلق الواديعلى الرغم من ا
،  53خاصة بعدما تدعم الصف اإلسباين بعرب القريوان وموالي حسن حليف اإلسباناالنسحاب

لسجناء املسيحيني الذين هربوا من السجن ولقد بقي خري الدين ومن معه طوال ، كما تدعموا 
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، ويف الصباح الباكر قرروا التوجه إىل اجلزائر بعد هذه اهلزائم املتالحقة، ر املدينةالليل حتت أسوا
.54قارب سقطوا يف أيدي املسيحيني300سفينة و87حيث خسروا 

ا الذين شارل اخلامسانتصر  لسكا الذي أعطى الضوء األخضر جلنوده بنهب املدينة عقا
وعلى إثر هذا االنتصار وقع موالي حسن معاهدة مع ، 55مل حيسنوا استقبال املوالي حسن حبفاوة

أدىن مراتب الذل واإلهانة يفوإن كانت هذه املعاهدة قد وضعت موالي حسن ، اخلامسشارل
وقد تضمنت املعاهدة على مايلي:

/إطالق سراح مجيع األسرى املسيحيني املوجودين يف تونس.1

ملتاجرة2 تونس العاصمة.وبناء الكنائس يف، /السماح للمسيحيني 

للملك.12ألف دوقة سنو12/ دفع 3 حصا

لصيد يف الشواطئ 4 التونسية./السماح هلم 

وإذا ختلف موالي حسن عن ، 56ويف املقابل توعدهم إسبانيا حبماية تونس مقابل هذه البنود
.57بالد منهألف دوقة ويف املرة الثالثة تؤخذ ال100ألف دوقة ويف املرة الثانية 50أي شرط سيدفع 

شارل اخلامس وأخيه ملك النمسا يف قتال النشغالوبقيت تونس بني املد واجلزر ونظرا 
مل تبذل إسبانيا جهدا كبريا لدعم وجودها يف تونس وكذا وملدة ربع قرن  األتراك والفرنسيني يف أور

رجحهم بني التحالف مع املتتاليني على السلطة إىل أدت اخلالفات بني األمراء احلفصيني، تقريبا
.58األتراك أو مع اإلسبان

ماألوضاع املرتدية فيها يف عهد السلطان 1568فاغتنم علج علي الذي حكم اجلزائر عام
محيدة بن احلسن احلفصي والدعوة اليت تلقاها من بعض الناقمني على الوضع من أعيان تونس 

ا ان بقضية األندلسيني يف جانفي وانشغال اإلسب، منهم الطيب اخلضار وغريهو ورجاال
أالف رجل 5م وكان معه قوة تتألف من 1569فشن محلة برية على تونس يف أكتوبر، 59م1569

ويف سريه انضمت إليه قوات أخرى من املتطوعني من قبائل عمراوة وقرفة ، وخرج مبحلة عظيمة
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يف حترير تونس ، والواضح من حركة علج علي و رغبته60) آالف رجل7وسويد قدرت بنحو سبعة(
ا الدولة يف  ائيا و لكن حلساب الدولة العثمانية و دون اخلروج عن االسرتاتيجية العامة اليت تعمل 

اجلزائرية بغض النظر عن اطار التوسع يف منطقة مشال افريقيا ،ومن هنا يتضح لنا أن مهمة البحرية
ات اإلسبان و خصوصا و األوربيون قد ارتكزت اساسا على إحباط خمططدورها االقتصادي البارز،

عموما و الدفاع عن أرض االسالم .

جة  ومتكن علج علي من حترير تونس وانتصر على السلطان احلفصي أمحد يف معركيت 
كما أرسل علج علي يف طلب األسطول ،  اإلسبانوفر هذا األخري إىلوسيدي علي احلطاب

صن اإلسباين القوي يف حلق الوادي إذ بدون القضاء العثماين وقوات عثمانية كبرية للقضاء على احل
ولكن السلطان العثماين  ، على احلصن تبقى تونس معرضة للخطر من طرف اإلسبان يف كل حلظة

كان حباجة إىل األسطول لفتح قربص فلم جيبه التايل بطلبه وعاد إىل اجلزائر وبقيت حلق الوادي 
.61حمتلة

ايف هذه األثناء كانت الدولة العث ، مانية يف صراع مع البندقية اليت كانت تعرتض طريق حبار
ته الته كانت إحدى أولو وهلذا ويف رسالة مؤرخة بتاريخ ، إال أن اهتمامات السلطان 

نه قد أرسل 22/05/978 قطعة إىل حلق 150ه موجهة إىل أمري أمراء جزائر الغرب خيربه فيها 
املساعدة وإعالمهم مبا عندهم من عتاد حريب  من أجل الوادي من أجل حتريرها كما طلب منهم

جتهيزها وضمها إىل األسطول العثماين لتحرير حلق الوادي من اإلسبان واليت سوف تكون يف الربيع 
على ضرورة االستعداد و التجهيز السريع للحملة و جلب املعدات الالزمة من أكد، كما 62القادم

اورة لتدعيم االسطول اجلزائري و مالقاة )القاليتاتالقادرغات و (السفن  األسطولمن االطراف ا
.63اهلمايوين يف املوعد احملدد

وخاصة أن هذه األخرية على علم ، كما كانت الدولة العثمانية متأكدة من نية اإلسبان
انشغال  ا حبرو ال ا بشمال إفر ، إ ال يقيا وخافت من أن تغتنم الفرصة وتقوم بشن محلة ضد إ

أمراء جزائر وهلذا أرسلت رسالة إىل القائد رمضان قائم مقام ووكيل أمري، وخاصة تونس واجلزائر
شوال ردا على رسالة أبو 28هاملوافق ل25/10/979مؤرخة بتاريخ - دام اقباله-الغرب علي
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ا امري لواقد ارسوان كانيو اللذوأعيان مدينة تونسالطيب رسالة اىل السلطان العثماين يشيدان 
امراء اجلزائر علج علي و حبسن سريته و مقامه و معاملته الطيبة لألهايل حيث قالوا:"...بعث أبو 
ت يشيدون فيها حبسن استقامتك و معاشرتك ألهايل  الطيب و سائر أعيان والية تونس خبطا

.64الوالية من كل الوجوه..."

لة ونواحيها كاملاألمن واألمان يف  على املسامهة يف إرساءالة كما نص يف الرس أرجاء اإل
ألخص تونس وجماورها." و هذا النص كان قد ادرج من قبل و يتمحور تقريبا يف نفس املعىن 65و

ه إىل أمري أمراء جزائر الغرب يطلب منه 02/01/979أرسلت رسالة من قبل بتاريخ تقريبا حيث 
قي املناطق ومحاية البالد من اإلسباناإلسراع يف إحلاق وتشري رسالة أخرى من بني ،66القريوان إىل 

العديد من الرسائل اليت ختص هذا املوضوع أرسلت من طرف السلطان العثماين إىل أمري أمراء جزائر 
سطول الكفار وعليك أمري أمراء اجلزائر 979الغرب بتاريخ  ه تنص على"...جيب إحلاق الضرر 

وأغلب هذه الرسائل أرسلت إىل أمري أمراء جزائر الغرب ملكانة اجلزائر ، 67ة اجلزائر وتونس..."حلماي
ا البحريةالدولية واإلقليمية آنذاك .وهليبتها وقو

لةن السلطان العثماين حيملفإو املرجح هنا و بعد هذه املعطيات التارخيية  اجلزائر ا
املسؤولية الكاملة سواء فيما خيص التحرير للمناطق اخلاضعة لإلسبان أو حىت فرض االستقرار يف 

ا العسكرية حلاق القريوان إىل ايطلب منهحيثاملنطقة كما يشيد بقو عدم التخاذل و االسراع 
رغبة السلطان الرسائل تشري إىل، ضف إىل ذلك فإن قي املناطق و محاية البالد من االسبان

عتبار أن املنطقة من الناحية اجلغرافية و  اصراره الدائم على حترير تونس كاملة وضمها ملمتلكاته 
لة اجلزائر وهاته االخرية   من احلدود الشرقية إل متياز و من الناحية السياسية فهي  اسرتاتيجية 

افريقيا.    اليت تعترب عصب الدولة و حامله ملشعلها و رايتها يف مشال

ربه بنية الدولة العثمانية يف إرسالخيإىل أمري أمراء جزائر الغرب ويف رسالة أخرى موجهة
ويكون األسطول حتت قيادة ، إىل حلق الوادي وسائر القالع احلربية األخرى لتحريرهمأسطول

شا وتطلب الرسالة منه أن يرسل ملالقاة األسطول الرجال واألسل حة مع العتاد القابودان علي 
.68احلريب
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علج وطلب منقتال الكفار، وحتريضهم علىكما حثهم يف الرسالة على حتفيز اجلزائريني 
وجهان لعملة واحدة و علي أ شا وأن يكو هذا ما أورده يف ن يساند القابودان 

و أن كل من سيشارك وجهيكما،الرسالة:"...وعليكما ببذل املقدور لتحصيل ما من شأنه تبيض 
تعاىل، ، وستحقق اماله انشاء هللا نواع عنايتنا و عطفنااجلهاد، سيحفيبذل خدماته يف سبيل و 
على لالطالع». عليه جيب ترغيب و استمالة أبطال اجلزائر الشجعان ز حتريضهم على القتال.و 

.03نص الوثيقة ينظر امللحق رقم 

اح حيث واجهت قلج علي عاصفة أجربته على االلتجاء إىل إالأن هذه احلملة مل يكتب هلا النج
سطوله ن  ومع ذلك تضررت سفنه واضطر يف األخري أن يرجع إىل اسطنبول استعداد ، موانئ اليو

.69لتجديد حماولة أخرى ولكن مصريها مل يكن أحسن من األوىل فأجل العملية إىل وقت الحق

بعد أن قام 70م1573ومتكن اإلسبان من االستيالء على تونس مرة أخرى يف شهر أكتوبر
دون خوان ملك النمسا حبملة ضدها هذا األخري الذي كان متأكدا من وقوع محلة عثمانية على 

لة اجلزائر فحسب بل  ، تونس من أجل اسرتجاع حلق الوادي ومل تكن عملية استعادة تونس مهمة إ
الدولة العثمانية بكاملها ملا تكتسيه هذه املنطقة من أمهية اسرتاتيجية كبرية يف الصراع كانت مهمة 

.71تونس وحلق الوادي معاالستعادةوهلذا حتركت هذه األخرية بسرعة ، العثماين واإلسباين

ت العثمانية  وهلذا أرسل السلطان سليم الثاين سلسلة من املراسالت لقادته يف خمتلف الوال
كما أرسل يف نفس الوقت رسالة إىل أمري كوكو يطلب ،  72ال إفريقيا من أجل حترير تونسيف مش

ألسطول العثماين من أجل األمر ذاته مني ما ميكن من الذخرية وااللتحاق  ، 73املساعدة منه و
م األخرية من شهر جوان حيث جاءت من طرابلس قوات  ولقد وصلت القوات الرتكية يف األ

، ف فارس)آال6تتكون من ستة(الف رجل وجاءت من جربة والقريوان قوات)آ4عة(تتكون من أرب
ضرب ، وانضمت إىل هذه القوات أعداد غفرية من األهايل، من قسنطينة وعنابة قوات ألفني رجلو 

لقرب من مدينة تونس يف  قرتاب األسطول ، جويلية1اجلميع خيامهم  وعلم اإلسبان يف تونس 
شا280من الذي تكونريهذا األخ، العثماين .قطعة حبرية بقيادة علج علي وساعده حسن 
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لقرب من رأس قرطاجة قبالة حلق الوادي13ولقد أرسى األسطول العثماين يوم  ، جويلية 
وأمر القائد األسطول الربي بضرب احلصار على تونس حتت قيادة حيدر شيخ القريوان ودعمها 

جويلية شرع 17ويف يوم ، )مدافع كبرية وصغرية8ول ومثانية()آالف تركي من جنود األسط4أربعة(
أوت وصل القائد رمضان إىل تونس مع مخسة 10ويف ، يف قصف حصن حلق الوادي من جهتني

فلقد متكنوا ،م1574سبتمرب سنة13أما يف ، ) آالف تركي من اجلزائر وعدد كبري من األهايل5(
ائيافكرة احتاللمن فتح تونس ومن وقتها ختلى اإلسبان عن  وبسقوط احلصن سقطت ، 74تونس 

إحدى وأصبحت هذه األخرية، حتالل اإلسباين على تونسالدولة احلفصية وانتهت مرحلة اال
الت الدولة العثمانية شا واليا عليها وكلفه بوضع نظام مشابه للنظام العثماين ، إ وعني حيدر 

.75السائد يف اجلزائر

:(La guerre Venice)م1639خامسا:حرب البنادقة 

اجلزائري ففي وعلى االسطولاستمرت الدولة العثمانية يف االعتماد على البحارة اجلزائريني 
لبانيا1639سنة وكان ، م دخلت الدولة العثمانية يف حرب مع البنادقة يف الساحل الدملاشي 

ألسطول اجلزائري الذي قاده البحار اجلزائري علي بوتشني إىل السلطان العثماين قد استنجد 
واغتنم ، وبسبب حدوث زوابع حبرية شديدة التجأ األسطول اإلسالمي إىل خليج فالو، هناك

أسري4643شخص وحرروا 1500البنادقة نزول البحارة إىل الرب وانفصلوا على املراكب وقتلوا 
.76مسيحي كانوا على ظهر املركب

غاليوطات كما فقدوا سفينتني من نوع 4غليوطة وغرق 12كما استوىل البنادقة على
س إال القليل يف حني متكن علي بوتشني من اخلروج بسالم لكنه تعرض ، برغانطة ومل ينج من الر

دفني والسفن كانوا من ملكه اخلاص .77إىل أضرار كبرية ألن ا

ت هذه احلادثة قد مثلت منعرجا خطريا وحامسا يف تدهور البحرية اجلزائرية اليت كانت وإن كان
ومل تتمكن هذه األخرية منذ هذه الواقعة من ، هي الدعامة األساسية اليت ترتكز عليها اجلزائر

ا كما كانت ألنه إن كان من السهل بناء املراكب البحرية نظرا الزدهار صناعة السفن، اسرتجاع قو



سحابات زهيرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبحرية الجزائرية ودورها في الحروب العثمانية

152

فإنه من الصعب إعداد ما تتطلبه السفن اجلديدة من حبارة وقادة بقطع النظر عن ، يف اجلزائر
لرغم من أن الباب العايل قد وعد اجلزائر بتعويض ، األسرى الالزمني لتسيري البواخر احلربية و

.78لكنها مل تف بوعدها، خرة حربية كبرية25خسائرها وجتهيزها ب 

ر هذه الواقعة س بعدم املشاركة يف مثل هذه احلروبومن أ م ، أن تعهد الر حيث أ
وهلذا فقد قطعوا وعدا على أنفسهم بعدم ، وحدهم من دفعوا الثمن غاليا وضحوا بدمائهم وأمواهلم

وأصبحوا ينظرون إىل كل املطالب الواردة من الدولة العثمانية ، 79القيام مبثل ذلك والتزموا بوعدهم
.80كنظرة اإلرتياب والش

:خامتة

، م16مع بداية القرن املتوسطمنطقة البحر االبيضكقوة عاملية يفأن البحرية اجلزائرية برزت  - 
لدولة العثمانية طرف فعال يف الصراع االسالمي املسيحي خاصة بعدما و  ومحلت أحلقت رمسيا 

شعار التضامن االسالمي. معها

ىل جانب الدولة العثمانية من خالل صد إالدور املشرف الذي لعبته البحرية اجلزائرية إن - 
ائياعلى دول املغرب االسالمي واالسبانية خاصةاحلمالت االوروبية عامة  ، وضمه إىل وحتريره 

لتني مهمة االشراف على االللجزائراجلزائرية أسندتللبحرية وكمكافأة امتيازاملمتلكات العثمانية 
اكتمل ملالوالالبحرية اجلزائريةأن من هذا أيضاومما نستنتجهنيابة عنها، وتونس إدارطرابلس 

.يف مشال افريقيااملشروع التوسعي العثماين

يف عدةمع االسطول العثماين يف احلروب املتوسطية حيث شاركت االسطول اجلزائرياشرتاك- 
ا ومالطة وغريها برزوروبية أبرزها ليبانت التحالفات األية كبرية خاضتها ضد معارك حرب فيها حبار

، ويف الدولية ّ مكانة الدولة العثمانيةو كرامة أجل حفظ  وعلي بوتشني، وهذا منأمثال علج علي 
قد هزت نوعا ما وان كانتنفس الوقت برهنت هذه املشاركات قوة االسطول اجلزائري  موقعة فالو

.سرعان ما اسرتجعتهاهاته امليزة لكن
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ه.25/5/972ريخ 266صحيفة 565حكم 06مهمة دفرتي 01علبة رقم 

: رسالة من السلطان العثماين إىل أمري أمراء اجلزائر يطلب منه املشاركة يف حصار مالطة01امللحق رقم 



سحابات زهيرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبحرية الجزائرية ودورها في الحروب العثمانية

154

: رسالة من السلطان العثماين إىل أمري أمراء اجلزائر يبلغه 02امللحق رقم 

هز ملعركة ليبانت ويطلب منه املشاركة يف املعركة. مبعدات األسطول املسيحي ا

.ه20/5/979ريخ 24صحيفة 40حكم 16مهمة دفرتي 05علبة رقم 
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ه16/12/980ريخ 266صحيفة 637حكم 21مهمة دفرتي06علبة رقم 

الستعداد والتجهيز ومالقاة األسطول العثماين03امللحق رقم  مره  : رسالة من السلطان العثماين إىل أمري أمراء اجلزائر 

من أجل حترير حلق الوادي وسائر القالع احلربية بتونس
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اهلوامش:

امللك استعمله األتراك يف العهد العثماين مبعىن االوامر السلطانية .ينظر: أمر أو حكم أو دستور موقع منفرمان لفظ فارسي معناه 1
.338،ص1996،مؤسسة الرسالة،بريوت،1مصطفى عبد الكرمي اخلطيب ،معجم املصطلحات و االلقاب التارخيية ،ط

ملواد الدبلوماسية و هي حتتوي على مراسالت من خمتلف األنواعمھمة دفتري 2 موجهة من السلطان اىل الوالة ،و أو ما يصطلح عليه 
ت وأوامر سلطانية مصطفى أحمد بن حموش، فقھ العمران االسالمي من خالل :.ینظرأغلبها يصدر على شكل فرما

،دار البحوث للدراسات و االسالمیة و احیاء التراث 1م،ط1830- 1646االرشیف الوطني العثماني الجزائري
. 18،ص2000،االمارت،

ي3 ت أو أمري األمراء لقب محله حكام اجلزائر يف الفرتة املممتدالبايلر ي البا م ويعينون لفرتة 1587إىل غاية م1519من ةأي 
–، ص 1976، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 2حمددة.ينظر:أمحد توفيق املدين ، حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر واسبانيا، ط:

.95-93ص
موعةبدأت4 ا كمنظمة خريية ودينية، وكان القدس مأوى هلمهذه ا ب يويب، وبعد نشوب احلرو طردهم صالح الدين األ، إلىأنحيا

ألغالصليبية حتولت  خص اجلرحى يف املعارك احلربية، وأصبحت جزيرة رودس مركزا هلم .ينظر عمر حممد الباروين، لى منظمة عسكرية تعىن 
.75، ص 1952س يوحنا يف طرابلس، مطبعة ماجي، طرابلس، سبان وفرسان القدياإل
برينت، 5 ريخ العرب احلديث، مطابع دار رو .297، ص 1994رأفت الشيخ، 
ا من األخبار، أ6 ريخ طرابلس الغرب املسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان عليها  يب عبد هللا حممد بن خليل غلبون الطرابلسي، 

.93، ص 1349الزاوي الطرابلسي، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، محدأطاهر :تع 
أصلھ إیطالي من موالید راقوسا أسره القراصنة ثم باعوه و آل أمره إلى فصر السلطان العثماني سلیم ،فیما بعد 7

الى غایة 1551،عین والیا على طرابلس الغرب من 1538انظم إلى أسطول خیر الدین عام 
، دار 1ر:الطاھرأحمد الزاوي، والة طرابلس الغرب من بدایة الفتح العربي إلى نھایة العھد العثماني،ط.ینظ1553

.153،154، ص ص 1970الفتح للطباعة و النشر، بیروت، 

ريخ طرابلس الغرب، مشورات مكتبة الفرجاين، ليبي .188، ص د.س.نا، أمحد بك النائب األنصاري الطرابلسي، املنهل العذب يف  8
ريخ املغرب العريب احلديث.املغرب األقصى ليبية، اجلمعية الثانوية للطباعة، دمشق، 9 ، ص .د.س.نحممود علي عامر، وحممد خريفارس، 

160
شا 10 م، و هي السنة اليت تويف فيها درغوث أثناء عمليات إنزال 1555-1553الية طرابلس الغرب من عام أسندت له و درغوث 

ط،د ط،،دار املعرفة للنشر و التوزيعالطة.ينظر:مارمولكرخبال،افريقيا،تر:حممد حجي و آخرون،القوات الرتكية مب .125،ص3،ج1984الر
م وورث ملك اسبانيا عن والدته جان ابنة فرديناند وايزابيال وانتخب أمريا ألملانيا بعد موت جده ألبيه االمرباطور 1500ولد سنة 11

روس وقصد االستيالء على مدينة اجلزائر، ماكسيمليان ر شا أمري البحر كشمري  مه يف حماربة فرانسوا األول، وحارب خري الدين  وقضى أ
ينظر م .1658يفلح بذلك، تنازل ملك اسبانيا البنه فبايب وعن أملانيا ألخيه فرديناند، كما اعتزل يف أحد األديرة حىت تويف سنة ولكن مل

، رجب جملة الواحات للبحوث والدراساتود، القرصنة املتوسطية خالل الفرتة احلديثة "القرصنة االيطالية منوذجا"، ابراهيم سعي
.161، ص، غرداية11م، ع 2011ه/جوان1432
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مشورات ، 3:فريو شارل، احلوليات الليبية منذ الفتح العثماين حىت الغزو اإليطايل، ترمجة وحتقيق وتقدمي، حممد عبد الكرمي الوايف، ط12
.89ص .1994قايونس، ليبيا، سجامعة

شا عني أمرياال على االسطول العثماين ،كلفه السلطان بتح13 طرابلس الغرب و طرد  فرسان القديس يوحنا منها، كما شارك ريرسنان 
. 162،163يف معركة مالطة.ينظر: حممود علي عامر، املرجع السابق، ص ص 

161.14ص نفسه، 
189.15النائب األنصاري الطرابلسي، املصدر السابق، ص محد بك أ

161.16حممود علي عامر، املرجع السابق، ص 
216.17، ص 1995دار النفائس، بريوت، ، 1:قالب على اخلالفة، طنىل اإلإحممود سهيل طقوش، العثمانيون من قيام الدولة 

، ص 2009م سعد هللا، عامل املعرفة للنشر والتوزيع، اجلزائر، القاسأبو3م ت، تر وتع :1830- م1500ورأجون وولف، اجلزائر و 
68.18
ريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية والدولية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 19 .218، ص 1999حيي بوعزيز، مع 
دقة من الدولة، وه926ه، توىل احلكم عام 900شعبان 1سليمان القانوين ولد يف 20 و الذي عني خري الدين أمريال على ه، نفى الز

ريخ الدولة العلية، تح: إحسان حقي،  ، 1ط:البحرية العثمانية، وكان قد وسع دائرة النفوذ للدولة العثمانية .ينظر حممد فريد بك احملامي، 
.95-88ص - ، ص1981دار النفائس، بريوت، 

8921، ص ، د.سار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، د2م، ط:1830- م 1514صاحل عباد، اجلزائر خالل احلكم الرتكي 
حسن آغا كان عبدا خصیا من جزیرة سردینیا ،تولى خیر الدین تربیتھ تربیة اسالمیة و اشرف على تعلیمھ 22

إدارة الجزائر في غیاب خیر الدیم حیث بذل حھدا كبیرا في تحصینھا.ینظر: بسام العسیلي ،خیرالدین ،تولى 
. 127،ص1980،دار النفائس ،بیروت ، 1(الجھاد في البحر)،طبربروسا

23.ه.25/5/972ريخ 266صحيفة565حكم رقم 6مهمة دفرتي 01علبة رقم 
24نفسه
25نفسه

ريخ اجلزائر، ط: 17926، ص 2002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2حيي بوعزيز، ، املوجز يف 
27De Grammont(H.D),Histoire d’Alger sous la domination Turque (1515-1830), Paris,
Ernest Leroux,1887,p100.

8928صاحل عباد، املرجع السابق، ص 
لفرطاس، اعتنق االسالم وعمل حبارا مث انظم اىل درغوث يف طرابلس، من 29 اسر وعمره عشرون سنة، لقب  علج علي أصله من كالبر

للجزائر عام اهم اجنازاته مشاركته يف حر  يلر ، نفسهم، 1568ب مالطة وليبانت ومساندته ملسلمي االندلس وحتريره لتونس، ولقد عني 
. 90ص 

30Defontin( Maxange),Alger avant La conquête Eulg Ali ,Paris ,A.Pedone
Editeur,1930 ,p 84.

31Ibid., p88.
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32De Grammont(H.D), op.cit., p 100.
، دار النهضة املغربية للطباعة والنشر، بريوت، 1حممود علي عامر، ط:إفريقياالشمالية، ترمجةألرت، األتراك العثمانيون يف عزيز سامح33

.219،ص 1989
89.34عباد، املرجع السابق، ص صاحل 

ي1544عني كنائب لوالده يف اجلزائر عام ،هو كرغلي ابن خري الدين من امرأة جزائرية35 يلر م،عزله اجليش لكن 1546عام يف م و 
م،  دار املعرفة، 1962، اجلزائر بوابة التاريخ من ما قبل التاريخ اىل أعيد إىل منصبه مرتني و للمزيد من التفاصيل .ينظر:عمار عمورة

.129ص،2، ج2009اجلزائر، 
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جرائم فرنسا إبان الثورة التحريرية
الفعل املعزولبني مسئولية الدولة و

بلعباسجامعة، عسالالدكتور نور الدين 
امللخص:

قضية التعذيب الذي هذا املقال إشكالية هامة ما زالت تثري الكثري من اجلدل حول يتناول
- 1954رتة املمتدة بني أثناء االحتالل الفرنسي للجزائر ال سيما الفع مورس على نطاق واس

العسكرية ضد مافقد مارس اجليش والشرطة الفرنسيني أساليب غري إنسانية يف عمليا1962
اهدين تمع األمر، اجلزائريوالشعب ا ر آنذاك تنديدا واسعا من فبل ا أن غري، الدويلالذي أ

حاالت التعذيب هي بينما، للقانونت ما قامت األجهزة األمنية مطابق السلطات الفرنسية اعترب 
.جمرد أعمال معزولة

.املعزولالفعل- التعذيب–الثورة:املفتاحيةالكلمات 
Abstract

this article raises the important problem which removes to the present day much
politeness. This is the torture that was practiced on large scale pedaling the colonial
period and overtou between1954-1962 where the French army and police practiced
inhuman methods against the civilian population and the moujahedeen,but the French
state considered its methods is in accordance with the law and its cases are individual
facts.

متهيد:
ففرنسا من كان وسيلة نشر الرعبفقد، اجلزائريةيعترب التعذيب أحد أهم ملفات احلرب 

لظاهرة تتطور حسب أو تركت هذه انظمت، 1958مايوإىل مجهورية 1830ملكية جويلية 
ريف إىل دكارفاستعمال التعذيب كان من هاحلاالت والزمن ط إىلانوي إىل تنا تونس.ومن الر
الذي جاء لنشر احلضارة، البد من العودة إىل الفكر االستعماريم هذا االمتدادإن فه

دد هذا الوجودفاألقلية املوجهة من اخلارج لتايل فالعنف املستعم، واليت  ل يتحول إىل عمل و
ر من وأي عنصإىل عمل الجتثاث العناصر املخربةبل ليس ضد شعب فقطللدفاع عن النفس

عذيب ليس جمرد حادث وال جمرد خطأالتف، فهو خارج القانونعن هذا اإلطاراألهايل خيرج 
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فهو أساس يف العالقات بني احملتل ى بدون إمكانية ممارسة هذا الفعلفاالستعمار ال يعقل أن يبق
تتم فأعماله رطي الذي يعذب ال خيرتق أي قانونفإن الشملنظورووفق هذا ا، والواقع عليه االحتالل

وأن فواجب كل فرداء حقيقيا للنظامفإنه يبدي وفر املؤسسة االستعمارية وإذا يعذبيف إطا
.وحيافظ على منظمة بوليسية قوية، وبذلك يكرس االحتالل العسكري الدائم، يتصرف كمعذب

La loi d’état d’urgenceقانون حالة الطوارئ:-أ

سكرية عرب كامل الرتاب استيقظت فرنسا على عمليات ع1954أكتوبر 31يف ليلة 
ا وحدات جيش التحرير الوطينقام، اجلزائري الفرنسيون املسئولونومنذ الشهور األوىل رفض ، ت 

12يف Mandes Franceفقد صرح "منديس فرانس" ، اعتبار هذه العمليات ثورة ضد االستعمار
جزء من اجلمهورية منذ زمن زائرفعمالت اجل، :"ال تنتظروا منا أي رمحة جتاه الفالقة1954نوفمرب 
االنتصاريقوف توفر حىت يتسىن لقوة األمة حتقفرانسوا متريان" فيؤكد: "كل الوسائل سأما"، طويل"

،  فهناك القانون وأمة واحدة"، ونغواجلزائر هي فرنسا من الفالندو إىل الك، مهما كانت الصعاب
ال ، والسلطة التقليدية، كم الفرنسيضد احل" أي عمل:"Antoine penayكما ذكر أنتوان بيناي" 

.)1(فعلينا قمعه بدون رمحة"، أو على أي أرض األم، ميكن قبوله على أرض مشال إفريقيا
مل تكن اإلدارة االستعمارية قادرة على مواجهة الثورة يف بدايتها فعدد أفراد الناحية العاشرة 

وبذلك، الصحراءرجل من قوات 5000رجل من بينهم 49500مل يتعد 1954يف أكتوبر 
يقدر العدد املوجود يف قيادة أركان كما،  جلزائرألف رجل للعماالت الثالثة 45يبقى أقل من 
آخر يف املستشفى أو وعدد، واملرتبصني، العسكريةالعدالة، الصحيواجلهاز، العتاداجليش وأجهزة 

ألف.30االتصال واهلندسة بـ وقوات، الثكناتحبراسة واملكلفني، مرضيةيف عطلة 
ا احلفاظ على النظام تقتصر على وحدات  مكا ، املصفحاتإن العناصر الوحيدة اليت 

، الوسائلاإلشارة أن هذه القوات مل تكن تتوفر ال على وجيدر، رجل15500يعين مما، واخليالة
يت:القوات املسلحة الفت. وكان)2(على األوامر للقيام بعمل الشرطةوال رنسية موزعة كما 

، كتائبوفرقة من اللفيف األجنيب ثالث  ة اجلزائرية كتيبتان من املظلينيعلى احلدود التونسي
ع من الوحدثالث لث يتحرك من املدية ة الرابعة عشر للمدفعية وفوجان أر ، قسنطينةإىل وفوج 

ألمن عشية اندالع الثورة كبري املدنية للحفاظ على اعدد القواتيكن ، وملالصحراويةوالكتيبة
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، األشخاصمحاية مهمتني األوىلللجزائر" اليت كانت هلا مجعت يف "مديرية األمن العامحيث 
واحلاكم العام والوايل.ضمان األخبار إلدارة اإلقليم، والثانيةالعامعلى األمن واألمالك، واحلفاظ

جلز  جلريدة الرمسية الصادرة  حتدد 1954جوان 29ائر يف لقد نشرت عدة نصوص 
ت قيادة إدارة مدير األمن شخص حت6836توزيع أفراد الشرطة اجلزائرية اليت كانت يف حدود 

خمتص يف البحث واستغالل املعلومات ف حتت سلطة مدير مراقبة اإلقليم موظ51إىل ، إضافةالعام
لنشاطات اخلارجية اليت متس األمن اخلارجي للدولة .)3(املتعلقة 

والشرطة اإلدارية.األمن العام من الشرطة القضائية وشرطة املعلومات العامةويتشكل جهاز 
والبحث عن منفذي املخالفات للقانون اجلنائي وجتميع األدلةالشرطة القضائية مهمتها تسجيل

مبركز 07و، من الضباط يف عمالة اجلزائر09حمافظ للشرطة و34و، موظف584وضم اجلرائم
ومركز واحد ، عمالة قسنطينةل20ومركزين بكولومب بشار و، لعمالة وهران07ية احلد وبثن

أما شرطة املعلومات العامة فهي حتت إدارة الوايل مهمتها البحث واستغالل املعلومات ، جبيجل
أي العام جتاه األحداث الداخلية واخلارجية لر وردود فعل ا، لوضعية النفسية للسكاناملتعلقة 

ارسون عملهم يف حمافظ مي16موظف منهم 356وضمت ، ت السياسية احمللية الفرنسيةاحلركاو 
أشخاص مدنيون أو مرتدين الزي الرمسي مؤطرة من تضمدارية والشرطة اإل، العماالت الثالث

.)4(موظف5890مبجموع ، حمافظا للشرطة113طرف 
مع ف، ي مبواجهة هذا الوضع اجلديدرنسإن هذه اإلمكانيات مل تكن لتسمح لالستعمار الف

مر مل وبدأت السلطات الفرنسية تدرك أن األ، اشتدت أعمال جيش التحرير الوطين1955بداية 
من اإلجراءات للسيطرة جمموعة مما دفعها إىل اختاذ ، وإمنا وراءه جهاز منظم، يكن من عمل مجاعة

ر" "على الوضع منها عزل وعينت  مكانة جاك سوستيل ، Rogert Leonard"روجي ليو
"Jacques Soustelle""لس اجلزائري إن فرنسا لن تغادر الذي أعلن يف أول خطاب له أمام ا

أن فرنسا اختارت ، اجلزائر مثلما يستحيل عليها أن تغادر مقاطعة البروفانس أو البروطان
.)5(وهذه السياسة هي اإلدماج "، سياستها

نـشاء نظـام حقـوقي زائرت يف اجلـوأمـام تصـاعد االضطرا فكـرت اإلدارة االسـتعمـارية 
ملتمـردي هلذه الظـروف وملا كان، نيكـفل القيـام بعـمل عنيف ضـد أولـئك الذيـن كانت تسميهم 
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سيـظـهر تطـوره يف التخـلي نائيفقـد رأت من الضـروري االعتمـاد على تشريع استثــ، ثنائيةصفة االستـ
رجيي من قبل السلـطات الشرعية املمنـوحة للربملــان واحلكومة حلســاب القوة املبـاشرة يف مكافحـة التد

ادنة فرنسا وقبول األمر وإرغـام اجلزائريـني على مهـ، الوطـين وجيش التحـرير الوطـينجبهة التحـرير 
قوانني اليت طبقتها الاختـاذ وهكذا اضطـرت احلكومة الفرنسية إىل طلـب من الربملان الفرنسـي، الواقع

جملس الوزراء بتطبيق يوافق1955مارس 15ففي ، يف احلـرب العاملية  الثانية ضد أملانيا النازية
.)6(اخلاص بتجهيز األمة يف حالة احلرب1938جويلية 11قانون 

L’état deيف بداية األمر ظهرت فكرة حالة احلصار " siège"اليت كان هدفها إعطاء
اليت تسمح يف إطار التشريع لسياسة األمنيةللقيادة العسكرية اإلمكانيات الالزمة املتعلقة

ال مبكن إعالن هفالنص الفرنسي يرى أن، )7(االستثنائي مبنع األقلية من التمرد على سلطة الدولة
لنسبة للحكومة الفرنسية فاجلزائإال بقانونيف امليرتوبول عن حالة احلصار  ر ليست فرنسا بل لكن 

فهي تعرف منذ القدمي انقسامات بني العناصر املكونة للمجتمع ، أبدادولةومل تكن، مستعمرة
حلقوق املدنية الفرنسيةخاصة مبا ، اجلزائري لنسبة للقوانني اجلنائية املشار إليها يف ، يتعلق  أو حىت 

نفس الطريقة.فاملتهم اجلزائري واألوريب ال يعاملون ب، قانون األهايل
ا تعين ختلي عن السلطةاحلاكم العام متحمسا هلذه الفكرةلذا مل يكن  املدنية لصاحل أل

إال عندما تكون اإلدارة عطي صالحية احلفاظ على اجلمهوريةفال ميكن أن ت، السلطة العسكرية
ا  ر" العتبارين "روجي ليورفضها احلاكم العاموقد، األحداثاملدنية أو احلكومة قد جتاوز

أساسيني مها:
فهذه الثورة على املستوى اخلارجياجلانب البسيكولوجي جتاه السكان اجلزائريني.أوال:

، الشرطةوهذا يدخل يف إطار صالحيةد حمدودينلكن أعمال معزولة ألفرا، ليست انتفاضة شعبية

لسيادة الوطنية. لتايل ال ميكن املساس  و
ر اليت يشكلها اجليش اإلفريقيعيفةالوسائل الضنيا: فالقوات اليت يقودها اجلنرال شار

Charriere 8(ال ميكنها مواجهة الثورة(.
أل اليت أدت إىل سلحة القانونية اليت تتوفر عليهاهذا الرفض حلالة احلصار ال يعين القبول 

اجليش.أفراد امتعاض الكثري من 
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لية غري كافية " أن اإلجراءات احلاZellerيالر اعترب اجلنرال "ز 1955بداية سنة معو 
وتدعيم اجلهاز القمعي يف اجلزائر.ىل تسريع اإلجراءات القضائيةلذا دعا إ، لتحقيق هذا اهلدف

ت اليت وجهها جيش التحرير الوطين للقوات االستعمارية كلف الرئيس الفرنسي     بعد الضر
"بورجيس مينوري" وزيرا عنيوي، 1955فيفري 23يفبتشكيل حكومة جديدةEdgafor"ادغافور 
في أول تصريح لهف، ن جاك سويستيلوكان "ادغافور" قريبا جدا م، ميرتان"بدل "فرانسوا للداخلية

.)9(أكد أن اجلزائر تكّون مع فرنسا وحدة ال ميكن فصلها وجتزئتها
لس اجلزائري والسياسة اليتبدأ جمه على ا مؤكدا، سيتبعها"جاك سوستيل" يف عرض بر

ا هي جزء كامل من فرنسا وغري قابلة للتقسيم على أن اجلزائر جبم ادر وإن فرنسا لن تغيع سكا
ميكن فكيف، األمنأن اإلجراءات االجتماعية واالقتصادية غري كافية إلعادة مقتنعا، أبدااجلزائر 

البالد؟مواجهة هذه األعمال واالنتفاضات يف خمتلف مناطق 
على الفرنسيةتيل" على وزير الداخلية واحلكومةذه الظروف عرض "جاك سوسيف ظل ه

متحججا بضرورة وضع مالءمة للوضع احلايلأن تكون أول مبادرة هي وضع مشروع قوانني أكثر 
لألمن  عطاء مصداقية أكثر والذي مسح ، واخلوف الذي ينتاب سكان اجلزائرحد للشعور 

ا ع، لضعف فرنسا ألساس ، محاية ممتلكات وحياة األشخاصلىوعدم قدر وتواصل الألمن يعود 
ومة كانت ترفض دائما حالة احلصار كما أن احلك،  لوسائل ملواجهة وضعية استثنائيةإىل عدم كفاية ا

ا، إلعادة النظامفعاالحالاليت اعتربت ستؤدي حتما إىل التأثري سلبا على التطور بيد أ
كان ينظر بعني احلذر ألنه، ملان لن يوافق على حالة احلصارأن الرب يدرك وكان ، االقتصادي للبالد

القضائية والداخلية إىل إدخال بعض التعديالت على بعض النصوص للجانوسيدفع ، للعسكريني
اخلاصة بقانون حالة الطوارئ.

ن اإلدارة تتمتع بكل الصالحيات أإن حالة الطوارئ ختتلف عن حالة احلصار من حيث 
لسياسة األمنية يف إطار حمدد فاحلالة األوىل كان هدفها إعطاء للقيادة العسكرية إمكانيات هامة يف ا

وى الثورية من تقدمي مطالب فهدفها منع القأما احلالة الثانية، ع القوة املضادة للسلطة احلاكمةملن
ن مينحان نوع من ، سياسة ونشرها يف أوساط الشعب ت وبذلك كان هذان القانو .)10(الضما



نور الدين عسالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرائم فرنسا إبان الثورة التحريرية  

165

ملواجهة حالة 1849بل وضع يف عهد اجلمهورية الثانية سنة هذا القانون ليس جديدا
:)11(فإن فرنسا استعملته أربع مراتولكن نظرا خلطورته، خلارجية أو التمرد العام املسلحاحلرب ا

مبناسبة االنقالب الذي أسقط اجلمهورية الثانية.1852األوىل يف 
أثناء احلرب الربوسية الفرنسية.1870الثانية يف 
عند بداية احلرب العاملية األوىل.1914الثالثة يف 

عند بداية احلرب العاملية الثانية.1939الرابعة 
تعود أصل الفكرة من خالل إنشاء "املفتشيات العامة لإلدارة يف مهمة غري 

وكان 1950"سنةInspectionGénérale, Administrative, Mission extraordinaireعادية
، نية واجليشفظهر تنظيم جديد حول العالقة بني اإلدارة املد، العسكرية واملدنيةدورها تنسيق اإلدارة 
بوضع تنظيم جديد د الدراسات العليا للدفاع الوطينمن طرف معهتهمت دراسويف السنوات اآلتية 

أوسع من حالة احلصار.
" ومة "ادغافور" ووزير داخليتها "بورجيس مينوريتقدمت حك1955مارس 19يف 

وحاولت احلكومة الدفاع عنه من خالل بيان وزارة الداخلية الفرنسيةملشروع إىل الربملان الفرنسي
االحرتام الكلي حيث، العادية"أن حالة الطوارئ تشكل حال وسطا بني احلالة الذي جاء فيه:

ت هذه تبقى، الطوارئحالة أما، العسكرينيلطات إىل حالة احلصار تنقل السبينما، للحر
ة دورة عقدت اجلمعية الوطنية الفرنسي1955مارس 23ويف ، )12(السلطات بيد احلكم املدين"

وبرزت ثالثة آراء حوله:استثنائية لدراسة املشروع
حلرب يف اجلزائر-  .األول يرى أن تطبيق حالة الطوارئ يعين اعرتاف صريح 
يرى أن تطبيقه حالة الطوارئ خمالفة للدستورالثاين- 
الثالث يرى بضرورة القضاء على الثورة يف مهدها.- 

، ية اختالف وجهات حول نص املشروععرفت املناقشات داخل اجلمعية الوطنية الفرنس
"إن حالة مصرحا:1955مارس  30يف جلسة Giptoneكالنائب "جيبتون فهناك من أيده
بل الواجب على احلكومة أن تبادر بتنفيذ ، ال تستدعي إصالحات اقتصادية فقطالقطر اجلزائري

وهناك ،)13(إصالحات سياسية واجتماعية وجيب متكني احلكومة من سالح قانوين إلرجاع األمن"
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: "إن هذه احلالة اليت تريد احلكومة فرضها ائالقالذي صرح "Catroمن عارضه كاجلنرال "كاترو 
وميكن لسائر الناس عند إعالننا حالة الطوارئ أن ، كون سببا يف إجياد نفسية سيئةستعلى اجلزائر 

.)14(يصدقوا األنباء اليت تذيعها اجلامعة العربية"
بورجيس التجاذب بني املؤيدين واملعارضني تدخل وزير الداخلية الفرنسييف ظل هذا 

أن نقابلها جيب، اجلزائريقطر " إننا نواجه احلالة يف ال:1955مارس 31جلسة مينوري يف
من جهة أخرى يف وقد ز ، فقد قدمت النجدات العسكرية، اريستعداد يف امليدانني احلريب واإلد د

وحالة، أجانبتلك اجلهات بقيادة رجال فإن الثائرين واخلارجني عن القانون يف، نفوذ احلكام
ع .)15(التمرد"ادة األمن والقضاء علىالطوارئ متكن احلكومة من استعمال الوسيلة الكفيلة 

ساعة ونصف ساعة 15ودامت أكثر من 1955ابريل 01يف جلسة املناقشاتجرت
بـنعم و379متت املصادقة على املشروع بـ بـال219صو لس اجلمهوري ، صو مث عرض على ا
بـنعم و 333الذي يصادق عليه كذلك بـ  بـال77صو .)16(صو

على منطقة القبائل 1955أفريل 03من ابتداءلتطبيق الفعلي حلالة الطوارئ بدأ ا
تن06ويف أشهر06رقي مقاطعة قسنطينة ملدة وشواألوراس ة وتبسة بسكرة أفريل توسع إىل 
، وعدة جهات من عمالة اجلزائرماي عمم على كامل عمالة قسنطينة وخالل شهر ، والوادي

وجه احلاكم العام أوامره إىل الوالة لتطبيق أفريل 08ى كامل اجلزائر ويف  ويف شهر أوت عل، نووهرا
إن حالة الطوارئ هي أداة مؤقتة من أجل وضع حد لكل أشكال الفوضى وزرع :" الئهذا القانون قا

ا القانون جيب،  ة يف مهمة التهدئةسامهاملو ، الطمأنينة ت اليت مسح  أن تكون كما أن تقييد احلر
مجاعيا، عند احلاجةحمدودة  صرة على الفرنسيني هذه اإلجراءات ليست مقتف، وال متثل عقا

.)17(بل جيب أن تطبق على األوروبيني الذين يتعاونون مع الثوار واملتمردين"، املسلمني فقط
وفرض الرقابة على ومبقتضاه منحت السلطة اإلدارية سلطات واسعة لتحديد إقامة األفراد 

م وإنشاء عات ومراقبة احملالت العامة ومنع االجتمااد بعضهم عن اجلزائر دون حماكمةعوإبتنقال
وغلق املقاهي ، ال يستطيع أحد الطعن يف أحكامهاو كرية لتحل حمل احملاكم اجلنائية حماكم عس

ت ارا ومنع الصحف واملنشورات والروا املعادية وقاعات السينما واملسارح وإجراء التفتيش ليال 
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مكان السلطات اإلدارية، ط الذي وضعته اإلدارة االستعماريةللخ أو احلاكم ، أو وزارة الداخلية،و
.)18()18اختاذ مجيع التدابري لضمان األمن العام (املادة الوالةوأ، العام

رالنج 1955أفريل 28ويف  جهات اليت قائدا عاما لل"Parlangeعني اجلنرال "
مث وجهت، وإرهاب األهايلاملظلينيالذي قام حبملة دعائية واسعة لتمجيد تشملها حالة الطوارئ

د 1955جوان 10ويف ، ة عدد احملتشدات ومراكز التجميعاحلكومة الفرنسية تعليمات بز
جديدا يعمم تطبيق حالة الطوارئ يف امليدان القضائي حالة  األعمال اليت ، أصدرت قانو وذلك 

، سكرية يف كل دوائر قسنطينةعضد أمن الدولة على احملاكم ال1954بر أكتو 30ارتكبت بعد 
مت متديد 1955جويلية 06ويف ، تلمسان، تيزي وزو، سطيف، قاملة، جباية، عنابة، تنة

.)19(1955أشهر ابتداء من أكتوبر 06حالة الطوارئ بـ 
صة بتوسيعه إىل مجيع صدر قانون يف إطار قانون السلطات اخلا1956مارس 17ويف 

ت املطبوعة ميكن هلا أن تتعرض للحجز اإلداري  كما يسمح والقضـائي،وسائل التعبري فكل الكتا
ائية من قانـون اإلجـراءات اجلنـ30حتولت إىل املـادة اليت، اإلجراملقانون 10للوايل حسب املادة 

جويلية 29صحافة استنادا إىل قانون الكتب اليت حتتوي على خمالفة ألخالقيات الأن حيجز مؤقتا
من الدولة1881 ملس  .)20(فيما يتعلق 

عليا جتاه السلطة العسكرية نظرويظهر من هذا القانون أن السلطة املدنية تبقى السلطة ال
اظ السلطة احتفمع ا ذلك أن احلكومة االشرتاكية اليت كان لكن ملدة قصرية، التشريعية بصالحيا

افقة على املو 1956مارس 16يف اجلمعية الوطنية يوم ت"حتصلGuy molleyغي مويل يرأسها "
لسلطات اخلاصة ختاذ  التمتع  كل التدابري اليت تفرضها الظروف من أجل إعادة النظاماليت تسمح 

أي التوقيع على بياض متنحه السلطات التشريعية للسلطة التنفيذية.
، Pflimlinهذا القانون حلساب حكومة بفليمالن أعيد متديد 1958ماي 17ويف 

احلكومةصدرت1958أكتوبر 07ويف ، من نفس السنة حلساب حكومة ديغولجوان 03ويف 
ن اليت ترغم كل حكومة جديدة1956مارس 16يلغي املادة السادسة من قانون امرسوم

ذا توسعت صالحيا،تطلب من الربملان جتديد هذه الصالحيات ت السلطة التنفيذية على و
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املراسيم اليت هلا سلطة القانونحساب السلطة التشريعية اليت ستمحى جتاه التوسع يف اللجوء إىل
.)21(ويتحول اجليش من جمرد منفذ يف اجلزائر إىل مركز تقرير حقيقي

أن مث، ومدنيةأنشئت قيادة عسكرية 1955ديسمرب 05ويف فليب فيل وبقرار مؤرخ يف 
" الذي أصبح حاكما عاما للجزائر بقرار Robert lacosteروبرت الكوست قيم يف اجلزائر "ير املالوز 
ا بدوره العسكريني ، وامتلك سلسلة من التفويضات ذات سلطة واسعة1956فيفري 15 فوض 

يكلف السلطات 1956ماي 17وهكذا فإن قرار ، عن هذا القرار11- 10كم املادة حب
يت قرار العسكرية حبفظ األ لتكليفها مبثل ذلك يف 1956ديسمرب 14من يف حمافظة قسنطينة مث 

وهران وتلمسان.
العاصمة بقرار ولية حفظ النظام يف لجنرال "ماسو" مسئيسلم ل1957نفي جا17ويف 

املدنية " السلطاتSalanناجلنرال " ساالمينح1958ماي 13ويف ، من حمافظ اجلزائر
ادة مدنية وعسكرية يف كل قي1958ماي 21أنشأ بقرار منه يوم ائر الذي والعسكرية يف اجلز 

ح وبذلك تصب، )22(1958جوان 09وعند جميء ديغول ثبت له هذه السلطات بتاريخ ، منطقة
وال، واضحتسمح بقهر الشعب اجلزائري وحتولت إىل مذهب حالة الطوارئ هي دستور اجلزائر اليت

ه العملية ألن فرنسا ال تعرتف حبرب اجلزائر. ميكن إجياد أي منطق وراء هذ
Loi des pouvoirs spéciauxقانون السلطات اخلاصة -ب

ليت عمقت جذورها يف أوساط احتقرت فرنسا القدرات الفعلية إلمكانيات الثورة اجلزائرية ا
اورغم، الشعب 1955ت أكثر مشولية بداية من سنة فإن الثورة أصبحكل اإلجراءات اليت اختذ

ويف منطقة ، ية والغربيةعلى احلدود الشرقخاصة، البالدوأصبحت سيدة املوقف يف عدة مناطق من 
حسب تصريح "روبرت الكوست" انتقلت اخلسائر الشهرية الفرنسية ف، العسكرية، والقبائل، األوراس

.)23(5519جانفي ضحية يف 285إىل 1954ضحية يف نوفمرب 30من 

ت تشريعية لتجرى انتخىل التنحي عن السلطةدفعت هذه الوضعية حكومة " ادغافور" إ ا
حتقيق السلم اضعني نصب أعينهمو ، ق االشرتاكيون األغلبية املطلقةحقأين 1956جانفي 02يف 

م يف محلتهم االنتخابيةأحد كواألمن   كويت قرر رئيس اجلمهورية الرابعة رييننتيجة لذلك ، أولو
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René cotyأغلبية مطلقة االشرتاكي غي مويل بتشكيل احلكومة اجلديدة اليت حتصلت علىتكليف
لس الوطين ئبا شيوعيا.150من بينهم لصاحلهائب 400حيث صوت، يف ا

رال " كاترو " كحاكم عام للجزائر أراد رئيس احلكومة اجلديد أن يعني اجلنيف هذه األثناء 
لنسب ه لتنطلق و اية احلوار مع الثورة اجلزائرية األمر الذي رفضهذا التعيني يعين بدة للمعمرينلكن 

جلزائر العاصة يف  طلب "جورج روكس فقد 1956جانفي 28مظاهرات لقدماء احملاربني 
Georges roux " يف حق اجلزائريني وكان بتنفيذ أحكام اإلعدام فريقيارئيس قدماء الكومندوس

ووافق املتظاهرون على تصريح يطلب من احلكومة Amedee Frogerأميدي فروجي ه"إىل جانب
ا احملكمة يف أسرع وقت. بتنفيذ األحكام اليت أصدر

طالب استقبل مبظاهرات عنيفة اجلزائر إىل1956فيفري 06" غي مويل"يف وعند وصول
فيفري من 07ويف ع وقدم استقالته.رضخ لألمر الواققالة اجلنرال " كاترو" الذي فيها املتظاهرون

لس مجعيات قدماء احملاربني  " أريد أن نستعمل :قائالالذي صرحالسنة نفسها استقبل رئيس ا
فيفري 09يف مث وافق، )24(اجليش بطريقة أحسن من أجل إجناز مهمته وإجناح سياسة التهدئة" 

خري وكان هذا األ، اجلنرال " كاترو"على تعيني " روبرت الكوست" وزيرا مقيما بدال من 1956
جلزائر هاعتربتيشغل منصب الشؤون االقتصادية األمر الذي بينما ، انتصارا هلااألوساط األوربية 

مر األساسي هي فاأله أمهيةشخص ليس لالأن اسم ظت األوساط اجلزائرية عن التعليق معتربةحتف
ألمة اجلو السياسة اجلزائرية ويف أول تصريح له بعد وصوله إىل اجلزائر قال:، زائريةضرورة االعرتاف 

.)25(إال بشرط واحد: العودة إىل السلم"ال ميكن تطبيقهااإلصالحات اليت حتتاجها البالد"إن
رح ــــصف، سية والعسكرية قد ازدادت خطورةيف نفس الوقت وجد "غي مويل" الوضعية السيا

اة األوربيني ــة حيـــومحاي، جب فرنسا هي احلفاظ على األمنوا"إن أول :قائالريـــــفيف16يف 
لكن تبقى اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية وعودة األمن رهينة ، )26(ـــنني اجلزائرييـــواملسلم

لذا كان البد من اختاذ ، فالثوار بداية من شهر فيفري أصبحوا أكثر قوة، لوضع العام يف اجلزائر
لتايل إعادة النظر يف السياسة العامة ، أكثر فعالية من حالة قانون الطوارئإجراءات جديدة  و

ر الكوست"، زائر"للحكومة الفرنسية يف اجل وافق جملس الوزراء بوضع ريسإىل وبعد عودة "رو
ختاذ مجيع اإلجراءات االستثنائية إلعادة النظام العام واحلفاظ على مشروع قانون يسمح للحكومة
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أن تكون يف اجلزائر سلطة مستقرة "جيب أمام اجلمعية الوطنية:يفريف20يف مث أضاف ، قليماإل
ومحاية األشخاص ، وإعادة النظام، والقضائي، ارياإلد، ومتوازنة لتنسيق العمل السياسي

هذه السلطة ال ميكن هلا أن تعمل أال مينحها سلطات ، واملمتلكات واحلفاظ على سالمة البالد
.)72(واسعة"

عرفت احلياة الربملانية الفرنسية جدال كبريا 1956وخالل النصف األول من شهر مارس 
اجلنرال "ماري اندري فقرر، خلاصة"مما زاد الوضع تعقيدا"معركة السلطات ااملعروف بـحول املشروع 

Marieزيالر  André, Zeller "للجيش املفتش العامتقدمي استقالته إىل جانبقائد أركان اجليش
احلكومة لتقرر ، قائد أركان اجليش العامAugustin Guillaumeالربي واجلنرال أوغسطني غيوم 

.Piatteواجلنرال بيات Blancواجلنرال بالن Paul Elyلي يتعيني بول إ
لس الوطين أمام هذا الوضع املتأزم مت وضع مشروع قانون السلطات اخلاصة على مكتب ا

، مارس10و09املناقشات حىت ليلة بدأت يوم اجلمعة بعد الظهر الثامن منهويف، مارس01يف 
لس يف جلسات علنيةتدخ20من أكثرمت تسجيلحيث  وحماولة منه إلقناع نواب ، ال لنواب ا
لس  ر الكوست" ا فوقت، اجلزائريل إن املتمردين قد سيطروا على ثلث الشماقائال: "تدخل "رو

نريد أن نعطي املثل لبلد يبين يف آت هو وقت العمل الصارم والسريع.وما هو، الوعود قد فات
ئب "Avmeranويف تلغراف للجنرال "افمريون ، )82(التهديدات والصعاب"رغم، العاصفة

السكان إن جمموع املسئولني.أن توسع اإلرهاب هو نتيجة عدم معاقبة لس الوطين ذكر فيه:
امارس ينشر مشروع02ويف ، مبوقفهم املعارض بتنفيذ أحكام اإلعدام"رمنييعتربونكم شركاء للمج

جلزائر؟  القانون حتت عنوان هل ميكن للحكومة أن تطبق حالة احلصار 
موعات الربملانية إلقناعهم06بداية من  بضرورة مارس يلتقي "غي مويل" بكل رؤساء ا
" نعتقد أن تطبيق »:Lambertاالشرتاكي "لومبار أعضاء احلزب أحدوقد علق ، ييد هذا املشروع

أحارب هذا الشعار فحالة احلصار هي انتقال السلطة املدنية إين، فعالةحالة احلصار سيكون وسيلة 
دة على عدم تنفيذ أحكام اإل، وهذا ال مينح هلم أي سلطة جديدة، العسكرينيإىل هلذا ، عدامز

).29(" اعترب أن قانون السلطات اخلاصة ضرورة
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اهدون كلم من اجلزائر العاصمة60ى بعد مارس وعل07يف  لسرتو هاجم ا مبنطقة 
طالب بضرورة اختاذ الفرنسي الذي هيجان الرأي العام إىلمما أدى، أوربيني07وقتل مزارع06

لس الو ة يف اليوم املوايل ، اءات الالزمة للقضاء على الثواراإلجر  طين حيث عادت املناقشات يف ا
إننا، سوءا"إن الوضعية زادت قائال"Rymond Dronneالنائب الديغويل"رميوند درون تدخل

ت  جانفي قدمت للسكان اجلزائريني 02أصبحنا سجناء للقوانني القضائية ملاذا؟ ألن نتائج انتخا
اء إرادة فرنسا يف االنسحاب وتركهم ا بعض ا…على إ جلرائد اخلاصة إن احلملة القذرة اليت تقوم 

لقضية الفرنسية أكثر Expressلـ  إن ضياع الشمال مما أحلقته عشر وحدات من الفالقة.أضرت 
يار فرنسا ا هليبتها الدولية لذا أمتىن من الربملان أن يصوت لصاحل هذا ، اإلفريقي يعين ا وفقدا

.)30(القانون ملواجهة هذه الوضعية االستثنائية"
ن أما املتطرف جون م عرب عن امتعاضه من عدم فقدJean Marie Lepenاري لو
أنه من ، أنه مشكل إعادة النظام، "إن مشكل اجلزائر هو عسكريالتصويت على هذا املشروع :

على أن تكون لصاحل هذا األخري إننا ننتظر من ، الضروري توحيد القيادة بني املدين والعسكري
إننا ننتظر من احلكومة أن تقدم  تأخر يف تقدمي أي تضحية ممكنة.إننا ال ن، احلكومة أن تقول لنا

إننا ننتظر مل تفعل.لكنها، احلصارحالة وإعالن، النظامكل اإلمكانيات للجيش من أجل إعادة 
إننا .مل تفعللكنها، اجلزائريةمن احلكومة تنفيذ أحكام اإلعدام ضد القتلة املوجودين يف السجون 

إننا ننتظر أن تراقب الصحافة .مل تفعللكنها، اهلجومأن تضع اجليش يف حالة ننتظر من احلكومة 
ا املغالطةواملعلومات ت اجليش واألمةومحال إن احلرب املعلنة لكنها مل تفعل.واليت متس معنو
يف ا اآلن، اجلزائر ستخوضها عاجال أم آجالضد فرنسا مل ترتدد يف ، فمن األفضل أن نقوم 
فيها يف1914 أن تصبح األلزاس واللورين مليون شخص من أجل 1.5خوض حرب خسر
"فرنسية .)31(وفرنسا لن ختشى أن تقدم نفس التضحيات إذا كان ذلك ضرور

فقد بفرنسايدة من طرف املهاجرين اجلزائرينيوأثناء مناقشة املشروع ظهرت معارضة شد
ييدا وجدتهذه احلركة، ساعة24طعام ملدة عن الإضرامارس9شن العمال اجلزائريون يف 

ريس خاصة يف معامل سرت ب الصناعة يف %90وبلغت نسبة املشاركة ، وان للسياراتضواحي 
ويف الصباح توجه العديد ، مغلقةاملقاهي واحملالت التجاريةبينما ظلت ، الكيمائية واحلديد والبناء
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ريس من ال ويف الساعة احلادية عشرة جتمهر ادينيقيم حفالحيث أعمال اجلزائريني إىل مسجد 
ب املسجدفعار اآلالف من اجلزائريني يف الطرقات ببداية مظاهر حنو ني العلم الوطين على  إيذا

لس. لس الوطين الفرنسي لتسليم عريضة احتجاج إىل رئيس ا ا
ج "سانغري أن الشرطة ردت بعنف من خالل ضرب املتظاهرين  Saintمارسال" عايل 

Marcelل املئات.ااعتقيف جروح خطرية إىل جانب متسببة
لس حىت يوم ن املناقشات تواإال أرغم املعارضة الشديدة مارس12صلت داخل ا

بنعم و16فصوتت جلنة الداخلية بـ ، جلان لدراسة مشروع احلكومة03عت واجتم صو12صو
ألغلبية املطلقةفصو جلنة الدفاع الوطينأما، البـ  وأضافت إىل القانون مقرتح للدفاع عن ، تت 

ت  .)32(شهارية مجاعية أو فردية ضد اجليش الفرنسيإأي محلة ومنع، اجليشمعنو
يل" مو غي على الساعة الثانية صباحا ترفع اجللسة بعدما طرح "1956مارس09ويف 

غلبية مطلقبعد الظهر تتم منه12ويف ، قضية منح الثقة حول املشروع صوت 455ة بـ املوافقة 
ر الكوست"وبعد التصويت على املشروع ، صوت بال75بنعم ضد  : قائالصرح الوزير املقيم "رو

لكن ليس هناك ، لفرنسي منقسمايمكن أن يكون الرأي العام اف، إن املصري اجلزائر وفرنسا واحد"
ا ونشر  قام مث ، )33(ت احلضارة اإلنسانية" فرنسي يقبل أن يرى فرنسا خترج من أرض استقرت 

ر الكوست،إضافة إىل عين مويل"الرئيس الفرنسي بعد ذلك "روين كويت ، فرانسوا ميرتان، رو
.لتوقيع على املشروعبول رمادي، موريس بورجيس مينوري

عقد ندوة صحفية وكان حماطا بـ "ماكس مارس 18يفالوزير املقيم إىل اجلزائربعد عودة 
" كل الفرنسيني مقتنعني أن فيها"كاتب الدولة للقوات املسلحة صرح"Max Lejeuneجون لو 

والرأي العام الفرنسي متحد حول املسألة ، سنفاجئ املتمردين، اجلزائريتحدد يفمستقبل فرنسا 
مبضاعفة عدد اجليش ووضع بيده كل الوسائلطاء األولوية للحاجيات اجلزائريةلقد تقرر إع.الفرنسية

).34(امليكانيكية واجلوية"

يت :)35(وتضمن قانون السلطات اخلاصة ما 
ملراسيم املتخذة يف جملس املادة األوىل: لتقرير الوزير وفقا، الوزراءإن احلكومة تستطيع 

جلانب االقتصادي وبعد، املقيم استشارة جملس الدولة أن تتخذ مجيع اإلجراءات املتعلقة 
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ودخول، العاموإصالح النظام واملستشفيات، املدارسوجتهيز، واإلداريواالجتماعي واملايل 
صناعة جديدة.وإنشاء، العامةاملسلمني إىل الوظائف 
املصادقة من طرف الربملان يف أجل ال يزيد عن عام املراسيم اليت نصت على املادة الثانية:

تغيري اإلجراءات التشريعية.
لتقرير وزير الشؤون وفقا، ختاذ عن طريق مراسيمح للحكومة ايسماملادة الثالثة:

لس الوطين وجملس اجلمهورية، االقتصادية الوبعد استشارة اللجان املالية وا قرتاض أن يسمح 
هذه املراسيم يصادق عليها الربملان يف مدة أقصاها عام بداية من صدورها.، لتنفيذ املراسيم السابقة

جلزائروفقااسيم املقررة يف جملس الوزراءملر تستطيع املادة الرابعة: ، لتقرير الوزير املقيم 
وتوسيعها على اجلزائر وتكييفها إذا اقتضت الضرورة.

جلزائر بسلطات واسعة من أجل اختاذ إجراءات خاصة املادة اخلامسة: تتمتع احلكومة 
دف إعادة النظام ومحاية األشخاص  ، اإلقليمعلى واحلفاظ،واملمتلكاتاليت تتطلبها الظروف 

مراسيم:بواسطة
وتشمل ، القضائية إىل احملاكم العسكريةيعطي كل السلطات:56/268مرسوم رقم 

على كل األحداث الواقعة بداية وينطبق، للدولةضد األمن الداخلي وجرائم، الطرقاملخالفات يف 
جلزائر أن احملاكم االستئناف الدائمة لقوات اكما، 1954أكتوبر 30من  جليش املوجودة 

العاصمة هي الوحيدة املخول هلا استقبال الطعون ضد قرارات احملاكم العسكرية.
يعطي إمكانية عرض أي شخص بطريقة مباشرة على احملاكم :56/269مرسوم 

صاحبها إىل اإلعدام.ويتعرض، واملمتلكاتيف عمل ضد األشخاص واملشاركة، العسكرية
لذخرية.عدام لألشخاصاإل:56/270مرسوم  لسالح أو  الذين يفرون 
فيما، املنتدبنييسمح لوزير الدفاع استدعاء الضباط االحتياطيني أو :56/271مرسوم 

لتايل استدعاء قضاة متطوعني للعمل يف احملاكم العسكرية. خيص اجلهاز القضائي العسكري و
وفرض، احملرمةإنشاء املناطق تعطى للحاكم العام سلطات واسعة يف:56/274مرسوم 

أي شخص يعترب نشاطه خطري على األمن العام يف املعتقالت كما مسح مبنح بوضع، اجلربيةاإلقامة 
.)36(صالحيات الشرطة إىل السلطة العسكرية
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ا بنهاية عهدة املادة السادسة: ، احلكومةالسلطات املمنوحة مبراسيم سابقة ينتهي العمل 
لس يف عطلةة احلكو حالة استقالويف فاحلكومة اجلديدة تطلب التأكيد من ، مة أو كان رئيس ا

ريخ منح الثقة من طرف 10يتعدى وقت الطرف الربملان مبنحها م من  حالة عدم ويف، الربملانأ
.تقدمي هذا الطلب يف التاريخ احملدد فإن القانون يصبح ملزما

جلزائروبذلك أصبح هذا القانون القاعدة القانو  يف نية لكل اإلجراءات اخلاصة املتخذة 
ت الفرديةهوأثر ، ئةإطار سياسة التهد ر الكوست مما مسح لـــ ، على احلر بتنفيذ إصالحات رو

الذي1956افريل 12ففي مرسوم ، ق ملخطط"جاك سوستيل"اليت اعتربها البعض تطبيحمدودة 
لس اجلزائري صالحات 1956يلية جو 13وم إىل جانب مرس، وضع حدا لوجود ا اخلاص 

ت املختلطة والكاملةوحت، وج املسلمني إىل الوظيف العموميوولزراعية كما اقرتح ،  ويل البلد
لس الوزراء يف جويلية  12حول خمطط تقسيم اجلزائر إىل 1956مشروع مراسيم قدمت 

حينما ن تلقوا ضربة قاسيةاملسلمني الذياإلصالحات هو كسب ثقة هذهوكان هدف، )37(مقاطعة
الس العامة.  ت الكاملة وا قررت احلكومة حبل مجيع البلد

اهدلقد  ن الربملان الذي صوت بتجديد العمل بعدعلقت جريدة ا التصويت 
هذا ، ظيم احلرب على اجلزائريني بفرنساتنيعين ة وتوسيعها إىل األراضي الفرنسيةلسلطات اخلاص
فهناك ملفات إلنسانيةجلزائر واليت هي عار على ااء الشرعية لألعمال املمارسة التصويت هو إعط

لتصرفات الرببرية الفرنسية قانون السلطات اخلاصة سيسمح برتسيخ بقلب أورو أكدت للعامل 
إن الرأي الدويل سيعرف كيف تستعمل فرنسا الوسائل اليت ، نظاما قمعيا موجها ضد اجلزائريني

ا يف العارفضها وند لتايل فإن ، مل املتحضر يف حمكمة نورمنبورغد  التصويت األخري للربملان و 
سنة اعتقدت فرنسافقد، اجلزائرالفرنسي هو اعرتاف صريح لفشل املرحلة األوىل يف حرب 

ا العسكرية والشرطةا ستقضي على الثورة اجلزائرية أ1954 ومليون جندي الستعانة بكل قوا
جلزائر ماحنة لسنوات خت03منذ و ، حدث األسلحةجمهز  شاملة  لجنود احلرية وض فرنسا حر

كملها، وتعذيب النساءالكاملة يف قتل املدنيني .)38(وقنبلة وتدمري القوى 
لصاحل قد صوتوا احلزب الشيوعي عضوا من132واملالحظ من خالل عملية التصويت أن

Mauriceموريس توراز املوقف الشيوعي صرح األمني العام للحزب "اولة لتربير هذا ويف حماملشروع
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thorez" إن تصويت احلزب الشيوعي لصاحل املشروع كان هدفه احلفاظ 1956مارس 27يف "
).39("على وحدة الشيوعيني واالشرتاكيني

Quotidienففي سؤال جلريدة للحزب الشيوعي تربير هذا املوقفحاولت األمينة العامة

d’oranماري جورج بويف "لــMarie george buffet":ال ميكن حصر موقف احلزب " ردت قائلة
ألن كان لدينا موقفا شجاعا ، الشيوعي أثناء حرب التحرير اجلزائرية يف التصويت على هذا القانون

ال ف، ثل مشكال للحزب الشيوعي الفرنسيضد احلرب والقمع ضد اجلزائر وإن كان هذا التصويت مي
فلقد اختذ الرفقاء هذا املوقف اعتقادا منهم ، ميكن أن ننسى الظروف والوضعية املعقدة لتلك الفرتة

غري أن حكومة "غي مويل " اختارت احلرب ، أن احلكومة ستميل حنو إجراءات التهدئة والسلم
.)40("الشاملة

خامتة:
جلزائر طيلة فرتة اال بل إن املمارسات االستعمارية الفرنسية  حتالل مل تكن أبدا عمال فرد

فقد استعمل التعذيب على ، هي سياسة عامة تبنتها من أجل القضاء على املقاومة الوطنية اجلزائرية
شرعنة التقتيل ويف نفس الوقت محاية مرتكيب اجلرائم من واملراسيم بغيةنطاق واسع ووضعت القوانني 

لة الفرنسية إىل يومنا هذا ترفض رفضا قاطعا االعرتاف أي متابعة قانونية لدى احملاكم   وظلت الدو 
دة املربجمة يف حق الشعب اجلزائري.    مبسئوليتها املباشرة يف عمليات القتل واإل
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ي االستعماري يف اجلنوب اجلزائريالتنظيم اإلدار
 )1902–1960(

جامعة طاهري حممد بشـــار،الدكتور حممد برشان
ُمجلة من القوانني والتشريعات استصدارإىل يف اجلزائر إّن جلوء السلطات الكولونيالية :امللخص

استقاللية يف النهايةله، واليت أعطتاالستثنائية املُتعلقة بتنظيم أقاليم اجلنوب اجلزائري منذ احتال
موع أقاليم اجلنوب، جاءت يف الواقع لتكريس بداية مشروع فصل جنوب اجلزائر  مالية وإدارية 

قي أقاليم اجلزائر  از غالبرتول والاكتشاف بعدجليّ بشكل املشروع ذلك تبلور و ، ية األخرىعن 
O.C.R.Sمة املشرتكة للمناطق الصحراوية املنظوإنشاء،1956ذه األقاليم سنة الطبيعي 

جتسد 1957جوان 13وزارة الصحراء يف ، ومع اإلعالن عن إنشاء 1957جانفي 10يف 
يف إطارها القانوين والتنظيمي.عن الوطن األمللصحراء اجلزائريةالفصل النهائيمشروع 

The allowance of colonial authorities’ in Algeria to issue exceptional
rules and regulation concerning the southern regions of the country, sluice its
colonization led to the grant of administrative and economic (budget)
Independence to all hose region. There laws come out to bring into reality the
Project of separating the Algeria south from the other parts of the country,
especially other the discovery of petroleum GAZ in this region in 1956 and the
creation of the common organization for southern regions C.O.S.R in January,
10, 1957 and also with the announcement of the creation of SAHARA ministry
on the 13 of Juan 1957 all these to lead the final separation of the Algeria Sahara
from the mother country from both legal organization sides.

االرتباط لقد حاولت السلطة االستعمارية منذ أن وطئت أقدامها املناطق الصحراوية قطع :مقدمة
ا  اصة بعدما أّكدت الدراسات الكولونيالية من خالل وخبواالتصال بني مشال اجلزائر وجنو

كبريا من  احلمالت االستكشافية اليت سبقت عملية االحتالل أّن اجلنوب اجلزائري يكتنز خمزو
ا ذات اخلربة يف جمال التف رقة والتشتيت الثروات الطبيعية، ولتحقيق ذلك استندت على قّوة إدار

لتايل أخضعت اجلنوب اجلزائري إىل  واإلزاحة والتهميش، ُمستندة على ترسانتها القانونية، و
منظومة قانونية استثنائية خاّصة متهيدا لفصله وعزله عن املناطق الشمالية.
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املرتبطة مبحور املوضوع نلخصها فيما من خالل هذا املقال حناول اإلجابة عن بعض األسئلة
ملاذا جلأت السلطات االستعمارية إىل تطبيق النظام العسكري يف اجلنوب اجلزائري يف الوقت لي: ي

؟ ما هي األهداف اليت توختها 1871مارس 29املناطق الشمالية مبوجب قرارعنالذي ألغته 
فرنسا من إخضاع املناطق اجلنوبية اجلزائرية للنظام العسكري ؟  

األهداف
االستعماري إىل هذه ينوب وجغرافيته الوعرة صعب من عملية التغلغل العسكر إّن طبيعة اجل-*

املناطق، من ّمث أضحى النظام العسكري مبنظور السلطات االستعمارية النموذج املالئم واألنسب 
سريع من عمليات التّوسع من جهة، ومن جهة أخرى فإّن هذا النظام يقطع التواصل بني تلل

مبا تعلق مبسألة اإلمدادات املادية والبشرية اليت تلقتها املقاومات يف الشمال واجلنوب خاصة
لنسبة للفرنسيني أثبتت أّن االرتباط بني مشال  اجلنوب من سكان مشال ألّن التجربة التارخيية 

ا بقي متواصال حىت أثناء التوسع االستعماري يف اجلزائر .اجلزائر وجنو

قاومات الشعبية اليت قامت يف الشمال، واليت أوجدت قواعد هلا وهذا ما أكدته وجسدته امل
جلنوب كان هلا امتداد وانتشار يف الشمال.  وهذا ما يف اجلنوب. كما أّن املقاومات اليت انطلقت 

" Friedrich Gerhard Rohlfsنستشفه من قول الرحالة األملاين ''جريها رد رولف'' "
شري قة اجلنوب الوهراين وعاين أحداثها وتفاصيلها، حيث يُ الذي زار مناطق اجلنوب خاصة منط

يف نصيحة قّدمها للفرنسيني قصد توسيع دائرة االحتالل إذ يقول: ''... قبل كل شيء على 
اية وادي الساورة لضبط تنبعث كلّ ،الفرنسيني نقل حدودهم إىل  املصاعب وكل فمن هناك 

هذه احلدود الطبيعية، ولن يكون هناك أّي هدوء دائم ن مل يستولوا علىو الفوضى ما دام الفرنسي
)1(''.يف جنوب مقاطعة وهران

ّن املشاكل اليت كانت تعاين منها السلطة وهذا ما يُ  يف اإلقليم الشمايل كان االستعماريةؤكد 
ه  تختذامعقال هلا، نوب اليت اختذت من اجلقاومة مصدرها اجلنوب، وهي إشارة إىل حركات امل
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هذا االرتباط أضحى ُيشّكل خطرا على لذلك أدركت فرنسا أنّ ركز للدعم وإعادة االنبعاث. كم
السياسة الكولونيالية يف اجلزائر، وصار من العقبات اليت جيب إزاحتها بشكل ممنهج ومقنن. 

اورة خاّصة الغربية منها هاجسا كبريا يف ويف جانب آخر شّكلت احلدود اجلزائرية مع الدول ا
ا ودعمها للمقاومة اجلزائرية وجتلى ذلك بشكل ،تنفيذ مشروعها االستعماري، من خالل احتضا

) اليت اختذت من إقليم فقيق املغريب معقال1905- 1881واضح يف مقاومة الشيخ بوعمامة (
لتايل أصبحتهلا،آمنا سب السلطة االستعمارية جدُّ حباألمنية يف اجلنوب الوهراينالوضعيةو

.لفوضى املغربيةيخطرة بفعل ما مسُّ 

ّن: Lyauteyوهو ما عّرب عنه اجلنرال ليويت ' ...املشاغبني توغلوا إلينا « ' عندما صرّح 
املُتفق عليها بني املغرب وفرنسا ُتشري إىل عدم وجود حدود 1845بسهولة ألّن معاهدة سنة 

. وقد كان لإلعالم )2(»غري مزروعة يف اجلنوبإقليمية ُمقامة بني البلدين ما دامت األراضي
جلنوب الوهراين الختاذ ذلك  املقروء دور كبري يف تضخيم قضية تفاقم الوضع األمين املتدهور 

وسيلة لتربير التدخل العسكري يف املنطقة.

نيا اشتداد التنافس األورويب يف مشال املغرب األقصى والصحراء الغربية خاصة بني فرنسا، أملا- *
واسبانيا، وخوفا من انتقال دائرة التنافس والصراع إىل الصحراء اجلزائرية سارعت السلطة 
االستعمارية إىل تسوية األزمة املغربية والصحراوية عن طريق احلّل الدبلوماسي بعقد مؤمتر دويل 

مع الدول جاء ذلك تتوجيا لالتفاقيات السرية املُربمة 1906سنة Algesiras-جلزيرة اخلضراء
لصراع، واليت أطلق عليها "اتفاقيات اللصوص". املعنية 

سّرعت فرنسا من عملية احتالل الصحراء اجلزائرية وإخضاعها للنظام هنفسالوقتويف
يف Soult-املارشال سولتالعسكري توجسا من اعتبارها منطقة خالية، وهو ما أشار إليه 

امللك لويس فليب يقول فيه: ''...جيب أن تُؤلف الصحراء م إىل 1845التقرير الذي قدمه سنة 
لثا من اجلهات اإلدارية، ففي هذه  اجلزائرية أو بعبارة أخرى املناطق الواقعة بعد التالل صنفا 

ها اجليوش إال عرضا لقمع الفوضى، أو إلعداد ظروف ؤ اجلهات ال أثر فيها للمعمرين وال تط
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ال لطرق هامة يف احلركة مالئمة إلقامة العالقات التجارية ، أو توسيعها وهي مناطق تفتح ا
)3(التجارية املؤمنة.''

جلنوب اجلزائري من ميزانية اجلزائر اليت - * جلزائر متويل احلمالت العسكرية  رفض الكولون 
ريس منذ سنة أضحت مُ  ريس،1900ستقلة عن  حىت ُمعتربين ذلك من صالحيات حكومة 

ريس نصف قرن من الزمن، وبدّد أّن دوكاسرتي ّن اجلنوب اجلزائري قد ضّيع حلكومة  اعترب 
ملاليني كان من األجدر استثمارها يف توسيع نفوذ فرنسا يف مناطق  األموال الضخمة اليت ُقّدرت 

خّلف هذا املوقف أزمة بني السلطة السياسية والقيادة العسكرية )4(حيوية كاملغرب األقصى مثال.
ولو إىل حني.ن مشروع احتالل الصحراء اجلزائريةعريس نتج عنها نوع من الرتدد بل الرتاجع يف 

Julien- يرى شارل أندري جوليان (Ch-A) ّن احتالل منطقة يف حتليله هلذه الوضعية
، ويُرجع ويف الوقت نفسهكان طويال وصعبابشكل خاصالوهرايناجلزائري عامة واجلنوباجلنوب

لك إىل أسباب دينية وجغرافية، وهي األسباب اليت كّلفت احلكومة الفرنسية خسائر فادحة يف ذ
األرواح واألموال، وتسببت يف حدوث أزمة سياسية خانقة، وضجة إعالمية صاخبة بفرنسا، حيث 
طالب الربملان والصحافة بضرورة انسحاب القوات الفرنسية من العمليات العسكرية اليت ختوضها 

ومن ّمث فقد كان اهلدف من إنشاء الفرق )5(أجل احتالل اجلنوب الصحراء اجلزائرية.من 
ملخزن للتقليل من النفقات املالية، واخلسائر البشرية اليت  العسكرية الصحراوية أو ما ُعرف 

ا يف املنطقة  ا قوا لفت من جمندي القبائل املتعاون.)6(واجهتها احلكومة الفرنسية، وتكبد ة مع و
السلطات االستعمارية، وهي مقسمة إىل وحدتني: وحدة املشاة، ووحدة اخليالة والفرسان، وكانت 

قليم توات سنة  ُوظفت قوات املخزن حبكم معرفة . 1902أول شركة صحراوية قد أنشئت 
الصحراء وجغرافيتها الصعبة يف مالحقة رجال املقاومة، اليت كانت تتخذ من منطق ة عناصرها خببا

ا  ا وتنظيم صفوفها، وال ختتلف املهمة اليت أُنيطت  اجلنوب معقال هلا ومالذا آمنا لتجميع قوا
»هذه الفرق شبه العسكرية عن مهمة مكاتب الشؤون العربية  Bureaux des Affaires

Arabes »ودور فرق قوم « Goums ».
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مطلب إخضاع اجلنوب اجلزائري إىل رافع على األمر الذي جعل القيادة العسكرية الفرنسية تُ 
تجسدت أّول متهيدا لفصله عن املناطق الشمالية. فتتأقلم وطبيعته األمنيةمنظومة قانونية خاّصة 

خطوة يف هذا اإلطار عندما احتدم النقاش بني نواب الربملان حول إصدار قانون يتضمن مشروع 
21نون اقرتحته احلكومة الفرنسية يف تنظيم مناطق اجلنوب، ووضع ميزانية خاصة هلا. هذا القا

ديسمرب 24، وبعد مناقشات حاّدة بباريس واجلزائر ّمتت املصادقة عليه يوم 1902مارس 
1902)7(.

اقتصادلصحراء اجلزائريةوالواقع أّن ا مل تكن ُمتثل يف نظر احلكومة الفرنسية بباريس خمزو
يُؤمن موقعها يف القارة اإلفريقية عموما والساحل فحسب، بل مركزا أمنيا وموقعا اسرتاتيجيا

قي أقاليم اجلزائر عرب مجلة من القوانني  اإلفريقي بشكل خاص. من ّمث حاولت عزهلا وفصلها عن 
Soult- وهو ما أكّده املارشال سولتوالتشريعات االستثنائية، حىت ُتصبح إقليما فرنسيا خاصا.

.هيف تقرير 

ملنظومة القانونية الفرنسية.اجلنوب اجلزائري يف ا

الوضع القانوين العسكري للمناطق اجلنوبية للجزائر،  1902أوت 14حدد القانون املؤرخ يف 
، حيث ُتصرف املوارد احمللية يف 1903ديسمرب 30كما ُحددت ميزانيتها مبوجب قانون 

ويف احلقيقة ريس.االحتياجات املدنية وتكاليف االحتالل العسكري تبقى على كاهل حكومة 
حداث تنظيم جديد  سياسيا، وإّمنا اكتفت  فإّن هذه القوانني وإىل غاية هذه املرحلة مل تُنشأ كيا
ّن أراضي اجلنوب جزء ال يتجزأ من اجلزائر،  ا  من النوع اإلداري بعد أن اعرتفت يف مضمو

لّتايل جزء من فرنسا فرنسا من فصل اجلنو و .ب عن اجلزائر مل تتوضح بعد، مبعىن أّن نوا
جلنوب اجلزائري كان يّ الّن اهلدف من إقرار الربملان الفرنسي على إنشاء وحدة إدارية مسُ  ت 

العتبارات مالية حيث أفصح الربملان عن رغبته يف أن يرى نفقات احتالل أراضي اجلنوب 
ية إىل هذه النتيجة وسيلة اجلزائري، مقصورة على ما هو جد ضروري، ومن بني الوسائل املؤد

لس العام سنة  لس على 1902أشارت إليها جلنة امليزانية يف ا ، وهي ضرائب حملية. ولقد اقر ا
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لس يدعو مشروع قرار نص على " على أنّ 23/12/1901هذا األسلوب و صادق يف  ا
وهنا جتدر اإلشارة إىل )8(احلكومة إىل دراسة مشروع تنظيم إداري ومايل للجنوب اجلزائري ...."

جلنوب اجلزائري يف أّن السلطات الكولونيالية أبقت على الضرائب العربية مبختلف أشكاهلا 
ملناطق الشمالية.1918ديسمرب 01ها مبوجب مرسوم ؤ الوقت الذي مت إلغا

مه ليضع اهليكل والشكل اإلداريني هلذه املناطق، وهو ما دع1904أوت 04وجاء مرسوم 
املوضح للتنظيم اإلداري والعسكري ألقاليم اجلنوب، واليت تتأقلم 1905أوت 14مرسوم 

ايتها . إال أّن التجسيد الفعلي للتقسيم اإلداري العسكري )9(وطبيعتها األمنية اليت مل ترق إىل 
ذه الطريقة متت معاقبة السكان.1920أوت 05خر إىل غاية  ـ ون بقانيف اجلنوب اجلزائريو

وقانون احلكم العسكري.قانون األندجيناـاألهايل

اإلقليم العسكري للعني الصفراء، أربعة أقاليم، وهي: علىتبعا لذلك ُقّسم اجلنوب اجلزائري 
ومقرّه اإلداري العني الصفراء، اإلقليم العسكري غرادية ومقرّه اإلداري األغواط، اإلقليم العسكري 

ُعّني على رأس كل تُقرت، اإلقليم العسكري الواحات ومقرّه اإلداري ورقلة.تُقرت ومقرّه اإلداري
، AnnexesوملحقاتCerclesم إىل دوائرسّ إقليم قُ واحد منها قائد أعلى برتبة رائد وكلّ 

. ومن بني هذه األقاليم كان )10(عسكريها ضابطسريّ إىل مراكز عسكرية يُ تئزّ ملحقة جُ وكلّ 
امللحقات التالية: العني الصفراء، املشرية، البيض، للعني الصفراء، الذي ضمّ اإلقليم العسكري  

اإلقليم العسكري لُتقرت مركز أوالد وضّم بشار والساورة "بين عباس" وملحقة توات "متيمون". 
جالل وملحقة بسكرة وتقرت وواد سوف، وُقسم اإلقليم العسكري للواحات ملحقات الواحات، 

.عني صاحل، اهلقار

مارس 20مبوجب قرار جتدر اإلشارة إىل أّن ملحقات العني الصفراء، املشرية والبيض أُنشأت 
ثـُّبتت رمسيا كملحقات بدل 1904جانفي 19بعد قيام انتفاضة بوعمامة، وبقرار1882
إىل مقاطعة وهران وعرفت تبعا لذلك )11(دوائر. بعة إدار ّن هذه امللحقات كانت  علما 

أصبحت أقاليم اجلنوب 1905–1903–1902مبقتضى قوانني اجلنوب الوهراين. مبنطقة 
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ذه الطريقة متت معاقبة السكان بقانون  ا وميزانيتها املالية، و اجلزائري مستعمرة خاصة هلا إدار
األهايل وقانون احلكم العسكري.

لتقسيم اإلداري تضمن تعديال جديدا فيما يتعصدر مرسوماأُ 1929جانفي 11ويف  لق 
ألقاليم اجلنوب اجلزائري، خاصة املادة الثالثة منه، حيث أشارت إىل أّن اإلقليم العسكري للعني 
الصفراء أضحى يتكون مبوجب هذا التعديل من ملحقات املشرية، البيض، العني الصفراء اليت 

ب الصحراوي اليت يوجد ضاف إىل ذلك دائرة الغر ينتمي إليها مركز بين ونيف، وملحقة بشار، يُ 
ا يف بين عباس واليت تضم كل من ملحقات: توات، قورارة مع مركز متيمون، وملحقة  مقر إدار

ت فرنسا من بسط الساورة. وجاء هذا التعديل كما ورد يف املادة الثانية من املرسوم بعد أن متكنّ 
ا الكاملة على مجيع أقاليم اجلنوب الوهراين، وعملت على تن ظيمه وفق ما خيدم مصاحلها سيطر

)21(عن طريق إعداد املراسيم والقرارات.

) 1935-1931فيوليت الذي طالت مناقشته يف الربملان الفرنسي (–تضمن مشروع بلوم 
مثانية فصول ومخسني مادة، منها مادة تقرتح إعطاء بعض أجزاء املناطق العسكرية يف اجلنوب 

ت خم إال أّن ذلك مل )31(تلطة على غرار ما كان واقعا يف الشمال.احلالة املدنية يف شكل بلد
يُطبق على أرض الواقع بسبب رفض ومقاومة الكولون للمشروع.

لس الوطين الفرنسي على القانون األساسي اجلديد  وبعد احلرب العاملية الثانية صدق ا
مادة من بينها 60توي على وهو حي1947سبتمرب 20للجزائر، وأمضاه رئيس اجلمهورية بتاريخ 

) اليت نصت على إزالة احلكم العسكري عن أراضي اجلنوب، وضمها إىل الشمال طبقا 50ادة (امل
ت ُحتدد بقانون". راضي اجلنوب وتعترب هذه األراضي وال لنص املادة:" يُلغى النظام اخلاص 

حة األقاليم العسكرية يلغي صرا1947سبتمرب 20على الرغم من أّن القانون األساسي 
من القانون اليت نّصت على تعويض 50جلنوب، إّال أّن ذلك بقي حربا على ورق خاصة املادة:

تلك األقاليم مبحافظات، لكن هذه املادة مل يُكتب هلا التنفيذ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
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بقيت ، إال أّن اإلدارة 1948فإّن ميزانية أقاليم اجلنوب أُدجمت يف ميزانية الشمال مع بداية سنة 
)14(.1957ضباط عسكريني إىل غاية سنة شراف

وعلى الصعيد اإلقليمي ومع تصاعد املد التحرري للثورة اجلزائرية أحرزت كل من تونس 
مت 1957جانفي 10الصادر يف 57/27واملغرب األقصى على استقالهلما، ومبوجب قانون 

O.C.R.Sللمناطق الصحراوية إنشاء "املنظمة املشرتكة
على: " ...تُنشأ منظمة مشرتكة للمناطق من القانون اخلاص والذي نّص يف مادته األوىل 

الصحراوية وهدفها االرتقاء والتوسع االقتصادي، والتطور االجتماعي للمناطق الصحراوية 
انيا، النيجر، وتشاد "السودان ، موريتمن: اجلزائرللجمهورية الفرنسية، وتشارك يف تسيريها كل 

ريس مادامت هذه البلدان خاضعة على أن تكون )15(الفرنسي". إلشراف املباشر حلكومة 
لفرنسا.

املنظمة املشرتكة للمناطق ما نستشفه من هذا كّله أّن مشاركة اجلزائر كعضو يف تسيري 
ّن الصحراء اجلزائرية مل تعد ُتشّكلالصحراوية األهداف حيث كان من جزء من اجلزائر. يُربز 

استغالهلا ملوارد الصحراء لفائدة الصحراويني املنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية املعلنة من إنشاء
لثا، ومن مجلة أهداف  نيا، مث لفائدة االقتصاد الفرنسي  أّوال مث لفائدة األقطار املتامخة للصحراء 

حدة الصحراء الكربى.املنظمة املشرتكة االحتفاظ بو 

تشكيل اهليئة املشرتكة الستغالل املناطق الصحراوية كُمنّظمة اقتصادية ُوضعت يف منظور إّن 
فيدرايل للدولة الفرنسية حسبما أقره دستور اجلمهورية اخلامسة. وكان اهلدف من ذلك حتقيق 

، وجتسيد تنمية اقتصادية لسكان اجلنوب للجنوب اجلزائري عن الوطن األم اجلزائرالفصل النهائي
لتايل ال توجد أّي  م ُيشكلون مع دول الساحل اإلفريقي وحدة ترابية متماسكة. و ّ عتبار أ

لشمال واجلنوب اجلزائريني، والدول املتامخة للجنوب اجلزائري أحق مبوارده وثرواته. وأصبح عالقة 
)16(ة.وزير الصحراء هو املشرف العام على املنظم
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سة1957جوان 13مع إنشاء وزارة الصحراء يف  Max Lejeune- ماكس لوجانبر
اكتسبت املنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية إطارها القانوين والتنظيمي، ومن ّمث حتققت أفكار 

903- 57وم املُّنظرين الكولونياليني، وطُبق التنظيم اإلداري ألقاليم اجلنوب اجلزائري مبوجب مرس
حيث نّص يف مادته ،الذي أعاد التنظيم اإلقليمي ألقاليم اجلنوب1957أوت7الصادر يف 

األوىل على أّن املناطق الصحراوية تُقسم إىل عمالتني: الواحات والساورة. ووضعهما حتت سلطة 
ائي، ومن ّمث مل تعد بوهو وإدارة وزارة الصحراء.  عد هذا القانون الذي فصل الصحراء بشكل 

لشؤون الصحراوية.  التاريخ حتت سلطة احلاكم العام يف اجلزائر، بل حتت إشراف وزير مكلف 
على تقسيم عمالة الساورة إىل 1960ديسمرب3الصادر بتاريخ 1291- 60ونّص مرسوم 

)17(ست دوائر: كولومب بشار ـ األبيض سيد الشيخ، بين عباس ـ تندوف ـ تيميمون ـ أدرار.

خالل املفاوضات اجلزائرية الفرنسية ظّلت الصحراء اجلزائرية تشكل مسألة خالف مستمر
ا مل تكن موجودة من قبل، بل  لصحراء مدعيا  بسبب تعّنت الطرف الفرنسي ومتسكه 

ا، مبعىن التأكيد على مبد احلقوق املكتسبة أي أّن الصحراء خلقت من إاالستعمار هو الذي كّو
نظرة نفسها فصل اجلنرال ديغول  الصحراء يف سياسته عن مبدأ تقرير املصري للجزائر، من العدم.

لتجنّ 1959سبتمرب 16املُعلن يف  اورة  د مع فرنسا على اعتبار ، وحاول إقناع الغرب والدول ا
، وميكن استغالهلا كقاعدة انسحاب للدول الغربية سكانالية من الأرض خاجلزائريةأّن الصحراء

.يف حالة قيام حرب نووية يف أورو

وقد أّدت سياسة حماولة فصل الصحراء عن الشمال يف إطار حق تقرير املصري الذايت إىل تعثر 
للجزائر، يةوحدة الرتابالمتمسكا مبطلب بقي ااجلزائريالوفدالفرنسية ألنّ ةاملفاوضات اجلزائري

رفض اجلنرال ديغول أّي مناقشة 1961غاية مارس إىل و رافضا التنازل عن أّي شرب من اجلزائر.و 
حول الصحراء من الناحية اجلوهرية مقرتحا الصيغة التالية: " إعالن عام عن االختالف حول 
جيل التفاوض حول هذه القضية بعد تقرير املصري." أما جورج  السيادة الشعبية على الصحراء، و

ّن الصحراء حبرفقد صرّ Pompidouبومبيدو  له سواحل تسكنها شعوب ساحلية واجلزائر ح 
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ردا على موقف ممثلي احلكومة املؤقتة واحدة من تلك الشعوب، وعلى فرنسا أن تستشري اجلميع
)91(.للجمهورية اجلزائرية الذين متسكوا مبسألة الوحدة الرتابية

مع استقالل O.C.R.Sاملنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية ويف النهاية سينتهي حلم 
لنسبة لفرنسا يف إفريقيا و ،اجلزائر وينتهي معها حلم الصحراء الفرنسية يعود فشل املشروع الواعد 

الصحراوية عامة والصحراء اجلزائرية بشكل خاص إىل عدة أسباب نذكر منها ما يلي: 

ا املسلمني والكولون Assemblée Algérienneمعارضة اجلمعية اجلزائرية - * هلذا بنوا
املشروع وطالبوا ببقاء أقاليم اجلنوب جزائرية لكل طرف أهداف يف ذلك، وأكدوا على أّن مشروع 

من القانون اخلاص للجزائر 50وحدة الصحراء اإلفريقية يف إطار قانون خاص يتعارض مع املادة 
اليت نصت على إزالة احلكم العسكري عن أراضي اجلنوب، وضمها إىل الشمال طبقا لنص و 
ت ُحتدد بقانون". وجتلى ا راضي اجلنوب وتعترب هذه األراضي وال ملادة:" يُلغى النظام اخلاص 

عندما رفضت اجلمعية اجلزائرية اقتطاع أّي جزء 1955جويلية 05هذا املوقف بشكل جدي يف 
ملرتو بول إىل  معية حّل اجلم أقاليم الصحراء اجلزائرية. األمر الذي دفع السلطات الكولونيالية 

نقل صالحيتها إىل و 1956أفريل 15مبرسوم Assemblée Algérienneاجلزائرية  
الوزير املقيم.

نظرا للتحوالت اليت جرت يف 1959دخلت املنظمة املشرتكة يف متاهات إىل غاية فرباير - *
ا والتداخل بني املنحى االقتصادي واالجتماعي والتوجه السياسي الذي ميز وزارة ا لصحراء، مسري

ملنظمة املشاركة فيها، ألن صالحيات وزير دة على رفض الدول اإلفريقية املعنية  الصحراء تركز ز
)20(على الصحراء اجلزائرية.

مشولية الثورة اجلزائرية واليت أوجدت هلا قواعد خلفية حىت داخل دول املنظمة الصحراوية " -*
فصل الصحراء.جبهة مايل". وموقف جبهة التحرير الرافض ل

موقف سكان اجلنوب اجلزائري الرافض للمشروع عرب مظاهرات مشلت عددا من املدن - *
اجلنوبية.
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تردد الدول اإلفريقية املستقلة من االنضمام إىل املنظمة ماعدا النيجر اليت انضمت يف - *
حيث وقعتا اتفاقيات تعاون مع فرنسا.04/09/1959وتشاد يف 12/05/1959

جلنوبخصائص اإل دارة 

اليت خصصتها السلطات الكولونيالية يف إدارة اجلنوبانطالقا من تلك الرتسانة القانونية
ستقالهلا اإلداري  أضحت مناطق اجلنوب اجلزائري من الناحية القانونية مستعمرة خاّصة تتمتع 

منح امتيازات واملايل. مبوجب هذه االستقاللية أضحى من حقها عقد الصفات العمومية، و 
بعة بشكل مباشر لسلطة احلاكم العام يف  ا  السكك احلديدية. وال ترتبط مع اجلزائر إّال كو

عتباره  هو الرئيس األعلى لإلدارة يف اجلنوب. كما ُيشرف على إعداد مشروع ميزانية اجلزائر، 
حيث توجد مصاحل جلنوب وعرضها على جملس اإلدارة يف الوالية العامة،األقاليم العسكرية

دارة اجلنوب وتنفذ امليزانية بواسطة قرار بعد عرضه على وزير الداخلية. خاصة 

ا، فهو  لثا خاصا  قاليم اجلنوب مّثل شكال  ّن التنظيم اإلداري  ومن ّمث يُكمن القول 
الذي فرضه خيتلف عن التنظيم اإلداري املدين الذي طُبق يف مشال اجلزائر، وعن نظام احلماية

االستعمار لفرنسي بدول اجلوار(تونس،املغرب)، حيث ُجيّسد النظام العسكري يف اجلنوب اجلزائري 
اإلدارة املزدوجة واملُكونة من اإلدارة الفرنسية واإلدارة األهلية. فاإلدارة احمللية يف اجلنوب كانت 

)21(رية.جتمع بني السلطة العسكرية والوظائف القضائية، والصالحيات اإلدا

وُوضعت سلطة التسيري اإلداري حتت إشراف قادة عسكريني خيضعون مباشرة لسلطة احلاكم 
العام، أي أّن احلاكم العام كان الرئيس الفعلي واألعلى لإلدارة يف اجلنوب اجلزائري.

وقد أدخل على النظام العسكري ملناطق اجلنوب بعض التعديالت لتحقيق التجانس اإلداري 
--جول كاردى كافة القطر اجلزائري. ويف هذا اإلطار اختذ احلاكم العام عل Jules Carde "

عددا من القرارات انتقلت مبقتضاه السلطات البلدية إىل أيدي متصرفني إداريني، وهم حكام 
ت املختلطة بعد أن كان يتوىل هذه السلطات ضباط عسكريون ت مدنيون يف البلد يف بلد

)22(..غواط، بسكرة، تقرت، املشرية وعني الصفراءاجللفة، األ
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ت املوجودة يف  وُميْكن اختصار خصائص اإلدارة يف مناطق اجلنوب يف أّن أنواع البلد
ت املختلطة  وهي Communes mixtesالشمال غري موجودة يف اجلنوب ماعدا البلد

ا ُتسمى دوائر وملحقات فضال القاعدة العامة يف التنظيم اإلداري االستعماري، أما البل ّ ت فإ د
ت  ت املختلطة يف اجلنوب يرأسها ضابط خبالف بلد عن مكاتب الشؤون العربية، فالبلد
ت خمتلطة يف اجلنوب، يرأسها  الشمال اليت يرأسها متصرف إداري. ومن ّمث فقد ُوجدت سبع بلد

.)32(ضابط 

قاليم اجلنوب خمتتلك  ت املختلطة  ت الكاملة يف الشمال البلد صوصية ُمتّيزها عن البلد
اجلزائري، حيث يرتأسها إّما ضابط أو إداري للشؤون املدنية... ومستشارو البلدية يُنتخبون ملدة 

ت األهلية و سّت سنوات، واألعضاء اآلخر  ن يتشكلون من رؤساء اجلماعة والقياد، وأّما يف البلد
Communes Indigènesنة البلدية قائد امللحقة وهو عسكري...أّما كان يرتأس اللج
)24(قياد وأعيان القبائل املُكّونة إلقليم البلدية.قبللنسبة للمسلمني كانوا ُممثلني من 

وعلى العموم فإّن اللجان البلدية كانت مكونة من أعضاء أوروبيني منتخبني وأعضاء من 
مل يطبق يف أقاليم اجلنوب، إذ ُحرم السكان م 1919فرباير06األهايل ُمعّينني، ألّن مرسوم 

املسلمون يف األقاليم العسكرية من كّل احلقوق املدنية، وُمنعوا من الرتشح واالنتخاب، على الرغم 
ت احمللية. واستمرت هذه  من أّن هذا املرسوم مسح ـ لألهايل ـ املسلمني املشاركة يف االنتخا

20.  أي إىل غاية صدور القانون األساسي للجزائر يف 1947الوضعية على األقل إىل غاية سنة 
.1947سبتمرب 

فإّن اإلدارة العسكرية تسمح بدعم السلطة الشخصية لقادة العسكر ُيضاف إىل ذلك كّله
لسجن حبسب رُتبهم العسكرية، وليس مبقتضى خطورة  وفرض الغرامات، أو األحكام 

الصالحيات بشكل تعسفي تكرس القمع القضائي يف املخالفات. ومن ّمث فقد استخدمت هذه
إطار تلك األحكام االستثنائية، اليت رزح حتتها سكان اجلنوب. وكان اهلدف األساسي من ذلك 
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سم القانون، وكذا حماولة  ا  إحكام القيد على املناطق اجلنوبية للجزائر، والعمل على قهر سكا
لثقافة اإلسالمية.إحالل التصور الغريب احلدثي لنظام القضا ء حمل التصور احمللي املتشبع 

ذه األقاليم بطغيان احملاكم الزجرية اليت كانت حتت إشراف اإلدارة  ارتبط السكان اجلزائريون 
العسكرية، وهي إدارة تتكون من جمالس عسكرية مهمتها النظر يف املخالفات، واجلرائم العامة، 

الس جلان ا لضبط التأديبية، ُيضاف إىل ذلك الصالحيات الواسعة اليت خّوهلا وتتفرع عن هذه ا
ت. )25(القانون للقادة العسكريني يف توقيع العقو

لس احلرب وجلان الضبط التأديبية اليت ُحّددت و  على الّرغم من أّن الطبيعة القانونية 
ا مبقتض منشور احلاكم العام للجزائر يف  هي يف األصل حمكمة 1902نوفمرب 19صالحيا

ألقاليم العسكرية يُكّرس الظلم، ويُفقد العدالة بني اجلزائريني  استثنائية، إّال أّن وجود نشاطها 
الس كانت مّوجهة لقمع  واألوروبيني، األمر الذي جعلها تفقد اختصاصها مبعىن أّن هذه ا

لتشدد والقسوة، ويف كثري من اجلزائريني يف األقاليم اجلنوبية، وغالبا ما كانت أحكامها تتمي ز 
احلاالت تنازل جملس احلرب على االختصاص لصاحل اللجان التأديبية للبث يف اجلنح البسيطة، أو 

)26(التنازل عن االنتصار للقادة العسكريني.

حصلة للوضع اجلديد الذي أفرزته يف جمملها كمُ هذه املؤسسات القضائية الزجرية وجاءت 
ومسحت للقادة العسكريني مبمارسة ،ألقاليم العسكرية يف اجلنوب اجلزائريتعمار سياسة االس

يف حماضرة أمام وهو ما نستشفه من الكلمة اليت ألقاها األمري خالد التعسف على أوسع نطاق 
ريس شهر جويلية  اجلنوب هم أهايل مناطقحيث قال: " إنّ 1924اثين عشر ألف مهاجر يف 

ا ويُ فهؤالء الضباط هلم صالحيات مطلقة ميدّ ،الطغاة يف دوائرهمحتت رمحة حكامهم ا قلّ دو صو
هذا النظام هلو أشنع من قانون األهايل ال خيضع لرقابة وال حدود له، إنّ حسب هواهم، إنّ 

ويستمر هذا احلكم القهري يف املنطقة، حيث )27(ول".تسّ ل إىل مُ وّ ر وحُ مّ البدوي الراحل قد دُ 
مع إلغائه يف الشمال سنة اجلزائرييف اجلنوببقانون االندجينا ساري املفعولبقي العمل 

1944.
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م قد منح للجزائر 1900ديسمرب19خنلص من هذا كّله أنّه إذا كان قانون :اخلامتة
24الشخصية املعنوية واالستقاللية املالية حتقيقا ملطالب وضغط املعمرين، فإّن قانون 

موع أقاليم املتعلق 1902ديسمرب جلزائر، أعطى استقاللية مالية وإدارية  بتنظيم أقاليم اجلنوب 
اجلنوب عن الشمال، وجاء لُيكّرس بداية فكرة فصل جنوب اجلزائر عن مشاهلا، وال نرى تفسريا 

. آخرا له

لى السكان يف األقاليم ت عبقطُ اليت إّن طبيعة األحكام االستثنائية والقوانني التعسفية 
من الرتشح تهم نعم، و والسياسيةمن كّل احلقوق املدنيةحرمتهم جلنوب اجلزائريالعسكرية

ء إلغامبختلف أشكاله يف الوقت الذي متّ من تفاقم القمع الضرييب نعانو وجعلتهم يُ واالنتخاب، 
ذه الطريقة متت مُ ملناطق الشمالية. 1918ديسمرب01مبوجب مرسوم الضرائب العربية بة عاقو

سكان اجلنوب اجلزائري بقانون األهايل وقانون احلكم العسكري.
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وجماالت اإلصالحمبادئ 

م1954-م1931املسلمني اجلزائرينيمجعية العلماءعند 

املديةجامعة ، ميادرشيدالدكتور
للغة العربية:امل لخص 

ا على تربوي ركزت جهودهاجتماعيتيار إصالحي مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
فتعددت ،والتارخييةقيمتها الروحية وإسالمها واحملافظة علىوعروبتها الدفاع عن الشخصية اجلزائر

االت: ميادين اإلصالح عندها لتشمل عديد ا

ال الديين أدركت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني األمهية القصوى اليت متثلها ففي ا
.واإلصالحيالتغيرييمما جعلها تتخذها كانطالقة ملشروعها األفراد،العقيدة يف حياة 

ال الثقايف ويف  الناشئة واالهتمام وتربية وتعليمعلى مقاومة األمية، واالجتماعي عملتا
ملرأة.و لطفولة وحماربة اآلفات االجتماعية اهتمام 

ال االقتصادي:يف  ذا ا سيس اجلانب،ومن مظاهر اهتمام مجعية العلماء  أقدمت على 
واجلمعية، بقسنطينةالتجار املسلمني اليت أسستها اجلمعية كجمعيةاملهنية،العديد من اجلمعيات 

لتحقيق االستقاللية االقتصادية للشعب اجلزائري.وذلكاالقتصادية،

ا ال ختوض يف األعن أما  ال السياسي فربغم أن القانون األساسي للجمعية يؤكد أ مور ا
ا خاضت يف عديد القضاالسياسية مقاومة سياسة التجنس فقد عملت على السياسية،إال أ

.وغريهاومقاومة اإلدماج 

ديس  صرحية يف التخطيط النتشال األمة اجلزائرية من ومجعية العلماءلقد كانت دعوة ابن 
ذلك وكان، عليهاالوضعية املزرية اليت آلت إليها من جراء معاول اهلدم االستعمارية اليت فرضت 
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، الذي مارسه اجليل الذي والعسكريمبثابة األرضية اليت تشكلت عليها مالمح النضال السياسي 
.سجن االستعمار الفرنسي البغيضوالشعب منالوطن فجر الثورة التحريرية الكربى اليت حررت

كلمات مفتاحية:
The Association of Algerian Muslim Scholars (Ulama) - Illiteracy -

Reconstruction/reformation- Independence- Fight- Algerian identity - Economic

independence- Political issues.

:إلجنليزيةامللخص
The Association of Algerian Muslim Scholars (Ulama) is an educational  ،social

and reformative movement .It focused on defending the Algerian identity and
religion in addition to protecting the spiritual and historical values  by using different
ways to reach reconstruction in all domains.

The Ulama was aware about the importance of Islamfo the algerian society and
in the individual s life mainly  ،hence Islam was the starting point of
change.Concerning the cultural and social sides  ،The Ulama fought illiteracy and
other social problems  ،besides it worked hard to educate children  ،took care of them
and women .In the economic side  ،the association gave birth to professional
associations for example Muslim 's Trade Association  and  the Economic
Association  in order to realize the economic independence for the algerian
population .As far as the political side is concerned  ،the association worked on many
political issues although it had no business on them for instance it rejected the
“Algeria is a french country “belief .

The scholars of this association and their leader IbnBadis were doing their best to
better up the Algerian society this lead to  the appearance of political and military
fight against the enemy ،in return it  lead too to the greatest revolution which
regained our independence latter .

:قدمةامل

أو كما يسميها األستاذ حممد اهلادي احلسين خري تعد مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
العشرين ولعبتيف النصف األول من القرن اليت ظهرت أبرز اجلمعيات، من مجعية أخرجت للناس

ل األهداف والربامج اليت رمستها دورا كبري يف احلفاظ على الشخصية اإلسالمية اجلزائرية، من خال
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سيسها سنة  لواقع الثقايف علنشاطها كانإذ أن م، 1931منذ  واالجتماعي ى عالقة مباشرة 
لوميادين عمفما هي جماالت؟كان يعيشه املواطن اجلزائريالذي  حىت السياسي و واالقتصادي 
الشعب اجلزائري انتشالجنحت يفإىل أي مدى و ا؟اليت اهتمت أبرز القضاهي اجلمعية وما

يعيشه؟الذي كان الواقع من 

اجلمعية:سيس 

وذلك يف إطار ذات جذور اجتماعية قوية،كحركة إسالميةالوجود  برزت اجلمعية إىل
ديث عن الوقت الذي تكاثر فيه احلوحركات التحرر العربية، فقد ظهرت يفالصحوة اإلسالمية،

، )1(والدعوة للتخلي عن اهلوية اإلسالمية، للحصول على اجلنسية الفرنسيةاجلزائر يف فرنسا،اندماج
)2(حيث جاء املرجع فيها العودة إىل نصوص الدين من كتاب هللا، وصحيح السنة، وإمجاع السلف.

لشبان إىل تونس، واملغرب ة من العلماء اعشية احلرب العاملية األوىل غادر اجلزائر مجاع
سالمية، حيث معاهد العلم بغية احلصول على الثقافة العربية واإلواحلجاز ومصر، والشام،

م إىل اجلزائر لية من طرف اإلدارة االستعمارية،بعد أن حوصرت منابع العلم األصالكربى، وبعد عود
ضة اجل زائر الثقافية، وهذا ما جعلها تتطرق للقضاعملوا على نشر اجلرائد املختصة يف تناول 

ا إىل اإلصالح الديين السياسية، من م )3(وحتقيق الوحدة اإلسالمية والعربية.نطلق دعو

فقد - ك يف مقاصدهمكما كان ذل-وكنتيجة للشعور بضرورة وحدة العلماء يف أعماهلم 
يهدف إىل توحيد صفوف العلماء كان م،تنظيم يسمى" اإلخاء العلمي "،والذي  1924ظهر سنة 

موع العل، )4(املسلمني اجلزائريني تقوم كان إنشاء مجعية إسالمية ماء،على أن اهلدف األمسى 
ولعب الشيخ عبد ،بهيف اجلزائر، والدعوة إىل التمسك سالمي مبهمة إعادة بعث الرتاث العريب اإل

ديس رزا يف  الرتويج هلذه ا، )5(احلميد بن  لفعل يف دورا  ماي 05لفكرة اليت جتسدت 
يقول الشيخ البشري اإلبراهيمي عن ميالد اجلمعية ما يلي :" تكّونت يف شكلها ، )6(م1931

ار، فقد كان نشوان  خبمرة  ميالدية، وكأن هللا جعلها تنقيصا لالستعم1931القانوين أواسط عام 
ت صاخبة دعا ملرور مائة سنة على استقراره يف اجلزائر، وقد قالفرح ضى السنة اليت قبلها يف مهرجا



رشيد ميادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمعية العلماء المسلمينمبادئ ومجاالت اإلصالح عند  

195

إليها العامل، فما لىب إال قليل، فما دخلت السنة الثانية حىت فوجئ بتكوين مجعية العلماء، يف غمرة 
ذا املولود اجلديد .." .)7(من ابتهاج األمة 

ومن خمتلف االجتاهات الدينية،عاملا جاءوا من خمتلف أحناء القطر، 72وقد ضمت
ديس رئيسا للجمعية يف غيابه، حيث مت االجتماع بنادي الرتقي، وانتخب الشيخ عبد احلميد بن 

ديس :" ... لكنكم بتواضعكم وسالمة صدوركم، ومسو أنظاركم، جئتم  ويف هذا الصدد يقول بن 
غائب" ، )9(كما انتخب الشيخ البشري اإلبراهيمي)8(خبالف اعتقادي يف األمرين، فانتخبتموين وأ

إلضافة إىل خنبة من رجال اإلصالح، أمثال األمني العمودي (أمينا عاما)، الطيب  ئبا للرئيس، 
ئب أمني  العقيب (األمني العام املساعد)، والشيخ مبارك امليلي (أمني املال)، والشيخ إبراهيم بيوض (

)10(املال).

ومبادئها:أهداف اجلمعية -

ا مجعية ثقافيةلقد أعلنت اجلمعية يف  لشؤون السياسية، ، )11(بيان تكوينها أ وغري مهتمة 
وهو الشيء الذي جيعلنا ندرك عمق ، )12(وهذا ما نلحظه عند تصفحنا للقانون األساسي للجمعية

قيقة وغاية اإلدارة ومعرفتهم حلؤسسوها  األوائل، وحسن تقديرهم، الفهم الذي كان عليه م
عن السياسة مع اإلدارة جلمعية من أول يوم على أن تنأى بنفسها لقد أصرت اف، االستعمارية

فقد كان زعماء اجلمعية يرددون أن مهامها العمل تنصرف إىل تربية الشعب اجلزائريوأنالفرنسية،
تمع وتقوميه يف إطار ديين اجتماعي، أما السياسة فهي من غري اختصاصها  على - على إصالح ا

يف مقال نشرته صحيفة البصائر، -حد تعبري الرئيس الثاين للجمعية " الشيخ البشري اإلبراهيمي "
جاء فيه : " جلمعية العلماء أعمال ومواقف، وهلا أعمال يف ، ومما )13(ونشره عبد الرمحن بن العقون

امليدان الديين، ال يتطرق إليها التبديل والتغيري، ألن املرجع فيها نصوص الدين، وهلا أعمال يف 
ميدان التعليم العريب، وال يعرتيها الفتور وال النكوص وال الرتاجع، وهلا يف احلياة السياسية 

زائرية آراء، حمصتها التجربة، وأيدها املنطق، ومواقف مل تراع فيها إال املصلحة واالجتماعية لألمة اجل
ومن قع، وجلمعية العلماء أضداد وخصوم، احملققة أو الراجحة، ومل تبال يف مواقفها مبن طار ومبن و 

، األقسام االبتدائية يف السياسيةصاره وصنائعه، ومن خصومها تالميذاجلمعية االستعمار وأنءأعدا
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ا كلما جروا من األهواء فلم توافقهم، وكلما أرادوا احتكار الزعامة فلم  من أفراد، وأحزاب يضادو
تسمح هلم ".

ا األساسي اخلاص، واليت اتسمت بوضوح يفهذا ما نلمسه و  وافقت لذلك، ملهادنةقانو
مخسة عشر يوم فقط )، مسؤول الشؤون األهلية، على طلبها بعد MIRANTEإدارة مريانت (

)14(من تقدميها.

لسان الشيخ عبد احلميد بن ولعل أهم تعبري عن أهداف اجلمعية ومبادئها، ما جاء على
هذه بة، واإلسالم، والعلم، والفضيلة،"العرو قال:م حني 1937سنة وأوردته جملة الشهاب ديس

ضتنا، فما أركان لقضيتنا، وأركان جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ال يت هي مبعث حياتنا، ورمز 
لعلم، وختلقزالت هذه اجلمعية كما كانت تفقه ألخالق اإلسالمية العالية نا يف الدين، وتنري نا 

)15(والفضيلة، وحتفظ علينا جنسيتنا وقوميتنا، وتربطنا بوطنيتنا العربية اإلسالمية ...".

" إّن مجعية العلماء تعمل بقوله:معية كما خلص الشيخ البشري اإلبراهيمي أهداف اجل
ستقالل  صالح عقائده، وتطالب  وتطالب حبرية التعليم، تدافع عن الذاتية قضائه،لإلسالم 

)16(اجلزائرية اليت هي عبارة عن العروبة واإلسالم جمتمعني يف وطن ."

:)17(أما عن مبادئها فتتمثل يف

اليت علقت به.إحياء الدين اإلسالمي، وتطهريه من الشوائب - 
تطوير الثقافة العربية اإلسالمية.- 
توحيد أبناء الشعب اجلزائري حتت راية العروبة واإلسالم.- 
يئته للنضال يف -  لشخصية اجلزائرية، و املستقبل.توعية الشباب اجلزائري 
إقامة جسور للتعاون بني اجلزائر والدول العربية اإلسالمية.- 
واملغرب.الدعوة إىل توحيد العمل املشرتك مع أبناء تونس - 
نشر تعليم عريب مستوحى من الوحدة العربية اإلسالمية.- 
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من أجل حتقيق األهداف اليت رمستها اجلمعية لنفسها وضعت :جماالت عمل اجلمعية- 1
جما، ومنهاج عمل يعتمد على جمموعة من األسس، خلصها األستاذ أمحد مريوش يف الن قاط  بر

التالية:
العتماد على القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة والسلف الصاحل، وتلك هي املرجعيات ا- 

األساسية يف سياسة اإلصالح الذي تبنته اجلمعية.
خماطبة العقل، والدعوة للحداثة، وحماربة اجلمود، والتصدي للطرقية، واخلرافات والبدعة اليت - 

عششت يف عقلية اجلزائريني .
االعتماد على املرحلية يف النهج اإلصالحي، وكذا التعايش مع الطرف اآلخر، بغرض تثمني - 

الذات الوطنية واستعادة ما استلب منها، ونبذ اخلالف لرسم معامل التوجه اجلديد.
تمع املعاصر-  .)18(توظيف الكيف لضمان االستمرارية يف احلقل البنائي حلركية ا

اإلسالم ديننا " لغتنا،العربية وطننا،" اجلزائر هلا:ويف العموم فقد اختذت اجلمعية شعارا 
مج اليتعملها وهي تشّكل احملاور الكربى لرب اوالقضا تمع اهتمت  ، املنبثقة أساسا من واقع ا

االت، وميكاملنتهجةسياساته ائري، يف ظل االستعمار الفرنسي و اجلز  ن تلخيصها هذه  يف مجيع ا
يلي:كما 

ال-أ :الديينا

متثلها العقيدة يف حياة إدراكا من مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني لألمهية القصوى اليت
لتحقق ، أعماهلا عليهاواإلصالحي وتركز معظمالتغيرييتتخذها كانطالقة ملشروعها جعلها، األفراد

حه على صالح على أولوية البناء الداخلي الذي يتوقف صالا اإلصالح الفعال الذي يقوم 
زائري بتخليصه املنهج الذي اعتمدته اجلمعية يف تغيري نفس اإلنسان اجلويتمثل، متألهالعقيدة اليت 

يلي:واالحنراف كماالتصورات اخلاطئة اليت تدفعه إىل الركود من ركام األفكار و 

إن اإلصالح ينبغي أن يبدأوالبدع واخلرافات: تطهري اإلسالم مما علق به من الشركيات- 1
خرهمو ، املسلمنيالبدع اليت طمست على عقول من الدين بتنقيته من اخلرافات و  ، كانت سببا يف 
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ضرحة األولياء  االعتقاد يف و ، لقد كان اجلزائريون زمن اجلمعية يعتقدون اعتقادات فاسدة كالتربك 
م اخرتاع أذّكارا و ، يف االحتفاالت املبتدعةالتهتكو الرقصو طرقأّدعاء قدسية شيوخ الو قدرا

ت خمالفة للكتاب و و ، حمرّفة م إىل درجة الوثنية اليت، السنة قر صفها املبارك امليلي و بلغت 
:" ب إىل أبعد من ذلك يف الوصف فقالبل انه ذه، بعد جاهلية عصر الوحي، احلاضرة جلاهلية

ملبتدعنيال يفنايف التوحيد و يف اجلهل مبا يانه ال فرق بينهما تربك ال يف الو ، الدجالنيو االبتالء 
ر احتماءا من األقدار ال يف و ، النفور من املرشدين واألخيارو األحجارال يف التقرب منو ، آل

)19(االنقسام إىل شيع متعادية."وال يف افرتاق الكلمة و ، عصيان من خلقهم وعبادة ما حنتوه

تمع اجلزائري من جراء االحنرا فات الكثرية لقد أدركت اجلمعية خطورة الوضع الذي بلغه ا
را ، وتركتالديناليت نسبت إىل  تمع آ الدعوة إىل العودة إىل فكانت، اجلزائريسيئة للغاية يف ا

.السنة املطهرةن القران الكرمي و اإلسالم الصحيح املستمّد م

، مظاهره"و ي كتاب " رسالة الشرك يف سبيل حتقيق هذا اهلدف ألف الشيخ مبارك امليلو 
ديس  قد جاء يف أصول هذه الدعوة ما و ، ليف كتاب "العقائد اإلسالمية "كما توىل اإلمام ابن 

، بناء القباب على القبور، طلأو يف العمل فهو ، نصه :"فكل شرك يف االعتقاد أو يف القول 
هلها ضالل يف أعمال اجلاهلية"و الذبح عندها ألجلهاو ، ج عليهاقد سر و  ، )20(االستغاثة 
تمع كما و ،اإلصالح هنا مل يكن بتعليم عقيدة جديدة إمنا بتطهري ما هو كائنو  جتديد فعاليته يف ا

نرد إمنا املهم أنو ، عقيدة هو ميلكهااملسلميقول مالك بن نيب :" أن املشكلة ال تكمن يف تعليم 
ا اإلجيابيةإىل هذه العقيدة فاعليتها و  )21(ثريها االجتماعي."وقو

املنحرفة:الطرقية و حماربة الزوا- 2

أن املخططني خصوصا، لالستعمارقاومت اجلمعية الطرقية الضالة اليت كانت أداة طيعة 
طلة منها " من مل يكن ما جعلهم يطلقون شعاراهذا، مفكريهو كبار فالسفة االستعمارهلا من ت 

شرحون للرأي العام زيف الرتهات الذي جعل العلماء املصلحني ياألمر"الشيطانفشيخه، شيخله 
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طيل املنافية و  حكام معوالشيوخ،يكشفون للناس تواطؤ بعض أولئك الرؤساء و لإلسالم،األ
ضة و أعداء، االستعمار )22(تقدم.ظة و يقاإلسالم وخصوم كل 

ديسو  من آت، املسكنيلبالء املنّصب على الشعب : " أن هذا ااإلبراهيميو كان رد ابن 
روحاين ميثله واستعمار، الفرنسياالستعمار وهو، ماديار جهتني   متعاونتني عليه ... استعم

سم  رّضى االستعمار عن معواملتعاونون، الدينمشايخ الطرق املؤثرون يف الشعب أو املتاجرون 
)23(طواعية.و 

ديس " حاربنا الطرقية ملا عرفنا و  حتت عنوان ملاذا حاربت الشهاب الطرقية ؟ علق ابن 
مهما وهدمها، كشفهاعلى  فعملنا، واخلارجمن بالء على األمة من الداخل –علم هللا –فيها 

ا إال، للطرقينيأن هذه احلرب مل ترق ورغم، )24(حتملنا يف ذلك من صعاب ..." أن الكثري رحبوا 
)25(أمثال مالك بن نيب الذي أيد اجلمعية يف هذا اجلانب.

حماربة حركة التبشري املسيحي:-3

لذا حاولت فرنسا القضاء على كل ما ، الروحية و يعد التبشري سبيال للسيطرة السياسية
نة اإلنسانيةإلظهار النصر ، ليس نصرانيا  يعلل حتاملها على الدين هذا ما و ، انية يف مظهر الد

كانت و ، إتباع كل السبل للحّد من انتشارهلذلك على ، الذي تعتربه خطرا عليها ، اإلسالمي
مولود من مواليد و ، نتائج التعصب املسيحي املسلحتيجة مناجلمعية تنظر إىل التبشري على انه :"ن

انه و ، رة حرية الدين أو حرية الفكرالقوة الطاغية اليت تسمي كل ما ترضى عنه من األعمال املنك
قائدها و شكل كهنويت دفعته أوال ليكون رائدها يف الفتحو ، اة من أدوات السياسة يف ثوب ديينأد

)26(يف االستعمار.

روف املواتية كانت اجلمعية ترى انه من املعقول أن يثمر التبشري يف بلد كاجلزائر لتوفر الظو 
الدروس و طريق احملاضراتمقاومتها عنو فعملت اجلمعية على القضاء على هذه احلركةلذلك
مهم يف نه جزء ضرورة التمسك به وو قيمة دينهممن خالل تعليمها للشعب اجلزائريو ، العامة

ربية العو ، ا اجلمعية ( اإلسالم ديننا اليت ال تقوم إال على املبادئ اليت تنادي شخصيتهمو هويتهم



رشيد ميادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمعية العلماء المسلمينمبادئ ومجاالت اإلصالح عند  

200

فلم تتمكن احلركة التبشريية من حتقيق ، واجلزائر وطننا )وجنحت يف ذلك إىل حد بعيد، لغتنا 
)27(الفقر.و األميةو مرادها أمام تصلب اجلزائري يف دينه مهما بلغت به العامية

الدولة:فصل الدين عن املطالبة ب-4

نه ال ميكن احملافظة على الشخصية العربية  أدركت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
املطالبة بتطبيق فكانت، الفرنسيةوقافهم تستغلها احلكومة أو اإلسالمية طاملا أن مساجد املسلمني

)28(.على الدولة قانون فصل الدين

لشؤون  بعبارة:جاء، الدينيةوقد بينت اجلمعية مقاصدها من خالل تقدميها لتقرير يتعلق 
سم الدين و  تطبيقه نريدالفرنسية،سم األمة نتمسك بفصل الدين اإلسالمي عن احلكومة حنن 

اآلتية:على الكيفية 

ال يتدخل يف شيء من شؤونه ال حبيث، حقيقيافصل الدين اإلسالمي عن احلكومة فصال - 
يف فروعه.وال، أصولهيف ال، طناوال ظاهرا 

سلطتهم على أمور وتعزيز، فيهاإلسالمية صاحبة احلق املطلق تسليم ذلك كله إىل أيدي األمة - 
)29(دينهم تقريرا فعليا خالصا ال التواء فيه.

ال الثقايف-ب :االجتماعيو ا

اجل إخراج من، اجلمعيةاالجتماعي الذي قامت به اختصار الدور الثقايف و ميكننا 
:كان يعيش فيها يف النقاط التاليةالشعب اجلزائري من الوضعية اليت  

تربية وتعليم الناشئة:و مقاومة األمية،- 

أدركت اجلمعية أن التعليم هو السبيل إىل التحرر، فاألمة اجلاهلة ال ميكنها احلصول على 
االستقالل وال احملافظة عليه، وألجل ذلك انطلقت اجلمعية يف نشر التعليم، يف سبيل الوصول إىل 
سيس املدارس العربية احلرّة اليت فاق  القضاء على اجلهل، ونشر الوعي الصحيح، من خالل 
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تلميذ من 50.000مدرسة، احتضنت حنو 140موعها حسب الشيخ البشري اإلبراهيمي جم
)30(معّلم.400الذكور والبنات، وبلغ جمموع معّلميها حنو 

نشر الوعي الديين واالجتماعي، والثقافة، يف أوساط الشبيبة والعمال وعامة الناس، بواسطة اجلرائد - 
ّالت، وتنشيط مئات اجلمعيات العل ضية، وعشرات النوادي.وا مية واخلريية والدينية والر

و غريها...وتعاطي املخّدرات، ولعب القمار،،كمعاقرة اخلمواالجتماعية:حماربة اآلفات - 

تمعفقد حاول دعاة اإلصالح من رجال اجلمعية اإلملام مبا هو لطفولة:االهتمام - خيص ا
لطفولة واألرامل واأليتام و و  تم برعاية األطفال لذلك حاولوا أن يؤسسوا هذه اجلمعية اليت اهتموا 
لغة الضياع ألن اإلسالم قد أعطى أمهية و النشء من التشردمعيات اخلريية إلنقاذ الطفولة و اجلو 

تمع و  اهلذه الشرحية من ا .)31(شد على االهتمام 

ملرأة- ، حنو م1952ذي مشل يف سنة والتعليم المن خالل التوعية املسجدية،:االهتمام 
ركة فقد كانت املرأة املسلمة يف اجلزائر قبل ظهور احل، )32(بنت يف مدارس اجلمعية13.000

والفهم ، التقاليد الفاسدة و ب العاداتبسب، احلرمانو اجلهلو الركودو اإلصالحية تعاين اجلمود 
فرتى ، ي تلعبه املرأة يف األمة الواحدةالذتشري اجلمعية إىل الدور املهم و ، اخلاطئ للدين اإلسالمي

، ماال ميكن أن تطري إال، املرأةو كالطائرة ال تطري إال جبناحني وجناحاها مها الرجل"أن األمة
ايتها السقوط ال حماال."، صر التعليم على الرجل دون املرأةمن مث فإن األمة اليت تقو  )33(ستكون 

:االقتصاديال ا-ج

على اجلانب الثقايفركزت عملهاقد ، إذا كانت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
ا كانت بعيدة عن واقعه فليس، االجتماعيو  طالبت السلطات فقد، االقتصاديمعناه أ

، العملالفرنسيني أثناء العمل بني اجلزائريني و ووقت، األجررية بتحقيق العدالة من حيث االستعما
هذه ، وجتسدتأرضملواطن اجلزائري من أجل خدمة إىل إلغاء كل القوانني اليت تعيق اإلضافة
يف:املطالب 
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تساوي األجور إذا تساوى العمل.- 
تساوي الرتبة إذا تساوى الكفاءة.- 
جتارة.، صناعة، للفالحةت امليزانية اجلزائرية توزيع إعا- 
التعليم الفالحي.اكزومر ، فالحيةاح بتكوين مجعيات تعاونية السم- 
اإلقالع عن انتزاع ملكية األرض من اجلزائريني- 
الفالحة.عمال بور الشاسعة على صغار الفالحني و توزيع أراضي ال- 
ت.-  لغاء قانون الغا )34(املطالبة 

ذا  سيس العديد من أقدمت، اجلانبومن مظاهر اهتمام مجعية العلماء  على 
، االقتصاديةواجلمعية، بقسنطينةليت أسستها اجلمعية التجار املسلمني اكجمعيةاملهنية،اجلمعيات 

ال حيتاج حىت، وعيشهمصادر رزقه وإنعاش، اجلزائريية االقتصادية للشعب لتحقيق االستقاللوذلك
ا وذلكلفرنسا، التجار كانوا من ومعظمالشعب،ت تستغل الفقر البتزاز كان–أي فرنسا –أ
)35(اليهود.

سيس البنك اإلسالمي اجلزائري:حماولة -

من بينهم السيد كانت هناك حماوالت لتأسيس هذا البنك من طرف كبار جتار العاصمة 
من أجل احلصول الفرنسية،دخلت مجاعته يف مفاوضات مع السلطة حيث، الرتكيحممد عباس 

ورفضت، املشروعاالستعمارية عارضت فكرة السلطاتلكن، املاليةاالعتماد هلذه املؤسسة على
ه شيء مييز اهلوية بشدة معتربة ي شكل من األشكال للمظاهر وهي، اإلسالميةإ ال تريد 

)36(اإلسالمية أن تظهر.

جتهد العلماء يف إعادة االعتبار ملمارسة الزكاة املنتظمة اليت طاملا أمهلها مجعية الزكاة :ا-
كنت حيث مت، تحسني االقتصاد العام يف اجلزائرأمال يف أن يستفاد منها لهذا و ، )37(اجلزائريون

لكن متاطل بعض ، أنفقتها يف وجوهها الشرعية، زكاة من أموال ال، اجلمعية من مجع أموال طائلة
رؤيتهم على أن كل واحد يدفعها بنفسه أدى إىل تعطل و ، لك أموال الزكاة يف دفعهامن مي
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دف إىل ترقية التضامن االجتماعي وة العلماء من اجل أداء الزكاة يف حينها إن دع، )38(املشروع
لنسبة هلم أمرا مستعجالحيث كان ا، واالقتصادي يف صلب األمة أن النظام السيما و ، لتضامن 

)39(االستعماري مل يكن يظهر كبري عناية للتحرر االقتصادي للشعب اجلزائري.

ت اجلمعية ككتلة سياسية متماسكة، بعدما شاركت يف املؤمتر م برز 1936يف سنة 
ا حكومة اجلبهة الشعبية  اإلسالمي، وهو أول مؤمتر حياول أن خيرج بكلمة وطنية موحدة، يواجه 
، أكد فيه مبادئ اجلمعية، مع ضرورة  ديس خطا يف فرنسا، وألقى فيه الشيخ عبد احلميد بن 

نعقاد املؤمتر اإلسالمي، )40(إعطاء حقوق اجلزائريني م يف اجلزائر، 1937جوان 07يوم ، )41(و
ديس قرتاح من رئيسها الشيخ عبد احلميد بن  حيث رأى أنه ، )42(والذي تزعمته مجعية العلماء، 

" اجناز أكثر واقعية، وأكثر عملية لالحتاد والتنظيم املنشودين "، وقد خلص مطالب املؤمتر يف وثيقة، 
)43(وان " امليثاق املطليب للشعب اجلزائري املسلم".أعطى هلا عن

خالل فمنالوطنية،سياسية هامة يف الساحة اجلمعية مبثابة قوة معنوية و اظهر املؤمترلقد 
ثل األكثر املماعتربوا، ريسالذي سافر إىل ووفده، التنفيذيةفعالة يف جلنته مشاركتهم الو خطبهم

ا املمثل الشرعيفقد، اجلزائريةأهلية لألمة  اليت املؤسسايت الوحيد و الشعيبو أظهر املؤمتر اجلمعية كأ
سم األمة  االجتماعية.ية واالقتصادية و الثقافمجيع مطالبها الدينية والسياسية و ومتثل، اجلزائريةتتكلم 

العناية رغم كل ما سبق جند أن علي مراد يؤكد أن املذهب اإلصالحي اجلزائري مل يول 
ديسفلم، األموالاملختلفة الستثمار رؤوس الالزمة ملشاكل االقتصاد العينية لألوجه يتمكن ابن 

ال من إر أو، احلذربدافع إما، أصحابهو  ضاء أتباعهم النعدام مذهب مبلور كما ينبغي يف هذا ا
أن النزعة األخالقية  ذلك، االقتصادييكونوا ميالني للجانب يؤكد أن اإلصالحيني ملو ،األوفياء

، املبادرات الفردية يف هذا اجلانبلكن يف املقابل كانوا يشجعون ، )44(كانت تطغى عليهم
ا.و  )45(يدعمو

ال -د ا ال ختوض يف األمور السياسية،  :السياسيا رغم أن القانون األساسي للجمعية يؤكد أ
سابقا، إال أن هذا ال يعين أنه ليس هلا  موقف أو وجهات نظر يف هذا اجلانب، بدليل :كما ذكر
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:التجنسمقاومة سياسة - 

ديس لسياسة  حيدثنا الشيخ البشري اإلبراهيمي عن حرب مجعية العلماء، بقيادة ابن 
:" حاربت مجعية )46(حىت قضت عليها، فيقولهذه احلربالتجنيس واالندماج، وكيف واصلت 

زلت أنصاره احلمس، ودعاته العلماء ،  سياسة اإلدماج يف مجيع مظاهرها، فقاومت التجنيس، و
م، وأخرستهم، وقطعت عليهم احلبل يف أيديهم، مث أفتت فتواها اجلريئة فيه ، )47(املقاويل، حىت قهر
لالستعمار، وإب من العذاب، فكان ذلك منها حتد طاال يوم كانت اجلرأة يف مثل هذه املسائل 

لكيده، وتعطيال لسحره، وأثبتت بتلك املواقف للجزائر إسالميتها ."

:اإلدماجمقاومة- 

ديس من دروسه ومقالته يف جرائد اجلمعية، وسائل حملاربة الفرنسة  جعل الشيخ ابن 
:إّن هذه األمة )48(واالندماج، وقد عرب عن رفضه لسياسة اإلدماج يف جريدة الشهاب، بقوله

اجلزائرية اإلسالمية ليست هي فرنسا، وال تريد أن تصري فرنسا، وال تستطيع أن تصري فرنسا ولو 
أرادت، بل هي أمة بعيدة  عن فرنسا كل البعد، يف لغتها، ويف أخالقها، ويف عنصرها، ويف دينها ، 

ال تريد أن تندمج، وهلا وطٌن حمدود معّني هو الوطن اجلزائري ..."

إلضافة إىل املطالبة حبق كما نددت حلكم االستعماري وممارساته الظاملة،  اجلمعية 
هم  اجلزائريني كافّة يف االنتخاب، كما كانت تسعى لتحقيق الوحدتني العربية واإلسالمية، وتبين قضا

كما جتاوزت اجلمعية كل هذه املطالب، والرفع من سقفها ، )49(ويف مقدمتها قضية فلسطني
ديس سنة ملطالبة  م، أمام 1936الستقالل، ولو بطريقة غري مباشرة، حيث صرّح بذلك ابن 

هل ميكن ملن شرع يف تشييد منزل أن يرتكه بدون سقف ؟ وما غايتنا و مجع من األنصار قائال : "
، لكن لألسف جند من يشكك يف هذه احلقيقة، أو ينكرها )50(من عملنا إّال حتقيق االستقالل."

ضني للجمعية وفكرها .من املناه

ديس صرحية يف التخطيط النتشال األمة اجلزائرية من الوضعية املزرية  لقد كانت دعوة ابن 
يف جريدة الشهاب فنجدعليها،اليت آلت إليها من جراء معاول اهلدم االستعمارية اليت فرضت 
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ما اجلزائرية،نصائح متعددة األهداف تسعى لرتقية األمة وهيللجزائريني،نصائح يعطيها الشيخ 
ا يف وقتنا احلايل .)51(أحوجنا للعمل 

ا اجلمعية لتحقيق -2 يلي:فيمااختصارها أهدافها: ميكنالوسائل اليت استعانت 

الت.-  سيس املدارس واملساجد احلرّة، وإصدار الصحف وا
اإلسالمي.بعث التاريخ الوطين إلبراز انتماء اجلزائر العريب - 
ضية واملسرحية، وفتح النوادي.)52(تكوين الكّشافة -  ، والفرق الر

اختلفت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني اختالفا كبريا عن احلركات األخرى، فهي مل تكن 
قبل كل شيء مصلحني وطنيني، فقد أعطوا األولوية ثورية، وال موالية للفرنسيني، بل كان علماؤها

جمهم كانرنسا، إذ أن للتعليم العريب اإلسالمي، وكانوا قد عارضوا بشدة دمج اجلزائر يف ف بعا بر
تمع.واقع من )53(ا

خامتـة:

سيسها على مجيع األصعدةعملت اجلمعية  االتو منذ  طار دعوة يف إهذا و يف مجيع ا
الستقالل، رغم أن اجلمعية بنيت على حتقيق إصالحات شاملةإىل  ، مل تصل إىل درجة املطالبة 

ريخ اجلزائر، رزا يف  م كل اجلزائريني، وجممل القول، أن اجلمعية لعبت دورا  مبادئ حساسة 
جنحت يف تكوين و اخلرافاتو حتريره من البدعو تنوير فكرهمو اجلزائرينييقظة يف حيث أسهمت 

بواسطته أمكني ملفاهيم العروبة واإلسالم عمقااستطاع أن يعطجيل متمسك بعروبته وإسالمه، 
الدفاع عن اهلوية الوطنية، وكان من نتيجة ذلك أن هذا اجليل انصهر فيما بعد يف حركة التحرر 

ا .م ، بفعل وصول احلركة السياسية إىل قمة نضجه1954الوطين اليت قامت يف سنة 

اهلوامش:
ص ص ،2،2005اإلسالمي، طدار الغرب ،1962لغاية و التاريخ السياسي للجزائر من البدايةعمار بوحوش، -1

244-245.
.323د.ت.، ص اجلزائر،والتوزيع،الشركة الوطنية للنشر،02عيون البصائر اإلبراهيمي،حممد البشري -2



رشيد ميادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمعية العلماء المسلمينمبادئ ومجاالت اإلصالح عند  

206

، الثورةو الطريق اإلصالحي، 1954-1900املقاومة السياسية ، اجلزائر يف التاريخ، حمفوظ قداشو اجلياليل صاري-3
.24ص، م1987، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، ترمجة عبد القادر بن حراث

.الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1956-1931التعليم القومي والشخصية اجلزائرية بني ، رابح تركي-4
.39ص،1981اجلزائر.

ديس سنة -5 ، درس العلوم اإلسالمية على يد الشيخ محدان لونيسي، قسنطينةيف ، م1889ولد الشيخ عبد احلميد بن 
جما للتعليم يف جامع سيدي خلضرو مث عاد إىل قسنطينة، حيث حصل على شهادة التحصيل، واصل تعليمه يف تونس ،  بدأ بر

مج عمله السياسي منذ البداية ضة إسالمية يف و هو الدفاع عن اللغة العربيةو ، كما حدد بر من مثة قام بتوظيف و ، اجلزائربعث 
سيس مجعية العلماء سنة و حتفيزهم للعمل السياسيو رجال اإلصالح ، للمزيد انظر :  بشري بالح، م1931وصوهلم إىل  

ما بعدها و 399ص ،2006، ، دار املعرفة1ج، 1989-1830ريخ اجلزائر املعاصر من 
ص .1985للكتاب، املؤسسة الوطنية اجلزائر،أثرها اإلصالحي يف و مجعية العلماء املسلمنياخلطيب،أمحد -6

102-101ص
ر اإلمام البشري اإلبراهيمي (اإلبراهيمي،حممد البشري -7 اإلبراهيمي،تقدمي جنله أمحد طالب و مجع)،1956-1954آ
165- 164ص، ص4، ج 1997بريوت اإلسالمي،دار الغرب ،1ط
23ص ، 1985ماي / جوان ، 87جملة الثقافة ،العدد ، "" أي،اإلبراهيمحممد البشري -8
م هاجر إىل 1912يف سنة و ، مارس تعليمه االبتدائي يف زاوية شالطة، م1889سنة اإلبراهيمي بسطيفولد الشيخ البشري -9

ديس يف املدينة املنورة، احلجاز الستعمار فاكتشف أنه  يشرتك معه يف مهوم وطنه ، تعرف على الشيخ ابن  اجلزائر الذي ابتلي 
سيس اجلمعية، الفرنسي ، أصبح يلقي الدروس يف اجلامع األمويو ، م شد الرحال إىل دمشق1917يف سنة ، فوضعا هناك لبنة 

ما بعدها .و ، 411ص ، مرجع سابق، للمزيد أنظر  :  بالحو م1920عاد إىل أرض الوطن سنة 
.251ص ،السابقبوحوش، املرجع-10
1937قسنطينة،املسلمني،سجل مؤمتر مجعية العلماء -11
أما القسم الثاين فحّددت اجلمعية ومقرها،حّدد يف القسم األول اسم فصل،23وأقسام05هذا القانون مقسم إىل -12

او مقاصد هذه اجلمعية ا،كيفية و املاليةالقسم الرابع تطرق إىل و اجلمعية،إىل أعضاء الثالث تطرقالقسم و وأهدافها،غا إدار
كيفية تسرييها.  و والعامة،أما القسم األخري فوّضح فيه االجتماعات اإلدارية

للكتاب،الوطنية املؤسسة،2جمعاصر،السياسي من خالل مذكرات و الكفاح القوميالعقون،عبد الرمحان بن -13
.376، ص1984اجلزائر،

.98ص ،السابقاخلطيب، املرجع-14
.20ص ، م1937سنة ،13جملد الشهاب،جريدة -15
ر البشري اإلبراهيمي،-16 12ص ، 2ج،البصائرعيون ،اإلبراهيميآ
.264، صالسابقاملرجعبوحوش، -17
ريخ اجلزائر مريوش، حماضراتامحد - 18 ، التوزيعو ، مؤسسة كنوز احلكمة للنشر1ط، 2، ج1954-1900يف 

.222، ص 2013
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.109، ص2000، 5اإلسالمي، طالغرب ، دارمظاهرهوالشركامليلي، رسالةمبارك - 19
ر- 20 .155ص، 1991، 1ط، اجلزائرو وزارة الشؤون الدينية، مطبوعات3، جديسابناإلمامآ
شرافعبد الصبور ، ترمجةاإلسالميالعاملنيب، وجهةمالك بن - 21 الفكر، اجلزائر، نيب، دارندوة مالك بن شاهني، 

.54ص ، 1986، 5دمشق، ط
الرابعة ، السنة83الثقافة، عدد، جملةوالثقايفاالجتماعيو دورها العقائديو العلماءرمضان، مجعيةحممد الصاحل - 22
.362ص ، 1984سبتمرب /أكتوبر ، عشر
لة التارخيية، السياسةو مجعية العلماء املسلمني بني الدين، نصر اجلويلي- 23 ، 49/50السنة اخلامسة عشرالعدد، املغربيةا

.109ص ، تونس، 1988جوان 
110ص. ، نفسه- 24
.2004- هـ1427، 2، دار الفكر، العادة الرابعة، طمذكرات شاهد القرن، مالك بن نيب- 25
386ص ، 

جلزائرسجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني املنعقد مبركزها، مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني- 26 دي الرتقي " ، العام "
.72ص، دار الكتاب اجلزائر

.73ص، نفسه- 27
لتحديد يف :- 28 رجاعها إىل –حترير املساجد برفع يد احلكومة عنها -يتمثل هذا املطلب  حترير األوقاف اإلسالمية 

حترير احلج بعدم –حترير القضاء اإلسالمي برقع القيود عنه –حترير رجال الدين اإلسالمي من احلكومة املسيحية –املسلمني 
بعاد احلكومة عن شؤونه للمزيد أنظر :  اإلبراهيمي–من شؤونه تدخل بعدم تدخل احلكومة يف أي شأن عيون ، حترير الصوم 
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من سياسة اإلبادة الفرنسية
1845جوان 19الفراشيش حمرقة غار 

األستاذ غامن بودن، جامعة تيارت
:امللخص

ة الشعب اجلزائري من السياسة االستعمارية  تتطرق هذه الدراسة إلبراز وجه من أوجه معا
حلديد والنار متجاوزة كل  الفرنسية املسلطة عليهم منذ بداية االحتالل، واليت اعتمدت على التدمري 
املفاهيم األخالقية للحروب، ومنافية الّدعاءات التحّضر اليت تبنتها فرنسا زوراً، حيث سّجل قادة 

حق اجلزائريني جيش االحتالل سبقًا يف الوحشية والفظاعة من خالل ما ارتكبوه من جرائم يف 
الُعّزل.

من أفظع ما ارتكب يف العقد الثاين 1845جوان 19وتعترب حمرقة غار الفراشيش 
رد من  ح خنقًا وحرقًا بدم  العقيد بيليسيي قبللالحتالل، حيث أُبيدت قبيلة أوالد ر

)Péllissier ّمن سياسة نزع السالح اليت طبقتها )بعد أن حتص سلطات نت بكهوف الظهرة هرو
ر املقاومة املشتعلة يف كل أحناء الوطن، كما تربز هذه الدراسة اإلمجاع الفرنسي  االحتالل إلمخاد 
دة اإلنسان اجلزائري لتثبيت االحتالل وتوسيع رقعته من خالل مساندة وزارة احلربية  على إ

ريس لقادة جيش االحتالل يف جرائمهم ضد اجلزائري ني، والدفاع عنهم، والصحافة االستعمارية يف 
م من خالل مبدأ الغاية تربر الوسيلة. وتربير جتاوزا

دة، املقاومة، الظهرة.الكلمات املفتاحية: السياسة االستعمارية، احملرقة، اإل
Abstract:

This study addresses to highlight the aspect of the suffering of the
Algerian people from the French colonial policy inflicted on them since the
beginning of the occupation, which relied on the destruction of iron and fire,
surpassing all moral concepts of wars, and contrary to the allegations of
civilization adopted by France falsely, where the occupation army leaders
scored a scoop in the brutality and horror of during their crimes against
Algerians insulation.
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The Holocaust Ghar Alfarachich June 19, 1845 of the worst committed in the
second decade of the occupation, which wiped out the tribe of Ouled Rayah
strangled and burned to death in cold blood by Colonel Péllissier after being holed
caves Dahra escape disarmament policy applied by the occupation authorities to
put out the fire burning resistance in all parts of the country, as this study
highlights the French consensus on the Algerian human annihilation to install the
occupation and extend its territory by supporting the Ministry of war and the press
colonial in Paris the leaders of the occupation army in crimes against Algerians,
and defend them, and justify their excesses through the principle of the end
justifies the means.

Keywords: Colonial policy, the Holocaust, genocide, resistance, Dahra.

:مقدمة

يعترب جرمية يف حد ذاته كونه أطاح 1830إن دخول االستعمار الفرنسي إىل اجلزائر سنة 
جويلية 05بسيادة دولة وانتهك حقوق شعب يف احلياة واحلرية، وبعد توقيع معاهدة االستسالم يف 

جلزائر، واستباح حقوق اجلزائريني وأمالكهم 1830 تكّرس الطابع اإلجرامي للجيش الفرنسي 
حرتامها. ومع توسع اجليش الفرنسي خارج العاصمة اصطدم مبقاومة شرسة ومعت م رغم العهود  قدا

نظمتها خمتلف القبائل أعاقت حتركاته وصّعبت من مهامه يف إخضاع كل اجلزائر، ذلك أن الفرنسيني 
سقوط كل مقاومة حمتملة.مّثل- السلطةمقر -اعتقدوا أن سقوط العاصمة 

دة شاملة جتاوزت كل وألجل التغلب على ا ملقاومة الوطنية جلأ اجليش الفرنسي إىل حرب إ
ازر ضد السكان العزل، واحلرق واخلنق،  حدود الفظاعة واهلمجية معتمدا على السلب والتخريب وا
حيث دشن بذلك قادة جيش االحتالل عهد اهلولوكوست الذي مثل وجها آخر للحضارة الفرنسية 

سنة مبنطقة1845فراشيشاليف الشلف وحمرقة غار 1844سنة يحة من خالل حمرقة أوالد صب
الظهرة.

ح  وسأخص هذه الورقة بدراسة حمرقة غار الفراشيش اليت أبيدت فيها قبيلة أوالد ر
االستعمارية، اليت كانت تدخل يف نزع السالح وإعالن اخلضوع للسلطةبكهوف الظهرة بعد رفضها 

كانت ال تزال مشتعلة بقيادة حيث  ومة الوطنية يف جبال الظهرة إطار سياسة بيجو يف قمع املقا
ثري الضغط العسكري الفرنسي، وذلك القادر إىل اجلنوب الغريب بومعزة رغم دفع األمري عبد حتت 
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ثريها ع،ا يف حركة املقاومة الوطنيةلتطرق لظروف منطقة الظهرة ودوره لى السياسة االستعمارية و
دةاليت مل يتمكن  للجوء إىل أسلوب اإل ا من احتواء هذه املقاومة إال  إلجناح سياسة التوسع قاد
االستعماري.

الوضع العام يف منطقة الظهرة قبل احملرقة:-1

عرفت اجلزائر جبهات عديدة للمقاومة الوطنية اليت عملت على حماولة وقف الزحف 
األمري عبد القادر اليت مشلت مناطق واسعة االستعماري بعد سقوط العاصمة، وكانت أمهها مقاومة

من الوطن خاصة يف الغرب والوسط أين عطلت املشروع االستعماري، وأجربت احلكومة الفرنسية 
على تغيري دائم حلكامها العامني يف اجلزائر لعجزهم عن إمخادها. وكان أكثرهم قسوة ووحشية 

إىل 1841احلكم يف اجلزائر من ) الذي توىلle Marechal Bugeaud()1(املارشال بيجو
من خالل تطبيقه سياسة )2(، ومتيز عهده بكل ممقوت من أعمال االستعمار احلديث1847

األرض احملروقة إلجبار اجلزائريني على اخلضوع وعزهلم عن املقاومة، حيث سلك سياسة القهر 
دة جتاه املقاومة ممثلة عندئذ يف األمري عبد القادر، فعمل على جتريد كل  والعنف، وسياسة حرب اإل

كاتب العربية، كما أصدر أوامره القبائل من حماصيلها الزراعية وماشيتها، وتوسيع صالحيات امل
ت اجلماعية، ازر، وتسليط العقو ذلك أن بيجو )3(حة احلرائق وإتالف األرزاق وارتكاب ا

وغريه من الفرنسيني كانوا يرون أن بقاء األمري حرا جعل الوطنية العربية ترفض التنحي، ألنه جيسد 
كما كانوا يرون )4(يتنفس به ولن يسقط إال معه،مائة قبيلة، أمة، تقاليد، دين، عائلة، عرق كامل 

جلزائر ومتكني االستيالء عليها ال يتم إال من خالل تدمري  أن أنسب شيء لتثبيت األوربيني 
دة فقط. )5(اجلزائريني، وهذا التدمري يبقى هو اإل

ت سياسة بيجو إىل احنسار مقاومة أين الحقته سلطات االحتالل وتدخلت يف وقد أد
يفا لألمري،)6(1844معركة إيسليملغرب عسكر 1845وما إن حلت سنة )7(اليت كانت ضر

أجنز - يف نظرهم-حىت وجهت فرنسا أنظارها إىل اجلزائر، حنو جناح ومهارة املارشال بيجو الذي 
الغزو، وأخذ الزمالة، وقّوض قوة األمري، وكّرس السيادة الفرنسية بنصر إيسلي، ومع ذلك كانت 

تعرب عن موقف مجاعي لرفض الوجود االستعماري، ورغم )8(ورات منعزلة تندلع يف خمتلف املناطقث
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اليت حجزت األمري يف وسط املغرب فقد بقي اهليجان يف اجلزائر 1845سنة مغنيةمعاهدة الال
هو )9(بدعوة من املرابطني، وألجل قيام ثورة كانت احلاجة إىل شرارة، ويف غياب األمري كان بومعزة

اليت أعادت 1845سنة )11(نتفاضة الظهرةاليت ُعرفت)10(من أعطى االنطالقة هلذه الثورة،
لنّ  قد دأب االستعمار على التقليل من و )12(صر على العدو، ولكنها كانت قصرية التأثري،األمل 

النتفاضات والتمردات. قيمة الثورات الوطنية بتسميتها 

انتشر عدة مرابطني يف البالد ينادون 1845ية أنه مع بداية سنة وتفيد املصادر الفرنس
بطرد الفرنسيني، ويعددون جرائمهم مبشرين مبجيء شريف من أصل احلسن يظهر خلف النهر 

نتفاضة وقد ُعرفت)13(الظهرة،أبناءدتجنيالفرنسيني باربوحي هذه االنتفاضة عند الفرنسيني 
شاركت فيها على اخلصوص القادرية، والرمحانية، والدرقاوية، والطيبية )14(الطرق الصوفية،

وبومعزة من أتباع الطريقة الطيبية اليت تنسب إىل الطيب الوزاين، وكان بومعزة الذي )15(وفروعها،
رة اجلزائريني يف الشلف وحشدهم حيث رفع راية اعتزل ملدة طويلة يف كهوف الظهرة قد بدأ 

داعيا األهايل ألجل القبائل يف جال و )16(قا من قبائل أوالد يونس على ساحل البحر،الثورة انطال
أعلن )18(وعندما ُعرف واشتهر أخذ اسم الشريف وشكل جمموعة من األنصار)17(،اجلهاد املقدس

، وسلب القبيلة بعد أن قتل شيخها املدعو احلاج صدوكقايد مديونةجماا الثورة يف الظهرة، فه
ب القبائل املعمرينقتل بعض 1845ويف ربيع )19(فرنسا،أعوانورماه يف دوار بلقاسم أحد  ، و

هجم 1845أفريل 20ويف )20() مناصر مسلح،6000املعاندة، ومجع يف وقت قصري أكثر من (
) جندي560يرافقه (جم قطاراعلى مفرزة يف تنس، وجرح أربع أشخاص، وأخذ خيام املفرزة، وها

)21(.فرنسي

، عسكريةحتريك عدة فيالقاألمر وقد انتشرت الثورة بسرعة خميفة وألجل احتوائها استلزم 
ر )22(لكنها مل حتقق نتيجة وجلأ بومعزة إىل الظهرة، وكثرت العمليات العسكرية بني تنس ومصب 

، وأصبح اجلنود الفرنسيون ال حيصلون ما فيهوأخذوا الشلف، حيث هجم الثوار على خميم للعمال 
دئة الوضع قليالالثوار أين جنحواعلى يوم للراحة يطاردون بال توقف  يف قبائل تنس، ووضع يف 

الثوار سالحهم لكن رغم هذا بقيت الظهرة بعيدة عن االستقرار خاصة أعاليها حيث جتمع الثوار 
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ديدا خطريا. ومعزة وظهوره جمددا عامال مشجعا للقبائل واألنصار وقد شكل اختفاء ب)23(وشكلوا 
قبائل على الثورة رغم احلمالت العسكرية الفرنسية الكربى اليت أجربته فيما بعد على االنسحاب إىل

مبنطقة 1845واستقبل من قبل قبائل فليتة يف ربيع ،فليتة غري اخلاضعة كلية للسلطة الفرنسية
دت)24(ص البلد من املسيحيني ويرميهم يف البحر.مستغامن كرجل الساعة الذي سيخل هذه حيث 

)25(يف كامل اجلزائر،جلهاد الذي اختذ حجما واسعا القبائل

ر املقاومة املشتعلة قاد العقيد سانت أرنو ( ) محلة يف Saint Arnaudوملواجهة خطر 
يف قبيلة أوالد يونس اليت شهدت على الضفة اليمىن لنهر الشلف، وبدأ مبتابعته وقتاله 1845ربيع 

) رجل من أتباع بومعزة الذي اختفى لوقت بعد 200ومتكن من قتل ()26(اخلطوات األوىل لدعوته،
ستثناء فارسني وبومعزة،قبلالتضييق عليه من  وقام )27(األغا احلاج أمحد الذي قتل كل مرافقيه 

كان مستخدما قوات مهمة خوفا من إعطاء سانت أرنو بعدة معارك أثناء مالحقته الثوار يف كل م
ين  )يف Canrobertحسب تعبري قائد فيلق القناصة كانروبري (-متسع من الوقت لعبد القادر 

ينشئ قوة قد ال تكون كبرية جدا ولكنها ليست أقل - 05/06/1845رسالة مؤرخة يف 
فالفرنسيون كانوا يرون يف ثورة بومعزة امتدادا ملقاومة األمري عبد القادر اليت أرهقتهم  )28(إخافة،

:"كان من البديهي إذا تركنا 1845أوت 06كثريا، فقد ورديف رسالة لسانت أرنو مؤرخة يف 
أنه بومعزة يف البلد سوف ينتهي بنا احلال إىل جميء األمري عبد القادر، وكان بومعزة يشيع يف العرب 

)29(يعمل لصاحل األمري، وكان حمتاال وجريئا، واستغل جيدا التعصب العريب".

اجلزائرينيإىل وسيلة جديدة مع 1845وكانت السلطات االستعمارية قد جلأت سنة 
وهي نزع سالحهم، وكان سانت أرنو هو مدشن أسلوب نزع السالح خاصة وأن العرب 

قبائلخمتلفبيجو إىل الونشريس وقام بنزع سالح نرال اجلجاء 1845ماي 09ويف )30(حماربون.
، ومل تبق إال قبائل واد الشلف مل تدخل حتت السيطرة، فقامت عدة معارك انتهت بنزع املنطقة

ماي يف واد سيدي بلعابد، بينما عاد 21سالحها، ومتكن سانت أرنو من تبديد عدة قبائل يف 
)31(األول.منطلقه يونسأوالدبومعزة املالحق إىل 

ح ومقاومة نزع السالح:أوالد-2 ر
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ح من القبائل احملاربة، مستقرة يف منطقة الظهرة على سلسلة جبلية بني  تعترب قبيلة أوالد ر
الشلف والبحر، وتظهر أرض القبيلة يف شكل متاهة مقسمة ملسالك كثرية بواسطة احلجارة، اجلبال 

وعلى غرار بقية )32(صبيحة ولكن مدخلها أصعب،واحلفر اليت تضم كهوفا تشبه كهوف قبيلة
لعاصمة يف )33(القبائل التحقت بثورة بومعزة، جوان 12وكان بيجو قبل عودته إىل مقر قيادته 

من محلة نزع سالح القبائل الثائرة قد أمر ضباطه مبعاقبة القبائل اليت انضمت إىل بومعزة، 1845
)، والعقيد Saint Arnaudانت أرنو(فتشكلت ثالثة فيالق يقودها العقيد س

)، وغزت هذه الفيالق الظهرة والحقت Péllissier)، والعقيد بيليسيي(Lamiraultالمريو(
بومعزة؛ الفرقتان األوليان أخضعتا القبائل املتمردة (الثائرة)، بينما فرقة بيليسيي ستقوم بعملية 

ح حرقاً وخنقاً.)34(فظيعة، دة قبيلة أوالد ر وهي إ

مهمتها التشكيالت العسكريةخمتلف) جندي من 2254(قوة ُقّدرت بــــبيليسيي قادو 
ح وحطم أمالكها وأحرق ما )35(إخضاع األهايل الثائرين وجتريدهم من السالح، فغزا قبيلة أوالد ر

ا سّيده بيجو، وقد فرت القبيلة وهي حتارب  وجد منها طبقا لسياسة األرض احملروقة اليت جاء 
وقد وجدهم أقل انقيادا لنزع السالح عكس )36(حية غار حمصن نوعا ما يسمى بغار الفراشيش،

م لسلطة الفرنسية، ومل جيرؤ شخص على )37(جريا فتوغلوا يف وسط اجلبال، ورفضوا االعرتاف 
املغامرة، مالحقتهم يف املتاهات الطبيعية اليت حتمي إقامتهم وهم من يعرف املخارج، فحاول بيليسيي

م إىل كهوف الفراشيش اليت أمنت هلم خمبًأ حصيناً  م وقطعا يف )38(وعند اقرتابه جلأ الثوار بعائال
وقد احتمت القبيلة بغار )39(بعدما أرهقتهم مالحقة اجليش الفرنسي،1845جوان 17

م، ويطلق العدو على 1000الفراشيش، وكان عدد أفرادها أكثر من ( أفراد القبيلة ) شخص حبيوا
ت، وتذكر مصادر الفرنسييني أن الغار عبارة عن حصن  اسم الثوار مبا يف ذلك األطفال واحليوا

م يظلون أسياد املوقف. )40(طبيعي، فإذا متكن الثوار املسلحون من مدخليه فإ

وصف مغارات الفراشيش:-3

لسلسلة اجلبلية ملنطقة الظهرة، وتسمى بكهوف الظهرة، لضبط يف جبال تتواجد  وتقع 
أرضكم) شرق مصب الشلف، حفرت مبياه الينابيع يف 30) على بعد (Taousnanوسنان(
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ل )41(م)،180كلسية متتد يف شكل رواق عميق بطول ( وقد ورد وصف دقيق هلا يف جريدة جور
)42() كما يلي:Journal des débatsدي ديبا (

خذ شكل حصن طبيعي آمن، وحتتوي على مغارتني: األوىل أساسية هلا مدخلني،  "
لقنطرة  ملياه السائلة، ويسمى اجلزء األعلى  والثانية هلا مدخل واحد، وهذه املخابئ األرضية مغلقة 

خذ مسار ( م) وخترج من 320ألنه تشكل جسرا هائال، وتدخلها مياه السيول من فتحة متسعة 
م)، ويشكل 100لتعود إىل واد الفراشيش من معرب آخر بـــــ(ٍّ م) أسفل سد70على مسار (الشرق 

للمغارة الكربى اليت يبلغ طوهلا ( م) يف شكل رواق 320مدخل وخمرج املياه حتت القنطرة أبوا
م)، وتضم بعض الغرف أكربها 04م) كمعدل عرض، واالرتفاع املتوسط هو (02طويل على (

م) عرضا، ويتشكل السطح من كتل كلسية مع وجود منحدرات ما بني 08م) طوال، و(16تبلغ (
م) إىل 80جتعل احلركة داخل املغارة صعبة وخطرية، وعلى بعد (أينم) إرتفاع05م) إىل (02(

ا املغارة األخرى." نية، إ الغرب توجد فتحة 

فرت قنوات أرضية تستغلها وقد تشكلت هذه املغارات بواسطة السيول الغزيرة اليت ح
ا، ا، كما تلجأ إليها مع حيوا ا وممتلكا ا وعد ويفيد الوصف أن )43(خمتلف القبائل يف طمر مؤ

املغارات حصينة تؤمن احلماية لالجئيها، وتضمن هلم السيطرة على املوقف أثناء اهلجوم برتصد كل 
ا ال تسمح بدخول قوات ووسائل هجوم منظمة حبكم ضيقها.من يدخل إليها، كما أ

ح:-4 حماصرة قبيلة أوالد ر

ت الكثيفة كانت  ح إىل غار الفراشيش يف جبال الظهرة وسط الغا ملا جلأت قبيلة أوالد ر
ا الطبيعة الدموية مستعدة حلصار قد يطول ويرهق جيش االحتالل، لكنها مل تضع يف حسا

م.والوحشية لقادته الذين يلجأون إىل أفظع ا لوسائل يف حرو

ح فقاد فيلقان للمشاة، وسرية 1845جوان 18يف  أصر بيليسيي على إخضاع أوالد ر
للخيالة، ونصف جمموعة من جنود املدفعية، ومفرزة جلنود سالح اهلندسة، وفرقة إسعاف واجته حنو  

الستسالم فأجاب)44(كهوف غار الفراشيش وحاصره من كل النواحي، ته وطالب القبيلة 
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ألمان )45(لرصاص. ح يعدهم  وتشري بعض املصادر الفرنسية أن بيليسيي أرسل رسًال إىل أوالد ر
فقام )46(وحرية أمالكهم لكنهم رفضوا وقتلوا واحدا من الرسل فقرر حرقهم، وكانت اللهب جاهزة،

ا الغار، وأخذ يف  العقيد الشجاع رافع راية احلضارة واإلنسانية جبلب أكداس احلطب وأحاط 
فبدأ يرمي )47(إيقادها عند املداخل ليجرب القبيلة على االستسالم أو املوت اختناقا الدخان،

يف - ) gnacCavai((49)مقلدا العقيد كافينياك)48(القذائف على الغرفة املوجودة أعلى املغارة،
1844لشلف سنة )50(الذي قام حبرق قبيلة بين صبيح- اهلولوكوست الذي سبقوافيه األملان 

عندما رفضت اخلضوع للسلطة االستعمارية، وكان قرار احلرق قد اختذ من قبل مما يعكس الطبيعة 
ضوعهم حبرقهم إذا مل يعلنوا خ1845جوان 11الوحشية لبيليسيي وقائده بيجو الذي أمره يف 

ويسلموا سالحهم فكتب إليه:"إذا جلأ هؤالء األوغاد إىل كهوفهم، افعل مثل كافينياك يف صبيحة، 
)51(شدد يف حرقهم مثل الثعالب"

"Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac au Sbehas,

fumez-les à outrance comme des renards"

يسيي أنه أُجرب على فعل ذلك ألن ضيق املغارة سيؤدي إىل موت كل رجاله وقد اّدعى بيل
ويف الليل متركز اجلنود يف مواقعهم إلفشال أي حماولة للهرب وضاعف العقيد )52(قبل دخوهلم إليها،

، ومع ذلك فرَّ عريب من الغار عن طريق الوادي مما سّهل عملية املراقبةمقمراوكان الليلالنار، 
به بعد أن أصيب برصاصة، ووصل إىل قائد الزريفة سيدي العرييب ليخربه أن القبيلة يف املتصل 

)53(حاجة إىل املاء.

جوان تواصلت النريان على مداخل املغارات، ووصل شيخ الزريفة إىل 19ويف اليوم الثاين 
ت شكلية عرض فيها بيليسيي األما ح لتبدأ حماد ن، وتعهد قائد اجليش كرسول ميثل أوالد ر

حرتام حريتهم وأمالكهم، وألن الفرنسيني مصممون على ارتكاب احملرقة راحوا يربرون فشل 
دخال بعض القطعان اليت  ن هدفها مل يكن إال كسب الوقت والسماح هلم  ت مع الثوار  احملاد

ملغارة وهذا رغم وجود خمتلف وحدات اجليش الفرنسي اليت حتيط)54(بقيت خارجا إىل املغارة،
ومنطقة الظهرة كلها. 
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تفنن بيليسيي يف تكومي احلطب عند مداخل الغار طوال اليوم الثاين، وأصر على املوت 
الزؤام خالل ربع ساعة أو االستسالم، وضاعف عملية التدخني يف مداخل الغار"عملية حتميص 

رد" واستمرت النار يف الليلة الثاني تُدفع ارالنّ حيث كانت)55(ة،العرب وشوائهم على النار بدم 
مما يعكس روحا قاسية  )56(بكثرة من الساعة الثانية والربع زواال إىل غاية الساعة الثامنة مساًء،

الم اجلزائريني احملتضرين، فقد كانت أكداس احلطب اليت تُرمى كالطعم اجلاذب تستمتعكانت 
حاصروا كل الطرق يف انتظار خروج العدو مدفوعا إلخراج اجلزائريني من املغارة بينما ترصد اجلنود، و 

وُّه يدوي يف املكان، مث ساد  لنار، لكن بعد ساعات مل يظهر عريب، فقط كان هناك صياح و
وتوقفت كل حركة داخل املغارة دليال على موت من فيها، فقد وقع تدافع كبري جرّاء )57(الصمت.

قدامها كل من االختناق حبثا عن هواء نظيف من طرف القبيل ت اهلائجة اليت رفست  ة واحليوا
وجدته أمامها.

ار  جوان بنحو ساعة وقع انفجار مهول يف قلب الغار، وكان ذلك 20وقبل طلوع 
ختناق ما يزيد عن ألف شخص يف ذلك الغار الذي حتاصره النريان والدخان منذ يومني  إعال

لعبارات ذا) هoussetCamille Rروسي (لوقد وصف كامي)58(وليلتني، املشهد الرهيب 
م يسمعون ضجة ال  التالية:" كان احلريق قد وصل إىل أمتعة الالجئني، ويف الليل ُخّيل للجنود أ
تكاد تبني، وصيحات خافتة، مث ساد صمت عميق، ويف وقت مبكر من الصباح استطاع بعض 

نفاس أمام احلرس، وكان الدخان الذي انتشر يف الرجال أن خيرجوا من املغارات فسقطوا خمنوقي األ
إىل حد أن اجلنود مل يتمكنوا يف بداية األمر من الدخول" )59(املغارات كثيفا مؤذ

ويضيف:" على أننا كنا بني احلني واآلخر نرى خملوقات بشرية مشوهة خترج من املغارات زحفا على 
آخر رمق أن مينعوهم من اخلروج، وحني متكنا البطون فيحاول آخرون ممن بقي متمسكا مببادئه إىل

أكثر من مخسمائة من  رة ذلك اجلحيم بعد أن مخدت فيه النريان عدد يف آخر األمر من ز
ما بني رجال ونساء وأطفال، وقد أصيب مجيع احلاضرين بوجوم شديد هلول الفاجعة" )60(الضحا

) جثة ملقاة على 800مظهرا رهيبا (وبعد انطفاء النار دخل اجلنود املغارات فوجدوا
األرض، نساء، أطفال، شيوخ، آالف األغنام واملاعز اختنقت مثل مالكيها، أمهات متصلبات 
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الستنشاق هواء نظيف، ويف األرض ٍّ متشنجات على اجلدران رافعات ألبنائهن املختنقني حنو شق
ومتقطع حلشرجات بعيدة، كما وصف مصدر آخر املشهد:" صمت حمزن )61(شيوخ وفتيان ممدين،

ت ُغطيت رؤوسها لكي ال ترى و ال جتأر مرمية حمروقة، وهناك أم خمتنقة يف وقت   يف املدخل حيوا
ا، أطفال  كانت تدافع عن ابنها ضد هياج ثور، وهناك جثث عارية خيرج  الدم من أفواه أصحا

م، ويف  األخري كتل من اللحم الكثري مت رّضع اختنقوا مع املؤن، وآخرون اختنقوا حتت مالبس أمها
ح مل تعد  الّدوس عليها أثناء املعركة الداخلية شكلت نوعا من العصيدة البشرية، وقبيلة أوالد ر

)62(موجودة".

ا صاحبها شرف  ا معركة يف غاية اخلسة والفظاعة مل ُتطلق فيها ولو رصاصة أراد  إ
الربيئة بني رجال، ونساء، 780إخضاع القبائل الثائرة فخّلف بعمله املخزي ( ) جثة من الضحا

ا حنو الباب  ت اليت دفعتها غريز وأطفال مفككة األوصال، ممزقة األشالء حتت أقدام الثريان واحليوا
فداست كل شيء مث لقيت حتفها، ومن أفظع ما ُشوهد داخل الكهف رجل أسلم الروح وهو 

بنه، وقد مات الرجل واملرأة والولد والثور وهم على ذلك ممسٌك بقرن أحد الثريان دفاعا عن امرأته وا
)63(الوضع.

ل دي ديبا ( فجريدة جور Journalوقد اختلفت املصادر الفرنسية حول عدد الضحا
des débats) جثة يف املغارة 30)جثة يف املغارة الكربى، و(499) كتبت أن الضباط عدوا (

) جثة، 750املختنقني جتاوز األلف، وبعضهم جعل الرقم (بينما يتفق البعض أن عدد)64(األخرى،
) شخص، وملا 500)، أما التقرير الرمسي فقد حتدث عن أكثر من (800وبعضهم ألفا، وبعضهم (

لرقم وصل إىل ( )، والحظ أحد الكتاب أن هذا الرقم مل 600قام بيليسيي بنفسه بعملية العد فإذا 
ن، وأُمهل عدد خذ يف احلسبان األطفال الرضع ال م، أو داخل ثيا ثداء أمها ذين كانوا ملتصقني 

ولو افرتضنا أن عدد الالجئني إىل املغارة كان ألفاً، )65(اجلثث اليت كانت مرتاكمة فوق بعضها،
لنظر إىل أنه مل خيرج  منها بعد احلرق إال حوايل ستني ( ) شخصا مات أربعون منهم يف 60و

)66() فقط استطاعوا التغلب على املوت10) يف حالة خطرية، وعشرة (10احلال، وبقي عشرة (

) ضحية.980فإن العدد يفوق (
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رقة يف األوساط االستعمارية:صدى احمل-5

ال شك أن ضباط جيش االحتالل كانوا يعملون حبرية مطلقة يف اجلزائر، وارتكبوا جمازر 
اليت ُذحبت عن 1832فظيعة ضد املقاومة الوطنية أو السكان العزل كقبيلة العوفية بوادي احلراش 

مر من القائد العام جليش االحتالل الد70آخرها ظلما ( Duc de)وق روفيقو) ضحية 
Rovigo) لكن أن يتجاوز القمع والتنكيل أعراف احلروب ويصل إىل إحراق الناس وهم أحياء ،

فهذا أمر يفوق حدود الوحشية، فقد طبق بيليسيي وقبله كافينياك بعام ألول مرة طريقة تشبه 
ملغارات، وعن الغاز بد خان النار اليت  اإلعدام يف غرف الغاز مع االستعاضة عن غرف االختناق 

م. )67(كانت توقد عدة ساعات بل عدة أ

المشئزاز والنفور، كما أحدث هذا )68(وقد أدت هذه املأساة الفظيعة يف فرنسا إىل شعور 
اإلعدام الرهيب ذهوال كبريا وإدانة لقيادة العقيد بيليسيي من طرف الغرفتني والصحافة اليت وصفت 

لوحشية وغري املشرفة ل ووجدت املعارضة يف هذا احلادث فرصة للهجوم على )69(لجيش،احلرب 
فهي )70(احلكومة، وصرخت اجلرائد بكل مقت وكره معّلقًة أن بيليسيي يعمل بعيدا عن العدالة،

تنتقد عمل بيليسيي وغريه من الضباط دون أن ترفض االحتالل، وتنظر بعني النقد للسياسة 
شال سولت ر إىل واقع اجلزائر املستعمرة. أما وزير احلربية املااالستعمارية يف اجلزائر دون أن تنظر

)Soult لتكتم عن التقرير الذي جاءه فقد حاول إخفاء حجم اجلرمية  ) الذي تتبعه اجلزائر إدار
ريس لكنه قال فيما بعد:"إن)71(من بيليسيي سف عليه أمام غرفة  لكن أمره ُفضح فاستنكر و

ا، ورمبا لو كنت يف مكان العقيد مل أكن ألتصرف بشكل خمتلف" مما يعكس )72(للحرب ضرورا
دة العنصر الوطين متجاوزين كل املفاهيم  الرغبة املشرتكة لدى ضباط جيش االحتالل يف إ

األخالقية واإلنسانية.

وحتمل كقائد أما بيجو فقد بقي متمسكا أمام الرأي العام حيث أيّد هذا العمل الفظيع،
ودافع عن بيليسيي حبرارة، وانتهى بتحقيق انتصار على املعارضة، وشيئاً )73(عام كل املسؤولية،

ويف رسالة )74(فشيئًا انتهى اهليجان، لكن بقيت ميزة القسوة والرببرية تضغط على ذاكرة العقيد.
فة مل يلجأ إليها بيليسيي بّني أن هذه الوسيلة املتطر 1845جويلية 14وجهها بيجو إىل سولت يف 
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إال بعد أن استوىف كل مصادر التفاهم، ومن متطلبات احلرب استخدام كل الوسائل احلازمة مهما  
واملالحظ أن يف عرف بيجو وضباطه طلب االستسالم أو املوت هي )75(كانت لتحقيق اهلدف،

ّكر وزيره مبا قام به  أهم وسائل التفاهم، وبعد أن شرح بيجو طبيعة تضاريس الظهرة وكهوفها ذ 
كافينياك يف السنة املاضية مع قبيلة صبيحة عندما حاول استخدام الوسائل العادية فخسر ضابطا، 
ن الصرامة اليت يستعملها هو وضباطه ستكون فعالة  فأضرم النار يف املغارة اليت جلأت إليها، وقال 

ة واحدة خري من الضرب  وتضمن احتالال سهال، واستقرارا طويال، وأن الضرب بقوة مر 
رتكاب جرمية أخرى قبلها )76(كثريا. م جلرمية  هذه هي عقيدة ضباط جيش االحتالل يربرون ارتكا

كرب عدد ممكن من السكان. م يتنافسون يف ذلك للفتك  )77(وكأ

) فقد امتدحت ضباط اجليش على عملهم Journal des débatsأما صحيفة الديبا (
ا سُتوقف كل )78(يف اجلزائر، وروت أحداث حمرقة الفراشيش وفق الرؤية االستعمارية، وكتبت 

اإلفريقي الذين بذلوا جهدا ألجل منع هذه الكارثة الفظيعةيش اجلالكالم الساخط على ضباط 
ح مسؤولية )79(ف ضمن األعمال الوحشية يف احلرب،صنّ بدون فائدة، واليت تُ  ومحَّلت قبيلة أوالد ر

ا كانت احلل الوحيد الذي تركته أمام بيليسيي فكتبت:" كانت ثالث وسائل  احملرقة حيث بّررت أ
أمامنا جللب العدو ملصاحلٍة؛ إما اهلجوم بقوة عسكرية، أو احلصار، أو حرقهم إلجبارهم على اخلروج 

ة من الفرنسيني فتم إبعاد هذا احلل، وأما احلصار فلم من املغارة، أما اهلجوم فيؤدي إىل خسائر كبري 
يكن قابل للتطبيق حبكم املؤن اليت متتلكها القبيلة وجتعلها تقاوم احلصار، فلم يبق إال احلل الثالث 

اعة يف مدينة حماصرة"، )80(وهو استعمال النار يف مدخل املغارات لنجرب الثوار على اخلروج مثل ا

ا االستعمارية يف تفسري األحداث أن احلصار كان وسيلة مهمة، وأن بيليسيي  وأمهلت اجلريدة ل نظر
مكانه أن ينتظر بعض الوقت ألن القبيلة كانت ستخرج ال حمالة مادامت يف حاجة إىل  كان 

)81(ماء.

ت الفرنسية أن بيليسيي ملا استعمل النار يف مدخل املغارات أراد إخافة  وتّدعي الكتا
شعال النار ملدة أربع )82(كن الوقت كان متأخرا فحلت الكارثة،القبيلة ل وهل تكون اإلخافة 

رد وبتعمد واضح ألن عملية التدخني كانت جتري  وعشرين ساعة؟ إن بيليسيي فعل فعلته بدم 
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ن الّلهب اليت رماها الذي دافعبيجو ومبوافقة)83(نتظام وتفنن. عن بيليسيي:"إن العقيد اعتقد 
ح ةخرجهم، وفاوضهم ملدست مخس ساعات، وقتلوا مفاوضا فواصل النار حىت تالشى أوالد ر

م كالثعالب يف)84("بعنادهم القاتل. جوان 11ومل يذكر بيجو أنه أعطاه األمر حبرقهم يف مغار
غري متوقع 1845 إذا رفضوا اخلضوع. كم اّدعت بعض املصادر الفرنسية أن احملرقة كانت حاد

، كان العقيد أول املتأثرين واملتأسفني عليه، )85(وغري مقصود تسبب يف موت عدد من الضحا

تربئة بيليسيي معّللًة سبب اشتعال النار يف املغارة بدوران اهلواء بسرعة مما وحاولت نفس املصادر
ت ودهست حُ  ا فجزعت احليوا اسها، وأخذ األطفال والنساء يف الصراخ واجلري رّ أدى لكثرة دخا

يف كل مكان يطلبون اخلضوع الذي رفضه الرجال، ويف هذا الوضع بدأ املوت يعمل عمله، وأضافت 
)86(خلشونة واحلزم فإن بيليسيي ميلك قلبا نبيال.أن وراء ا

كما التمست بعض املصادر العذر لبيليسيي على جرمه الفظيع وكتبت عنه وعن  
م شيئا مينعهم من الوصول إىل آخر حدٍّ تسمح به  كافينياك:"إذا كان هؤالء الضباط مل جيدوا يف قلو

لعفو"القوانني، فمن احملتمل أن الفظاظة املرتكبة من طر  فأصبحت مقاومة )87(ف الثوار ال تسمح 
على العفو، وتفوق حىت جرائمهم. وبعد أن السالح جرمية تفوق قدرة الغزاةاخلضوع وسياسة نزع

للحادثة املشؤومة لغار الفراشيشروايتها) Journal des débatsسردت الديبا (
مناص منه، حنن نطالب إذا كانت تساءلت:"أمام هذا احلادث املشؤوم، والذي جعلته الظروف ال 
ايته" سفنا على  )88(هناك وسيلة لتجنب هذا القرار الشنيع الذي 

:خامتة

نه  م ينشرون احلضارة،  إن هذه احملرقة تعكس طبيعة جيش االحتالل الذي اّدعى قادته أ
الوطنية يف  جيش مهجي ال حتكمه أخالق وال ضوابط وال شرف، كما تعكس اتساع وقوة املقاومة 

كامل اجلزائر وخاصة منطقة الظهرة اليت قاومت بشدة الغزو االستعماري وعارضت نزع السالح 
حيث أجربت املارشال بيجو على اخلروج من العاصمة مقر قيادته ألجل قمعها وإخضاعها ونزع 

ح اليت رفضت نزع السالح واالعرت  لسلطة سالحها، كما تبّني الطبيعة احلربية لقبيلة أوالد ر اف 
ئها. االستعمارية، وفّضلت املوت حرقا وخنقا على االستسالم للعدو والتنازل عن مشوخها وإ
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كما تعكس اجلرمية إمجاع احلكومة الفرنسية على مساندة جيش االحتالل يف وحشيته 
وقمعه للمقاومة الوطنية حيث جّندت السلطات االستعمارية صحافتها لتربير اجلرمية وحتميل 

م عاندوا أوامر اخلضوع ورفضوا االستسالم مما جعل هؤالء الضباط يف ال كامل املسؤولية، أل ضحا
ات أصبح حاكما عاما ّقي إىل جنرال مث مارشال وخالل الستينمنأى عن العقاب حىت أن بيليسيي رُ 

على اجلزائر.
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من ُأصوِل اُهلِوية اَجلزائِرية
امعة تيارت، جمساعيل شعاللاألستاذ 

ملّخص:

متّثل املرجعية الدينية للغرب اإلسالمي على غرار الشرق اإلسالمي املرتكز األساس للهوية 
الدينية والعلمية الثقافية للمغرب األوسط (اجلزائر حاليا)، وشّكل كل من علم العقيدة والفقه 

املَعني الذي أخذ منه اجلزائريون طيلة - أو علم تزكية األخالق كما ُيصطلح عليه –والتصّوف 
القرون اخلمسة عشر لعمر اإلسالم يف هذه األرض الطاهرة، ووقفت هذه املرجعية صامدة أمام 

لوا لواء حماوالت الطمس اليت تعّرض هلا أبناء هذا املصر العزيز عرب التاريخ، وكان للعلماء الذين مح
هذه العلوم الدور األبرز يف حفظ هذه اهلويّة، يضاف إليهم ذوي الفضل من اخللفاء واألمراء الذين 
م عقول الرعّية من التشّتت والضياع بني شواذ األفكار واملذاهب، وجّنبوهم الوقوع يف   َمحَْوا بسلطا

ما لّدين ووقائع األحداث، فهلكثري من فنت الغلّو والتشّدد والتطّرف، والتأويل اخلاطئ لنصوص ا
تمع اجلزائري، أم هناك حماوالت لطمسها من جديد... هذا  تزال هذه املرجعية تلقي ِبِظالهلا على ا

ما سُيحاول اإلجابة عليه يف هذا املقال إن شاء هللا.   
SUMMARY:

Like in the east , the religion resources is consedered as the foundation of it,
the scientefic, and the cultural identity for the middle maghreb (algeria). Theology,
islamic legislation, and soufisme are the main religious resources in the last fifteen
centuries of islam in this purified land. These resources are still stading and resisting
the falsfying trials through times in this loving land. It is through the scholars of the
religious referances that the identity is conserved in addition to khoulafaa and princes,
who by their authority kept people’s rational attitudes safe and away from
exceptionalism. The question here: Is these references (mentioned above) escisting in
the algerian society, or is there any king of denying them? The answer will be in this
artical.

ملرجعية  تمع على جانب كبري من األمهية واخلطورة، نظرا لتعّلقها  تعّد اهلُُويَُّة ومكانتها يف ا
الدينية والفكرية العلمية اليت ينتمي إليها الوطن، أو مبعًىن آخر هي ُعمدة األجيال اليت ال غًىن عنها 
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تمعات اإلنسانية؛ فاجلزائر ل يست مبنأى عن هذه التغّريات، يف ِظلِّ التغّريات الطارئة على ا
صول هذه اهلوية الدينية ومحايتها من التزييف والتدليس والطمس الذي قد  والواجب إذن التعريف 

َيطاهلا، وال يتأتى ذلك إال بتحصني الشباب علما وِدرايًة وفهما.    
_ املذهب املالكي:1

ن األئمة الذين ُدوِّنت آراؤهم هو جمموع اآلراء االجتهادية إلمام ماملذهب الفقهي: 
وُحرِّرت، وما تاله من اجتهادات أصحابه على وفق قواعده وأصوله خترجيا وترجيحا. ويشمل 
املذهب اجتهادات إمام املذهب، واجتهادات أتباعه من تالمذته ومن تالهم، بشرط أن تكون هذه 

للمذهب وَمْعُزّوا إليه؛ االجتهادات صادرة عن قواعد اإلمام وأصوله، مبا جيعل االجتهاد  منسو
آرائه االجتهادية، ومذهب ابن القاسم أنس يففمذهب املالكية هو مذهب اإلمام مالك بن 

وأشهب، وابن وهب، وأصبغ بن الفرج، والقاضي إمساعيل، وابن أيب زيد القريواين، واملازري، وابن 
والَعَدوي، إىل غريهم من علماء رشد، وابن احلاجب، والَقرايف، والشاطيب، وخليل، واخلَْرشي،

.1املذهب وفقهائه

تهدين احلنفي، املالكي، والشافعي،  واملذاهب الفقهية هي مذاهب الفقهاء األربعة ا
ا عند مجهور املسلمني إىل اليوم واليت ُكتب هلا البقاء والتغّلب  واحلنبلي، وهي املذاهب املعمول 

لبصرة، على سواها من مذاهب أهل السّنة، كمذ لكوفة، واحلسن البصري  هب سفيان الثوري 
لشام واألندلس وغريمها، وحمّمد بن جرير الطربي وأيب ثور ببغداد، يف كثري من البلدان  واألوزاعي 

.2وغريها من مذاهب فقهاء األمصار

فون وكانت الُفتيا تؤخذ يف عصر الصحابة عن الُقرَّاء منهم، وهم احلاملون لكتاب هللا، العار 
َيا من كان  بدالالته؛ فلما انقضى عصرهم، وخلف من بعدهم التابعون، اتّبع أهل كل عصر فـُتـْ
ا إال يف اليسري ممّا بلغهم عن غريهم، فاتّبع أهل املدينة يف األكثر  عندهم من الصحابة، ال يتعدَّو

وى عبد هللا بن فتاوى عبد هللا بن عمر. وأهل الكوفة فتاوى عبد هللا بن مسعود، وأهل مكة فتا
عباس وأهل مصر فتاوى عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهم أمجعني. وأتى بعد التابعني 
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كأيب حنيفة ومالك وغريمها ممن ذُكر، فاتّبع أهل كل مصر مذهب فقيه يف األكثر، فقهاء األمصار
لغرب اإلسالم3وكان موطّأ . 4ياإلمام مالك سببا رئيسا يف استفاضة املذهب 

انتشرت املذاهب السنّية األربعة الصحيحة ألن أئّمة املذاهب قاموا بشرح الكتاب والسّنة، و 
لتأليف استنادا على هذه الشروح، وقّدموا بذلك خدمة جليلة لإلسالم .5وقام العلماء من بعدهم 

، وكان للمذهب يف  وانتشر املذهب املالكي يف رقعة واسعة من بالد العامل اإلسالمي شرقا وغر
م يف منو الفقه ودفعه لألمام، بتقعيد أصوله  البالد اليت انتشر فيها علماء أسهموا بدروسهم ومؤلفا

ارس هلا ِمسة وتنويع فروعه، ومالَحَقِة حاجات العصر ومشاكله، فكان للمذهب يف تلك اآلفاق مد
ّسست فيه، وال ِسَيما يف املدينة ومصر والعراق والغرب اإلسالمي عموما، وكان من  تمع الذي  ا
دأب علماء كل بلد تدريس املذهب، حىت استقّر بني علماء املذهب مصطلح املدنيني والعراقيني 

. 6واملغاربة

من كل قطر فـََرَوْوا عنه املوطّأ، وارحتل الّناس إىل مالك بن أنس رضي هللا عنه لطلب العلم 
واحلديث، ومسائل الرأي فبلغوا األلف رجل ممن َرَوى عنه، وكان من أشهرهم ابن القاسم وابن وهب 
وابن مهدي والشافعي وابن املاجشون وابن الفرات وابن عبد احلكم والليث بن سعد وابن حنبل 

فع الذي أخذ عنه كثري م ن أهل العلم، ومن أهل املغرب سحنون وحيىي وغريهم، ومنهم عبد هللا بن 
ملدينة املنّورة ُجّلة من علماء املغرب واألندلس، ومن اآلخذين علم  الليثي وتفّقه على تالميذ مالك 
مالك أهل مصر اليت خّرجت عددا كبريا من الفقهاء واحملديثني والعلماء، وبفضلهم وعلى أيديهم 

.7واألندلستتلمذ كبار علماء إفريقية واملغرب 

_ العقيدة وعلم التوحيد (علم الكالم):2

مسائه احلسىن وصفاته -أوالمفهوم اإلميان والعقيدة ينتظم ستة أمور:  ، واملعرفة  املعرفة 
املعرفة بكتب هللا املنّزهلا لتمييز -نياالعليا واملعرفة بدالئل وجوده، ومظاهر عظمته يف الكون. 

نبياء هللا ورسله، -لثاوالشّر واحلالل واحلرام واحلسن والقبيح. احلّق والباطل واخلري  املعرفة 
لعامل غري املنظور، من -رابعااملختارين ليكونوا أعالم اهلدى، وقادة اخللق إىل احلّق.  املعرفة 
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ليوم اآلخر، وما فيه من بعث وجزاء، وثواب -خامسامالئكة وجنٍّ وما إىل ذلك.  املعرفة 
ر. وعقاب، لتايل سري نظام الكون يف اخللق -سادساوجّنة و لقضاء والقدر، و املعرفة 
. 8والتدبري

ذيب السلوك، وتزكية النفوس، وتوجيهها حنو املثل األعلى، حنو  ويهدف علم العقيدة إىل 
خالق أنبيائه ورسله األطهار عليهم السالم. وقد  خالق هللا سبحانه وتعاىل، و حّدثنا التخّلق 

نه الفقه األكرب وهو أساس الفقه يف دين  اإلمام أبو حنيفة النعمان رضي هللا عنه، عن هذا العلم، 
.9هللا

وَلّما حدثت الفنت بني املسلمني، وغلب البغّي على أئمة الّدين، وظهر اختالف اآلراء، 
ماء يف اْلُمهّمات، فاشتغلوا وامليل إىل البدع واألهواء، وكثرت الفتاوى والواقعات، والرجوع إىل العل

لنظر واالستدالل واالجتهاد واالستنباط ومتهيد القواعد واألصول، وترتيب األبواب والفصول، 
جوبتها، وتعيني األوضاع واالصطالحات، وتبيني املذاهب  دلتها، وإيراد الُشبه  وتكثري املسائل 

ملباحثة وإدارة الك لتأّمل، واالختالفات. وألنه إمنا يتحقق  الم بني اجلانبيني، وغريُه قد يتحّقق 
ومطالعة الكتب، وألنه أكثر العلوم ِخالفا ونِزاعا فيشتّد افتقاره إىل الكالم مع املخالفني والرّد 
عليهم، وألنه ولقوة أدلّته صار كأنه هو الكالم دون ما عداه من العلوم. كما يقال لألقوى من 

ألدلة السمعية أشّد الكالمني: "هذا هو الكالم"، وأل نه ِالبتنائه على األدلة القطعية املؤيّد أكثرها 
لكالم املشتق من الَكِلِم، وهو اجلَرُْح. وهذا هو كالم  ثريا يف القلب وتغلغال فيه، فسمي  العلوم 
ل  ذ القدماء. ومعظم خالفه مع الفرق خصوصا املعتزلة الذين توّغلوا يف علم الكالم، وتشّبثوا 

لفالسفة يف كثري من األصول وشاع مذهبهم فيما بني الناس. وعمل أبو احلسن األشعري ومن تبعه ا
على إبطال آراء املعتزلة، وإثبات ما وردت به الُسّنة، ومضى عليه اجلماعة فُسّموا أهل السنة 

. 10واجلماعة

يلني أيب . واإلمامني اجلل11وهذه هي جهات شرف العلم ال تعدوها، فهو إذا أشرف العلوم
انتصبا دليلني على طريق السلف الصاحل ينافحان عن 12احلسن األشعري وأيب منصور اْلَماتُرِيِدي

م، وانتهضوا لتأييدهم ونشر  ن عن الكتاب والسّنة، وهرع العلماء لنصر م ويذ معتقدا
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ه عن واشتهر اإلمامان األشعري واملاتريدي مبعرفتهما الواسعة بعلم العقيدة ال.13طريقتهم ذي َوِر
أئمة املذاهب األربعة الصحيحة، حيث قاما بنشر املعرفة العقائدية ألهل السنة، ومها الُعمدة يف 

. 14ذلك

ملغرب واألندلس عن طريق ُجّلة  وانتشر علم الكالم والعقيدة على مذهب اإلمام األشعري 
لقالنسي، وكان عاملا املعروف 15من العلماء منهم إبراهيم بن عبد هللا أبو إسحاق الزبيدي

لغ األثر يف نشر هذا 16لكالم، والّرد على املخالفني، والرّد على الرافضة ، ومن الذين كان هلم 
هـ)، وهو من أعالم األشاعرة 403(تــ العلم ببالد املغرب اإلسالمي، حمّمد أبو بكر الباقالين

األشاعرة الذين كان هلم أثر كبري يف إدخال . ويعّد أبو بكر الباقالين من أبرز املتكّلمني 17البارزين
األشعرية إىل إفريقية وإرساء دعائمها، فبعد اشتهاره يف العراق قصده علماء القريوان لألخذ عنه، 
وشّدوا الرحلة إليه لكونه فقيها من فقهاء املالكية الكبار، وكونه من الُنظّار األوائل لألشاعرة. قال 

بكر فارس هذا العلم مباركا على هذه األّمة، وكان يلّقب "شيخ ابن عساكر: "وكان القاضي أبو
السّنة ولسان األّمة"، وكان مالكيا فاضال متوّرعا ممن مل حتفظ عليه زّلة قط، أو اُنـُْتِسب إليه 

. 18نقيصة"

سيس املدرسة االشعرية  وهناك تلميذان أليب بكر الباقالين، وإليهما يرجع الفضل يف 
، وأبو طاهر البغدادي، وخّلف الباقالين بعده 19لقريوان مها: أبو عبد هللا احلسني بن حامت األذري

لعراق وخراسان ونزل منهم إىل املغرب رجالن أحدمها من تالميذه مجاعة تفرّقوا يف البالد أكثرهم 
َرزين مشاهري، وكان رجال ذا علم  ا تالميذ ُمبـْ أبو عبد هللا األذري، وبه انتفع أهل القريوان وترك 
وأدب، والثاين أبو طاهر البغدادي الناسك الواعظ، كان رجال صاحلا شيخا كبريا، وكان أبو عمران 

َلَس به إّالأبو  ما َتطَيـْ طاهر البغدادي"، ومن املثّبتني الفاسي يقول: "لو كان علم الكالم طيلسا
فريقية أبو حمّمد عبد هللا بن أيب زيد القريواين وأبو احلسن القابسي، وكان  للمذهب األشعري 

. 20هلذين الَعَلَمْنيِ أثر كبري يف ذلك بفضل التالميذ واألتباع

يب احلسن القابسي، و  انتشر والشيخ املتكّلم علّي بن حمّمد بن خلف املعافري، املعروف 
، وأبرزهم أبو عمران الفاسي الذي أخذ عنه الناس من 21علم الكالم عن طريق مصنفاته وتالمذته
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. يضاف إىل هؤالء العّالمة أبو عمر عثمان بن عبد هللا السالجلي، الذي 22أقطار املغرب واألندلس
. 23يُعّد إمام أهل املغرب يف االعتقاد، أخذا عن ابن حرزهم والتاديل

ّوف (السلوك وتـَزِْكيَُّة األخالق): _ علم التص3

غلبت هذه التسمية على هذه الطائفة، فيقال رجل «قال األستاذ الشيخ اإلمام القشريي: 
صويف وللجماعة صوفية، ومن يتوّصل إىل ذلك يقال له متصّوف، وللجماعة املتصّوفة، وليس ُيشهد 

من هلذا االسم اشتقاق من حيث العربية وال قياس وإال ظهر فيه أنّه كالّلقب، فأّما قول من قال:إنّه
الصوف، وتصّوف إذ لِبس الصوف، كما يقال تقّمص إذ لَِبس القميص، فذلك وجه، ولكن القوم 
م من  م يف الصّف األول بقلو مل خيتصوا بلبس الصوف، وقول من قال: إنه مشتق من الصّف فكأ

ن هذه حيث احملاضرة من هللا تعاىل، فاملعىن صحيح ولكن الّلغة ال تقتضي هذه النسبة للصّف، مث إ
الطائفة أشهر من أن ُحيتاج يف تعيينهم إىل قياس لفٍظ واستحقاق اشتقاٍق، وتكّلم الناس يف التصوف 

. 24»ما معناه، ويف الصويف من هو؟ فكلٌّ عّرب مبا وقع له

لصُّوفية، إذ كان الناس بعد الّنيب  والتصوُّف عبارة عن قصد طريق طائفة خمصوصة ُمسُّو 
بعني، مث صّلى هللا عليه وسّلم لصحابة، فال فضيلة فوقها، مث من أدرك الصحابة يسمَّون  ُيَسمَّْون 

مر  أتباع التابعني، مث اختلف الناس وتباينت املراتب فسمي خواص الناس ممن هلم شّدة عناية 
الدين، الّزهاد والعّباد، مث ظهرت البدع وحصل التداعي بني الفرق، فانفرد خواص أهل السّنة 

سم التصّوف، واشتهر هلم هذا االسم املراع م من طوارق الغفلة  ون أنفسهم مع هللا، احلافظون قلو
. 25قبل املئتني من اهلجرة

التصّوف ذكر مع اجتماع، ووجد مع «وقال أستاذ الطائفة اْجلُنَـيُّْد بن حمّمد الفقيه: 
: -ابر هذه الطائفةأحد أك- ، وقال أبو عثمان سعيد بن إمساعيل 26»استماع، وعمل مع اتّباع

رسول هللا صّلى « التصّوف الصحبة مع هللا حبسن األدب ودوام اهليبة واملراقبة، والصحبة مع سّيد
تّباع سنته ولزوم ظاهر العلم شيخ - وقال أبو احلسني أمحد بن حمّمد النوري ، 27»هللا عليه وسّلم 

التصّوف الصرب «اعيل بن جنيد: ، وقال أبو عمرو إمس28»التصوف ترك كل حظٍّ للنفس«الطريقة: 
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واخلروج 30التصّوف الدخول يف كل خلق َسِينّ «. وقال أبو حمّمد اجلريري: 29»حتت األمر والّنهي
، وقال القاضي شيخ اإلسالم 31»من كل خلق َدِينّ. وقال حمّمد بن علي: التصّوف أخالق كرمية

األنصاري:  ، وتصفية األخالق وتعمري الظاهر التصّوف علم تُعرف به أحوال تزكية النفوس«زكر
والباطن لنيل السعادة األبدية. ويقول الشيخ زروق: التصّوف علم ُقِصَد إلصالح القلوب، وإفرادها 
ألحكام، واألصول  تعاىل عّما سواه، والفقه إلصالح العمل، وحفظ النظام، وظهور اِحلكمة 

لرباهني، وَحتْلِ  إليقان، كالطبِّ حلفظ األبدان، وكالّنحو علم التوحيد لتحقيق املقّدمات  َية اإلميان 
.32»إلصالح الّلسان إىل غري ذلك

ملتصّوفة  ملغرب لكثرة رحالت ُعّباِده إىل بالد املشرق، الذين التقوا  وظهر التصّوف 
وأخذوا عنهم، ومن هؤالء موسى بن معاوية الصمادحي الذي صحب وكيعا والفضيل بن عياض 

معاوية  الضرير، وكان أبو سليمان ربيع بن عبد هللا القريواين كثري السياحة والتغّرب، كما التقى وأ
ه) بعبد هللا بن اجلالء الصويف املشهور مبّكة، وتتلمذ عليه 279أبو عبد هللا املغريب السوسي (تــ 

. 33طائفة الصوفيةالصوفيان إبراهيم اخلّواص وإبراهيم بن َشْيبان، وكان اخلّواص من أقران اجلنيد سّيد

هل  ورحل إىل املشرق أيضا أبو هارون األندلسي املتصّوف املغريب من األبدال يتأّسى 
. ولقي أبو هارون األندلسي وأبو عقال غلبون املتصّوف القريواين، وأبو عبد هللا حمّمد بن 34الُصّفة

بن أيب احلواري الذي يضعه أيب محيد السوسي املستجاب من األبدال، َلُقْوا هشام بن عّمار وأمحد 
السُّّلمي يف الطبقة األوىل من الصوفية. وحمّمد بن طّيب املصري املتعّبد بسوسة صحب اخلرّاز من  
كبار الصوفية ببغداد، وأبو القاسم املغريب تلميذ أيب بكر بن سعدان الذي كان من أصحاب اجلنيد 

صحب ابن اجلالء الصويف وغريه من مشايخ وأيب احلسني النوري، ومنهم أبو اخلري األقطع التيناين
الصوفّية، وحمّمد السدري، وأبو القاسم احلسن بن مفرج، وأبو عثمان سعيد بن سالم املغريب الذي 

. 35صحب عددا من أجالء مشايخ الصوفية كأيب علي الكاتب

رب ومنهم أيضا حبيب املغريب وأيب عمرو الزجاجي والنهرجوري وغريهم، إذ محلوا إىل املغ
. ومن أهل طرابلس الغرب من  36علوم الصوفية وطريقتهم ومذهبهم ونشروا ذلك يف أهل املغرب

عبد هللا الشعاب (تــ  ه) أخذ عن 243كبار الصوفية على طريقة اإلمام اجلنيد، الشيخ العارف 
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، مجاعة من الفضالء، وكان شديد الزهد، مالزما للنُُّسِك واالعتكاف متمّسكا بطريق السلف
ج الكتاب والسّنة . 37وصدرت منه دعوات ُجمابة، وُحفظت له كرامات ظاهرة، داعيا إىل هللا على 

ملشرق مث انتقل إىل بالد املغرب  لزهد، واصطالحا ظهر  وُعرف التصّوف يف املغرب 
حلّج، وطلب العلم، والكتب واملؤلفات، والتجارة، ويعترب أبو عمران الفاسي من الذين أدخلوا

تعاليم اجلنيد إىل إفريقية، أّما فصول اْلُمؤلّفات الصوفية فكانت من حّظ عبد العزيز التونسي، ومن 
د التصوف  الذين جلبوا التصّوف من املشرق أبو يعزى، وأبو مدين شعيب الذي يعترب أحد أو

لنسبة للمغرب األوسط فقد انتشر التصّوف على مدى واسع، ف في كل ملغرب اإلسالمي، أّما 
لشريعة واالقتداء  بقعة منه زاوية أو مقام وّيل صاحل، وَحَلَقُة ذكر أو شيخ طريقة يدعو إىل التمّسك 

املصطفى صّلى هللا عليه وسّلم . 38بسّنة سّيد

جلزائر الشيخ عبد السالم التونسي، وأبو مدين  وكان من أوائل من نشر التصوف 
اليب، وأمحد بن عبد هللا الزواوي، وإبراهيم التازي، واإلمام ، ومن أقطابه عبد الرمحان الثع39الغوث

جلزائر  السنوسي، وابن زكري، وأمحد زروق، وأمحد بن يوسف امللياين وغريهم. وانتشر التصّوف 
نتيجة لعوامل فكرية وسياسية وأخرى اجتماعية، فالفكرية متثلت يف: 

بكامل املغرب اإلسالمي، كأيب يعزى، وأيب وجود أعالم صوفية َعِملوا على نشر هذه الطريقة - 1
مدين، وعبد احلّق اإلشبيلي، وابن مسرة  الذين أثّروا بسلوكهم وعلمهم حيث كانت الناس ترى فيهم 

ظّل متصوفة -2أمنوذج الصالح والتقوى، إذ توّىل معظم أعالم التصوف وعلمائه مهمة التدريس. 
ق، "كأيب مدين الغوث مع عبد القادر اجليالين"، املغرب على اتصال دائم ووثيق مبتصوفة املشر 

ويذكر "الغربيين" الكثري من متصوفة املغرب الذين انتقلوا إىل املشرق وأخذوا خمتلف العلوم كأيب زكر
حيي بن حمجوبة السطيفي، وداود بن مطهر الوجهاين، وإبراهيم بن ميمون الوجهاين، ويذكر ابن مرمي 

لشرق  اصي مجاعة منهم أخذوا  ونقلوا تلك العلوم إىل املغرب منهم عبد هللا بن عبد الواحد ا
ملؤلفات الشرقية كابن  لَبكاء"، وابن مرزوق اجلّد، وحمّمد بن عمر اهلواري...واهتموا  الشهري "

يب حامد 513الّنحوي يوسف بن حمّمد التوزري (تــ  هـ) الشيخ العامل الفيلسوف الصويف، لُِقَب 
ت" وعنه أخذ الصغري، كت ت من املبادئ والغا ب كتابه "التفّكر فيما يشتمل عليه السور واآل
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لقبه. وأبو مدين الغوث كان يدّرس "املقصد اَألْسَىن يف شرح أمساء هللا اُحلسىن" للغزايل، وذلك بزاوية 
الزواوي ببجاية. واإلمام حمّمد بن يوسف السنوسي (تـ  عاية" ه) اختصر كتاب "الرّ 895أيب زكر

.40للصويف "احلارث بن أسد احملاسيب"

سقوط الدولة املوحدية املواجهة لألسبان، فلم - 1وذاع علم التصّوف ألسباب عدة منها:
م.  هم يف محاية أنفسهم وأمواهلم وطرقا الغزو األسباين - 2جيد الناس عزاءا إال عند الصوفية وزوا

نشاء لسواحل املغرب اإلسالمي، وحتّمل مواجهة الغ زو إثر سقوط الدولة، الصوفية وذلك 
على طول الساحل الغريب. وحّىت بعد قدوم األتراك استمر الصوفية يف أداء دورهم  طات والزوا الر
بت  اجلهادي ومساعدة األتراك يف حماربة الغزو اإلسباين، ومواقف أيب طالب املازوين، وأمحد بن 

ين" إىل أن حترير وهران من التلمساين شاهدة على ذلك. وقد ذهب ك ل من "املشريف" و"الزّ
األسبان كان جبموع الطلبة والصوفية املرابطني حول املدينة، ال بعساكر األتراك، ودعوة الشيخ عبد 
الّرمحن الثعاليب إىل اجلهاد ورسالته يف ذلك شاهدة بدورها. ويذكر لنا التاريخ أن زاوية إبراهيم التازي 

ألسلحة والذخائر. بوهران كانت مليئ هجرة كثري من صوفية األندلس إىل اجلزائر، وهناك من -3ة 
ركا أثره وتالمذته وطريقة كاملة، و لعّل من أشهرهم "اإلشبيلي، واحلرايل، وابن  هاجر إىل املشرق 

 . ثريهم قوّ انتشار البذخ والرتف، وهذا ما أثّر على مشاعر الطبقات - 4سبعني"، وكان 
الكادحة، اليت وجدت يف الصوفية مالذا بعد أن عجزت دولة املرابطيني عن معاجلة الوضع املرتّدي 

 . تراجع القّيم الدينية واألخالقية وَأمهل اخلاّصة والعاّمة الكثري من -5اجتماعيا وأخالقيا واقتصاد
ه القومي، وقد حارب الصوفية هذا االحنراف. يقول حيي هويدي: "ففي هذه مبادئ الدين وسلوك

القرون اليت أعقبت تفّكك املوحدين وسقوط دولتهم... َسَرت يف مجيع أجزاء املغرب اإلسالمي روح 
اهدة والَكْشِف، وينخرط يف الزوا غريبة جعلت الشعب يُقبل إقباال مل يعرفه من قبل على أمور ا

م"والرُُبط ألولياء وكراما . 41ويؤمن 

ويذكر األستاذ أبو القاسم سعد هللا "رمحه هللا" عن التصّوف وعلم الكالم" أّن أبرز املنتجني 
يف العقائد عبد الرمحان الثعاليب وحمّمد بن يوسف السنوسي، ولكن جباية قد سبقت اجلزائر وتلمسان 

حمّمد اهلواري وعيسى بن سالمة البسكري هـ). ومنهم786مبدرسة عبد الرمحان الوغليسي (تــ 
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وغريهم. فكانت "الوغليسية "يف الفقه موضع دراسة واهتمام الالحقني لفرتة طويلة. كما سبقت 
ديس صاحب "السينّية" اليت تبارى بعض العلماء يف شرحها وتقليدها  قسنطينة مبدرسة حسن بن 

ا يف مدح الشيخ "عبد القادر ا ا أل جليالين" دفني بغداد. وقد امتد تيار هاتني بل والتربّك 
املدرستني شامال البالد كّلها. فكان يف مدينة وهران حمّمد اهلواري وتلميذه إبراهيم التازي، وكان 
مبدينة اجلزائر عبد الرمحان الثعاليب وتلميذه أمحد اجلزائري، ويف تلمسان حمّمد السنوسي الذي أصبح 

وله تالميذ كثريون ويف ندرومة "يوسف الندرومي" صاحب "قبس هو نفسه إماما يف هذا امليدان
األنوار وجامع األسرار"، ويف قسنطينة حمّمد الزواوي الفراوسين صاحب "اْلَمرائي" و"بـَرََكات 

42القسنطيين"، ويف بسكرة "عيسى بن سالمة البسكري" وهكذا.

_ علماء اجلزائر يف الفقه والعقيدة والتصّوف: 4
الدراية فيمن ُعرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية"، الذي صّنفه كتاب "عنوان 

فقيُهها وقاضيها ومؤّرُخها أبو العباس الغربيين، تـَْرَجَم فيه ألكثر من مائة وأربعني من رجال القرن 
ذه املدينة يف علوم الّدين من أصول  السابع اهلجري يف العهد املوّحدي واحلفصي، أحفل احلقب 

ريخوفقه  َرزين ببجاية الشيخني القاضي أبو علّي 43وتصّوف، ونثر وشعر و . ومن العلماء اْلُمبـْ
املسيلي وأيب حمّمد عبد احلق اإلشبيلي، ومن أجّلة العلماء الشيخ الفقيه القاضي العامل اْلُمْتِقُن 

" ممن ويل احملدِّث أبو حمّمد عبد العزيز بن عمر خملوف املعروف بـ "خزانة مالك رضي هللا عنه
. 44القضاء مبدينة جباية وبسكرة مث قسنطينة مث اجلزائر

وأشهر العلماء ببجاية الشيخ الفقيه احملّقق شيخ مشايخ اإلسالم يف عصره، إمام العّباد 
والزهاد أبو َمدين ُشعيب الذي كان يشيد بشيخه "أيب يـَْعزى" وكتاب "اإلحياء للغزايل" وكان 

. خترّج على يده ألف شيخ من العلماء 45ل الصفاء وخاّصة األولياءصاحب فنون يف العلم، ومن أه
.46ومن األولياء

وقد أورد الشيخ احلفناوي يف كتابه "تعريف اخللق برجال السلف" أخبار علماء أولياء الِربّ 
اجلزائري وما يليه من األقطار كالسودان، والعلوم اليت برعوا فيها كالّتفسري واحلديث والفقه واألصول 
والتصّوف والعربية والبيان وغريها، والشيوخ الذين أخذوا عنهم، وذكر نـَْبذا من أحوال الصالح 

. 47فيهم
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ومن العلماء ذوي اجلهد يف علوم الدين، والتشريع، واألصول، واللغة واالدب وغريها، 
ليفا، ولبعظهم دور خارج اجلزائر يف األندلس واملشرق حىت إىل نيسا وتدريسا و بور يف بالد استيعا

تهد اإلمام 240فارس إبن أيب سحمة أبو الوليد مروان املسيلي (تــ  ه) كان معاصرا للقاضي ا
سحنون بن سعيد القريواين الذي كان من املدافعني عنه لعلمه ومكانه، وحمّمد بن حسنني الطبين 

ه). وأبو علي 394وصفه ابن بشكوال بسعة العلم (تــ - بسكرة حاليا-ولد بطبنة عاصمة الزاب 
احلسني بن رشيق املسيلي أحد أعالم الّلغة واألدب عند املسلمني، حيث اعتكف على الدراسة 
لقريوان، وله "شرح على موطأ اإلمام مالك"، وكتاب الشهري الفريد "الُعمدة يف صناعة الشعر"، 

ريخ الدول" تويف بصقلية عام ( س أمحد الباغائي(تــ )هـ. وأبو العبا463وكتاب "ميزان العقل يف 
قوت 11مطلع القرن  ه)  كان َعَلما من االعالم يف علوم القرآن وفقه مالك، حىت قال عنه 

. والشيخ أبو جعفر أمحد بن - رضي هللا عنه- احلموي أنه ال نظري له على مذهب اإلمام مالك 
الشيعة العبيديني نصر الداودي أصله من مدينة املسيلة، وقيل من بسكرة، ومن الذين وقفوا ضّد 

ليفه "الّنامي" وهو شرح ملوطّأ 402وكّفر كل من يدعوا هلم على املنابر، تويف سنة (تــ  هـ)، ومن 
اإلمام مالك. وكتاب"تفسري القرآن الكرمي" الذي أخذ عنه الشيخ عبد الّرمحن الثعاليب يف تفسريه 

القدرية"، وله كتاب "األصول"، "اجلواهر احلسان". ويف كتب العقيدة "اإليضاح يف الرّد على 
و"النصيحة" وهو شرح لصحيح البخاري، وكتاب "األموال". والشيخ أبو حمّمد عبد هللا األشريي  
كان إماما يف الفقه واحلديث واألدب وكان الطلبة والناس واألمراء والوزراء يفتخرون مبجالسته 

رمامة تنّقل بني جباية واجلزائر للدراسة واألخذ عنه. والعّالمة أبو عبد هللا حمّمد بن علي ابن ال
ليفه "تسهيل املطلب يف حتصيل  والتحصيل مث انتقل إىل األندلس لطلب العلم، من 

و"التقّصي يف فوائد التقّصي" و"التبيني يف شرح التلقني" وقام بتحقيق كتاب "البسيط" املذهب"
يب حامد للغزايل، ومجع نُكتة ومباحثة. وأبو علي حسني بن علي بن حم ّمد املسيلي، امللّقب "

ليفه "التفكري" وهو كتاب يف علوم القرآن،  يب حامد الغزايل "رمحه هللا" من أهم  الصغري" تشّبها 
هـ). والعالمة 584أو 580و"التذكري يف أصول الدين" و"الّنرباس يف الرّد على منكري القياس" (تــ 

درس ببجاية على الشيخ -البويرة حاليا- من برج محزة هـ) أصله628حمّمد بن حامد القلعي (تــ 
أيب مدين شعيب بن احلسني وغريه وتنّقل بني عواصم املغرب اإلسالمي طلبا للعلم وروايًة للكتب 
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، منها "الديباجة يف أخبار صنهاجة" الذي اعتمد  ته مائتني واثنني وعشرين كتا حىت بلغت مرو
رخيه. وعدد من املستشرقني مثل ليفي بروفنسال، وعّمار الصقلي يف كتابه عليه ابن خلدون يف 

ريخ الطربي" و"شرح مقصورة ابن سريد"، و"شرح  "املكتبة الصقلية" و"ُعجالة املودّع" و"تلخيص 
. 48اإلعالم بفوائد األحكام" لعبد احلّق االشبيلي و"شرح األربعني حديثا النووية"

عبد هللا املعافري القلعي، وكان حّجة يف القراءات ومنهم أبو العباس أمحد بن حمّمد بن 
جلامع األعظم. وأبو حمّمد عبد هللا بن حمّمد عمر القلعي فقيه  والّنحو واللغة، وهو شيخ املشايخ 
حمّدث ومؤرّخ وكان حّجة يف فقه مالك، من تالميذه الشيخ أمحد الغربيين صاحب "عنوان الدراية"، 

ومؤّرخا، وعضوا مبجلس القضاء وأبو حمّمد عبد هللا بن حممّ  د بن عمر عيادة القلعي كان حمّد
هـ) .وأبو عبد هللا حمّمد 669ومشاورا من أمراء جباية وديوان القلعة، من تالمذته الشيخ الغربيين، (تــ 

هـ) حنوي ولُغوي أديب، ومؤرّخ من تالمذته العّالمة 673بن احلسني بن علي بن ميمون القلعي (تــ 
ين، وكان يقول الشعر يف الزهد، ومدح الرسول صّلى هللا عليه وسّلم، ومن ذلك قوله:الغربي

نُوا فـَُؤاُدَك ُمْغَرٌم      َوقـَْلُبَك َخفَّاٌق َوَدْمُعَك ُمْسَجمُ ***أَِمن َأْجِل َأْن 
القلعي؛ اْلُمدرُِّس والَعَلُم يف جامع وابن اخلرّاط أبو عبد هللا حمّمد بن عبد هللا بن حمّمد املعافري

القصبة واخلطيب واإلمام به، ويف اجلامع األعظم، وانتقع به خلق كثري. وابن يبكى أبو حمّمد عبد 
الكرمي بن عبد امللك بن عبد هللا بن طيب األزدي القلعي من علماء جباية، وأهل الدين واملكانة، 

لرابطة اليت حتمل امسه "رابطة اب ن يبكى". وابن صمغان ابو عبد هللا حمّمد القلعي تلميذ عبد دفن 
لعلوم وكان يُدّرس بداره. وابن منصور أبو عبد هللا حمّمد بن أيب بكر القلعي   احلّق اإلشبيلي متضّلع 
ضيا، والشيخ عمر بن عبد احملسن الصواف الوجهاين عامل وفقيه، حّج واعتمر  كان فقيها وفرضيا ور

لعلم ألزهر الشريف وتفّوق، رَْأٌس يف الفتوى برأي راجح، وهو من بين وجهان واّتصل  اء، ودّرس 
شرق وادي الصومام. والشيخ عيسى بن أمحد اهلنديسي "ابن الشاط البجائي"، متضّلع يف علوم 
الشريعة، وأصويل، وأديب، توّىل االفتاء واإلقراء واخلطابة جبامع جباية، وقد حتّدث عنه السخاوي يف 

الضوء الالمع"، وذكره الشيخ زروق وقال أن له تعاليق على كتاب "مسلم يف احلديث"، و"املزوين "
. 49يف نوازله"
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ومن علماء اجلزائر البارزين املفّسر الكبري حمّمد بن مرزوق، والعاِلمْني املَُؤلِفْني أمحد بن حيي 
الونشريسي، وحمّمد السنوسي، وصاحب "اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن" الشيخ عبد الّرمحن 

آلالف، ومنه م العلماء الشعراء الثعاليب، وصاحب "البدر املنري" الشيخ حمّمد املغيلي، وطائفة تعّد 
واملؤلفني الفلكيني مثل الشيخني القلصادي وابن قنفذ، والشيخ أمحد املقّري صاحب "نفح 

نتمائه إىل املذهب املالكي يف الفقه، والعقيدة األشعرية يف علم 50الطيب" . الذي يصف نفسه 
ماء والصلحاء والزهاد التوحيد وأصول الدين يف مقدمة كتابه هذا، الذي ترجم فيه لعدد كبري من العل

. 51واملتصّوفة
وتزخر مدينة تلمسان وتفخر بعلمائها وأوليائها الذين مألت أخبارهم اآلفاق، من الذين 
مجعوا بني الفقه املالكي والعقيدة األشعرية والتصّوف السين على طريقة احملّققني. ويعترب كتاب 

من املصادر البارزة يف هذا الفن من "البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان" البن مرمي
م، وأثىن عليهم  ملنطقة وذكر أحواهلم ومؤلفا التصنيف، حيث مجع سري ُجّلٍة من العلماء والصاحلني 
ملكانة  وعلى مؤلف الكتاب الشيخ حمّمد بن علي السنوسي صاحب كتاب العقائد الذي نّوه 

ا العلماء واألولياء يف ك . 52ل زماناخلطرية اليت امتاز 
رزا صاحب كتاب "منشور اهلداية يف   وعرفت مدينة قسنطينة ومنطقة الشرق اجلزائري عاملا 
كشف حال من ادعى العلم والوالية" وهو الشيخ عبد الكرمي الفكون بن حمّمد بن عبد الكرمي 

ريخ عريق ومنها العل1073التميمي القسنطيين (تــ  ماء هـ) رمحه هللا، وهو ابن عائلة ذات 
ل الشهادة أثناء الغزو اإلسباين لتونس سنة  م، 1535واملتصوفة، والقضاة البارعني، بل منها َمن 

والشيخ عبد الكرمي أبرز أفراد هذه العائلة علما وعمال ومسعة، هذه العائلة اليت كان هلا نفوذ روحي  
مسهم، ومدرسة لتعليم الطلبة من اجلزائر و  غريها، يّتبعون الطريقة الزروقية كبري، وهلم بقسنطينة زاوية 

الصوفية "طريقة الشيخ أمحد زروق" رمحه هللا، ويَْذكر يف كتابه شيوَخه الذين أخذ عنهم حفظ كتاب 
ليف كثرية وهي يف  هللا عّز وجّل، والفقه والفرائض وعلم الكالم "العقيدة" والّنحو. وقد ترك الشيخ 

ا طلبا الّدين واألدب والّنحو، وله أشعار نظمها يف مدح النيب صلى هللا عليه وسلم متوّسال 
خبار وكرامات األولياء واملتصّوفة الذين يرى فيهم الشيخ  للشفاء، وامتأل كتاب "منشور اهلداية" 

. 53الفكون الربكة والصالح
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يف أع مال ولقد كان اجلزائريون طيلة مدة اجلمهورية اجلزائرية العثمانية، يتبارون أتراكا وُعر
اخلري، ووقف األوقاف الطائلة على املساجد واملدارس واملنشآت العامة، أما التعليم االبتدائي فكان 
يلقن يف ثالثة آالف "ُكّتاب". وقد نبغ يف هذا العهد رجال أفذاذ، من أشهرهم عيسى بن حمّمد 

بن عّمار اجلزائري، الثعاليب، وحيي بن صاحل امللياين صاحب التآليف الشهرية وسعيد املقّري، وأمحد
وعمر بن حمّمد املنقاليت، وطائفة عظيمة من شيوخ اإلسالم وعظماء املدّرسني الذين أفادوا بعلمهم 

.54وعملهم
واملدارس، واملساجد واملعاهد واملعّمرات دورا رائدا وأساس يف تكوين هذا  وكان للزوا

االستعمارية األوروبية، إْذ تعترب من أحلك احلشد من العلماء واملفّكرين واملثقفني، خاصة يف الفرتة 
ريخ اجلزائر، ويتأّكد من خالل ذلك أصالة وعراقة الشعب اجلزائري املؤمن واملسلم  وأظلم فرتات 

اهد، الذي شارك حبضارته يف إثراء احلضارة العربية اإلسالمية . 55وا
_ احلملة الصليبية على اجلزائر:5

اجلبارة الطاغية، أن متحوا حتت حكم السيف والّنار كل هل تستطيع فرنسا االستعمارية
هذا التاريخ ؟ وأّن اجلزائريني ال حّق هلم يف وطن، وال يف جنسّية، وال يف علم، إمنا هم قوم من 
يف جهاد اشرتك فيه  الفرنسيني؟  وهذا ما قامت ضّده األمة اجلزائرية بدماء الشهداء وأرواح الضحا

ء واال ي قسنطينة"، وكانت له مع اجلند الفرنسي وقائع األجداد واآل حفاد، بقيادة احلاج أمحد "
مشرّفة. وبويع األمري عبد القادر بن الشيخ ُحميي الّدين اهلامشي بعد مؤمتر عقد مبسجد معسكر، 
ا أمري املؤمنني إىل لويس فيليب ملك اإلفرنسيني يبّني له حّق اجلزائريني وجاء يف الرسالة اليت بعث 

. 56املسلمني يف الدفاع عن أرضهم
وعمل األمري عبد القادر اجلزائري منذ البداية على تنظيم التعليم العام ونشره بني القبائل 
وقد حتّدث عن ذلك بقوله: "كان من واجيب كحاكم مسلم أن أدعم علوم الّدين وأن أبعثها". وكان 

واملساجد لتعّلم التاريخ وعلوم الّدين، اّلذين يريدون مواصلة تعليمهم بعد ذلك يُرسلون إىل ال زوا
م، وظهر أّن العلم هام جًدا، «حيث قال:  خّصصت للطلبة رواتب على حسب معارفهم ودرجا

فعملت على تشجيعه. ولكي أساعد الطلبة على دراستهم بذلت أقصى جهٍد ممكن للمحافظة على 
.57»الكتب واملخطوطات من الضياع
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ملقابل فإن ما وقع  تمع، واالقتصاد، والتشريع، إمنا و من الفرنسيني يف ميادين احلكم، وا
هو حماولة مستمرة لتحطيم اجلزائريني وتشتيت مشلهم وقتل إحساسهم، وجعلهم بال دين، وال لغة، 

. وعملت السلطات 58وال أخالق، وال ِعلم وال راية، أْي أُّمة من العبيد يف يد شّر النخاسني
ت اليت كان يقّدمها احملسنون إىل املؤّسسات الدينية والقضاء الفرنسية على تقويض العائدات واإلعا

ومعهم حالة العلماء واملثقفني  لزوا ذا حالة الطلبة  والكتاتيب، وساءت  عليها كاملساجد والزوا
. 59يف اجلزائر

والثقافية يف احلركة وامتاز املسلمون بتقاليدهم اخلاصة، املوجودة يف الّدالالت االجتماعية 
لفعالية املستمدة من فعاليات املؤّسسات  الوطنية اجلزائرية املقاومة لالحتالل الفرنسي، واليت ُعرِفت 
العربية اإلسالمية اليت منحت للجزائريني اجلانب الروحي، والفكر االجتماعي السياسي يف هذه 

ر حول مسعة جّده أنصار الشخصية . وقد مجع األمري خالد حفيد األمري عبد القاد60املقاومة
اجلزائرية برفض التجّنس والدفاع والتجّمع وراء مطامح اجلماهري يف السيادة الوطنية، وبعد انتخابه 
حلّق العام للجزائريني املسلمني الذين كان  لس املايل والبلدي استعمل كل صالحياته للمطالبة 

رتفت به احلكومة الفرنسية كرئيس للحزب املناهض ميثّلهم، كما نّدد مبساوئ االستعمار، واع
. 61للفرنسيني، وكزعيم للوطنية العربية، وِعَوَض أن تناقشه قامت بِنَـْفِيِه إىل مصر

وبدون شك فإن املقاومات ضد االحتالل الفرنسي ساندها وبطريقة حامسة اندماج 
اديكاليون حبزب الشعب اجلزائري )، والر L’OSاملسلمني يف املدينة، ومنهم ثوار املنظمة اخلاّصة (

)P.P.A) ت الدميقراطية )، والتحّرريني حلزب احتاد أحباب M.T.L.D)، وحركة انتصار احلر
تمع U.D.M.Aالبيان اجلزائري ( )، أصحاب املقاومة الشرعية والربملانية، لِتـَُعبََّأ كل طبقات ا

، واليت مجعت َشتات احلركة 62تحّرر) اليت قادت الشعب إىل الF.L.Nحتت لواء جبهة التحرير (
؛ فاجلزائريون معرويف األصول واألنساب واألجماد، وهم 63الوطنية وسط شعٍب يعيش بؤسا فظيعا

ُعصبة واحدة هي ُعصبة اإلسالم، وأُّمة واحدة هي أّمة القرآن، ومجاعة واحدة هي مجاعة القومية 
، اجلزائرية، قد اعتنقوا اإلسالم دينا منذ القرن األّول اهلجري بصفة مجاعية واّختذوا العربّية لسا

.64والُسّنة احملّمدية مذهبا
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ريخ هذه  وهكذا فإّن ما أسفر عنه احملموُل يف صدور الرجال وبطون الكتب من العلم و
يدة، يؤّكد مبا ال يدع جماال للشك أّن ُهويّة هذا الوطن واحدة على مّر القرون اخلمسة عشر  األّمة ا

رضها، ومع هذا اإلرث األصيل الذي توارثته أجيال الوطن اجلزائري لن تستطيع لعمر اإل سالم 
ذا املوروث غري اْلُمَفرَِّط فيه.   سم الّدين ِمن أن تعبث  التيارات الدخيلة، أو اْلُمَغاِلطَِة 
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.                                           144ص -م 1996هـ/1417-1ط-بريوت - دار الكتب العلمية -حتقيق مأمون بن ُحميي الّدين اجلنان -علماء املذهب 

.144ص - املصدر نفسه - إبن فرحون -16
.363ص -املصدر نفسه -17
- م 2007هـ/1428-1ط- ُدَيبّ -دار البحوث للدراسات اإلسالمية -اإلمام أبو احلسن الّلخمي -د املصلح حممّ -18
.112ص1ج

ألزدي، وهو احلسني بن حامت أبو عبد هللا األزدي املتكّلم صاحب القاضي أيب بكر بن الطّيب الباقالين، األذري:-19 يعرف 
حلشو وكان  ا جملس الوعظ. وعقد جملسه يف التوحيد بعدما اشتهرت دمشق  حمّمد بن أيب نصر، وعقد  ا أ َقِدَم دمشق ومسع 

لون َأحد َأحد، خرج األزدي بعد ذلك عن دمشق ونفذ إىل الغرب. أبو القاسم علي بن شيوخها إذا مسعوا كالمه خرجوا وهم يقو 
- م 1995ه/1415-بريوت -دار الفكر -دراسة وحتقيق عمر بن غرامة العمروي -ريخ مدينة دمشق - احلسن ابن عساكر 

.   188ص 54ج-49ص14ج
.113-112صص 1ج-املرجع السابق -املصلح -20
.297-296صص 1ج-ملرجع نفسه ا-21
.422ص 1ج- املرجع نفسه -22
ص -ه ـ1349- القاهرة -املطبعة السلفية ومكتبتها - شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية - خملوف حمّمد بن حمّمد -23

163.
حتقيق عبد احلليم حممود وحمّمد بن -الرسالة القشريية - القشريي أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن النيسابوري الشافعي -24

.464ص -م 1989هـ/1409- القاهرة -مؤّسسة دار الشعب -الشريف 
- حتقيق حمّمد عيسى صاحلية -املويف مبعرفة التصّوف والصويف -األدفوي أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب املصري -25

.38- 37صص -م 1977ـ/ه1408-الكويت - مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع 
.466ص -املصدر السابق-القشريي -26
.35ص - املصدر السابق-األدفوي -27
..36ص -نفسه املصدر -28
.36ص -املصدر نفسه -29
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ُه، وَأْحَسَن ُمَعاَشَرتَُه. وَسِينَ َسِينّ: _28 َ َلُه وفـََتَحُه. وَسَناُه: َرَضاُه ودا َكَرِضَي: صار ذا َسَناٍء.جمد َأْسَناُه:َ َرفـََعُه. وَسنَّاُه َتْسِنيًَّة: َسهَّ
دي  اف حمّمد نعيم اشر - حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة -القاموس احمليط -الّدين حمّمد بن يعقوب الفريوزآ

.1297ص -م 2005هـ/1426-8ط-مؤسسة الرسالة -العرقسوسي 

.37ص-املويف -األدفوي -31
.23ص -م 2005هـ/1426-القاهرة -دار املقّطم -حقائق عن التصّوف -عبد القادر عيسى -32
.94ص -م 1993-القاهرة -ضة العربية دار النه-الزهاد واملتصوفة يف بالد املغرب واألندلس -البيلي حمّمد بركات -33
ويهم مبسجده ويـَُعوُهلُم. وُهم قوٌم أخالهم احلقُّ من الركون إىل شيئأهل الُصفَّة: -34 رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم  كان سّيد

ا عن الُفروض. وجعلهم ُقْدَوًة للمتجّردين من الفقراء. أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصفهاين  -من الُعروض، وعصمهم من اِالْفِتتان 
.  339-373صص -1ج-م 1988هـ/1409-1ط-بريوت -دار الكتب العلمية -ِحليه األولياء وطبقات األصفياء 

.96- 94صص -فة الزهاد واملتصوّ -البيلي -35
.97- 96صص -املرجع نفسه -36
صر الدين -37 -1ط-األردن -دار البيادق -كليلية يف أعيان علماء ليبيا من املالكية اجلواهر اإل -حمّمد الشريف 

.45-44صص -م 1999هـ/1420
-هـ 1427- 1ط-بوسعادة املسيلة - مسي دار اخلليل القا-أعالم التصّوف يف اجلزائر - القامسي عبد املنعم احلسين -38

.25-24صص 
ألندلس عام أبو مدين شعيب بن حسني األنصاري:-39 شبيلية  م، هاجر إىل املغرب والتقى بشيخه 1126-ه520ولد 

إلمام الغزايل، وأبو يعزى يلنور ليأخذ عن األخري التصوف وعلم الب ثّر أبو مدين  اطن بعدما تزود بعلوم بن حرزهم العامل الزاهد. 
دار الغرب -أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة -م، ودفن بتلمسان. بوعزيز حيىي 1197- هـ594الظاهر. تويف رمحه هللا عام 

.13ص 1ج-م 1995-1ط- بريوت -اإلسالمي
.28ص -املرجع السابق -القامسي _40
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. 31-28صص 
.89-88صص 1ج-م 2007-اجلزائر - دار البصائر -ريخ اجلزائر الثقايف -سعد هللا أبو القاسم -42
دار اآلفاق -حتقيق عادل نويهض -ة يف عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية عنوان الدراي-الغربيين أبو العباس أمحد -43

. 8-7صص -م 1979نيسان أفريل -2ط-بريوت -اجلديدة 
.32-22صص -املصدر نفسه -44
-املطبعة الثعالبية -نب مراجعة حمّمد بن أيب ش-البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان -إبن مرمي أبو عبد هللا حمّمد -45

.228- 223صص -م 1908-اجلزائر 
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واملسرية التعليمية السرية

للدكتور ابو القاسم سعد ا

بلعباسخالدي مريم، طالبة دكتوراه، جامعة 

للغة العربية :امللخص 
ابو القاسم سعد هللا مفكر ومؤرخ ، واحد ابرز اقطاب املدرسة التارخيية اجلزائرية، تلقى 

بعدها شد الرحال طالبا العلم يف العديد من األصقاع   ،تعليمه األول مبسقط رأسه البدوع بوادي سوف
ت املتحدة األمريكية ،اثرى املكتبة الوطنية مبجموعة من التآليف خاصة يف كتونس،  والقاهرة، والوال

ميدان التاريخ وهو االمر الذي ال خيفى على أي دارس ومهتم بتاريخ اجلزائر، و أعمال الراحل أبو 
األكادميية املتميزة جعلت منه معينا ومرجعا، ال ميكن جتاهله يف دراسة ن أعمالهالقاسم سعد هللا؛ أل

االت ريخ اجلزائر، واحلديث عن شيخنا العالمة أبو القاسم سعد هللا واسع ومتشعب، بل متعدد ا
إلضافة اىل عديد االعمال احملقق ة واملرتمجة.بدايتا بدراسته االدب، وانتهائه حبقل الدراسات التارخيية؛ 

للغة  اإلجنليزية:امللخص 
Abou-Elkacem Saad Allah is a thinker , a historian as well, and one of the

most prominent poles of the  Algerian History School. He got his first education in
his birth area, Albidoua, in Al-Oued district. Later, he moved to various areas to
study and sake of knowledge such as Tunisia, Cairo and the USA. He enriched the
National Library with a series of his editions in the field of History, a matter that all
know about it. Abou Alkecem’s work made of him distinct and a reference to
everyone having the will to learn about the history of Algeria. It a wide space to
make when talking about such a great personality; Abou-Alkacem Saad Allah.
However, before the study of history, he had learned a lot about literature and his
reviewed and translated work as well. ـ
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-املعامل الثقافية- املسرية التكوينية - املسرية التعليمية -ابو القاسم سعد هللالكلمات املفتاحية:
لنخيل- الدراسة االدبية والتارخيية -النشأة والتكوين -أمريكا- الزيتونة- السرية الذاتية - العناية 

.عليميالتحول والتوجه الت

مقدمة:

جلزائر، عرفته الساحة الثقافية  ابو القاسم سعد هللا من اعالم الفكر والثقافة البارزين 
ا، فال خيفى على أي دارس ومتهم بتاريخ تآليفالمن ةمبجموع اليت اثرى املكتبة الوطنية و العربية 

املتميزة جعلت منه معينا ومرجعا ال اجلزائر أعمال الراحل أبو القاسم سعد هللا،  فأعماله  األكادميية
ريخ اجلزائر، ميكن  ميثل جتاهله يف دراسة  واحلال فان رحيل الدكتور أبو القاسم سعد هللا عن دنيا

درا  خسارة فادحة للحياة  الثقافية و الفكرية اجلزائرية، فقد قدم الراحل لسنوات منوذجا رائعا و
ت السلطة اليت ى بنفسه عنها طوال حياته. واحلديث عن شيخنا العالمة للمثقف بعيدا عن مغر

الت لغىن مواهبه وسعة علمه وإطالعه.  أبو القاسم سعد هللا واسع ومتشعب متعدد ا

ومتنوعا يؤسس الراحلوالدارس لسرية  يدرك حجم وثراء هذه القامة اليت تركت رصيدا ثر
سنحاول من خالل هذه الورقة العلمية التطرق اىل لق من هذا املنطملدرسة متكاملة املعامل واألسس. 

متيزت بعصامية وطموح عايل اليتجانب من جوانب هذه الشخصية أال وهي املسرية التعليمة لراحل 
فكيف كان املسار التكوين والتعليمي لألستاذ ابو القاسم سعد هللا، وما هي اهم املعامل نظريه،قلى 

لمي؟الثقافية اليت ميزت مساره الع

النشأة والتكوين :أبو القاسم سعد هللا- 1

حوايل سنة ولد نهالقاسم سعد هللا أبولألستاذر جل املراجع اليت ترمجت كتذ 
ال حيدد بني سنيت ، ونذكر هنا كلمة حوايل الن املعين نفسه1بقمار والية وادي سوفم،1930
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سوى أهلهر بوادي سوف وال يذكر فيقول" ولد يف البدوع جبوار مدينة قما2م1931و م1930
و ام1930درسته بقمار، عاممانه ولد يف صيف شديد احلرارة عام ترميم اجلامع الكبري و 

.3"م1931

من أكثريقول " ولدت مبنطقة ذات هواء طلق وهي رأسهوعن البدوع مسقط 
اصحراوية،  ح، تربتها قاحلة بعيدة املاءإ ، معظم اإلنتاجغالبا قليلة واحات مفتوحة للرمال والر

حلفاظ على اللغة العربية أيضاغرسات خنيل وشجريات دخان....كما اشتهرت سوف إنتاجها
ة يف طلبه لوالرحأهلهالعلم فيتمثل يف احرتام وأمان الدارج القريب جدا من الفصيح ،افهي من اللس

ةرب على الصإالسوف ألهلشظف العيش ال سبيل وأماتونس، إىلوخصوصا  واجلوعاملعا
.4والتعرض للخطر"

لطرق الصوفية اليت  قي مدن اجلزائر وبواديها فقد رحب اهل وادي سوف  وعلى غرار 
حظهم من احلركة ايضا ، وكان لسكان قمار واألخالقالفراغ الروحي الذي اصاب الدين مألت

ا اجلزائر، فرحبوا بزعمائها ومدارسها  حلركة الوطنية كملسفتها،وفاالصالحية اليت شهد ا رحبوا 
بعد ذالك يف الثورة وذالك بتهريب السالح والتطوع يف جيش وأسهمواحبزب الشعب، املتمثلة

املعارك.التحرير وخوض 

عائلته::1- 1

ينتسب أبو القاسم سعد هللا إىل عرشني كبريين مها أوالد عبد القادر من جهة األب وأوالد 
سم،األمبوعافية من جهة  القاسم أبو" وعلي هو جد والد علىي مسعودةأوالد" عرفت عائلتهم 

ذا االسم ل، وعرفت عائ'على بن مسعودة'فكان يقال له مهسعد هللا الذي عرف بني الناس  تهم 
وعندئذ 5"م1934سنة الفرنسينيغاية ظهور احلالة املدنية على يد إيلعلي مسعودة_ أوالد_
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فأبو جدهم (سعد)، إىلا نادالقاسم سعد هللا بلقب سعد هللا، استأبولة عبد هللا عم لقبهم كبري العائ
.6هو ابن امحد بن علي بن حممد بن سعد بن مبارك بن جحيدرالقاسم

الفالحني الذين عمروا قرية أوائلمن وأهلهالزراعة، فقرية متتهنأسرةيف نشأتهوقد كانت 
نيةالقاسم عن نفسه اليت تكلم عنها بضمري الغائب مقتا أبوالبدوع بغراسة النخيل، وقد قال  "  لأل

" أيضاوغطاؤه السماء" ، كما قال األرضوطاؤه -يقصد نفسه- الدنيا إىله كان عند خروج
م .7"تظله غري سقائف من جريد النخيليذكرون عند ميالده كانوا ال يفرتشون سوء الرمال والأ

يقتاتون على مخس مثرات للفرد الواحد يوميا ويف هذا وإخوتهومن شدة الفقر هذه كان 
كانو أنمثال أتذكرالقاسم سعد هللا " أبويقول  ت اجلافة أوراقايتناولون االناس عند من النبا

، وكنا وكأينة الشاي تعوض نب ا شا مترات معدودات لكل واحد منا يف اليوم كلم يتخيلو
اللباس أما".األمروالوالد (رمحه هللا) هو من كان يقنن هذا ت جوعا،منو مخس حبات حىت ال

" وكنا ال نلبس جديدا الكبري منا ألختهاواألختألخيهويرتكه األخفكان الثوب يبلى ويقصر 
ان أولأيضا، اذكر األوالدالواحدة كان يتداوهلا األلبسةأنأينه وهكذا ألصغر ميرتك لباسه 

بلون كاكي من خملفات احلرب العلمية ألنهيكن جديدا قميص ارتديته مل  كان لباسا عسكر
. 8ن الكرمي"مكافأة على ختم القرآالثانية، اشرتاه يل والدي 

واستنبات لنخيل،والعناية األرضيف فالحة وإخوتهالقاسم سعد هللا والده أبوقد شارك و 
ومنذ .جتارتهدر على العائلة مردودا يف ساحات من التبغ الذي كان يبعض اخلضروات، وزراعة م

لفقر والغنب أبناءكغالبية أحسلطفولته األوىلالسنوات  لسياسة االحتالواحلرمان جراءاجلزائر 
ب خرياتتالفرنسي اجلائرة اليت اع "... كنت الشأنذا سعد هللا يف هاجلزائريني ويقولمدت على 

ر) وكانت الشركات الفرنسية متتص عرق جبني والدي هلي يف الواحة (قماأمعالفالحة أمارس
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ا، وإخويت وقد شاهدت يف األمثان، غلىأورووتبيعها يف األمثانخبسخذها كانت أل
.9"إلنسانصغري ما يصنع اجلهل والفقر واملرض 

لرغم من شدة الفقر اليت كانت تعيشها عائلته  بو اوالده امحد الذي يقول عنهأنإالو
الشتغال أمل يكن يلزم ابنه 10م،1896ولد حوايل عام هانالقاسم ية ألعمال الفالحالقاسم 

لعلم وقراء ة القرآ قد سبلته للعلم 11لقاسمبإنة هللا عليه " ن فكان يقول رمحأكثر من اشتغاله 
اكفيه هم احلياة" .12فا

، لغربته األخريتوديعه يف مثواه يتمكن منومل م،1957نوفمرب17وقد تويف والده يف 
الفرحة على والده وهو حممل دخالعند عودته آمالملشرق الستكمال دراسته هناك آنذاك

خيتطف أنشاءت الصدف إذأخرىلشهادات العلمية اليت طاملا انتظرها منه، والغربة مل ترمحه مرة 
ريخ اجلزائر الثقايف"رير كتابهالقدر هذه املرة والدته العبيدية هايل وهو منكب يف حت ت "  يف الوال

ب توفيت والديت هايل العبيدية رمحها هللا، وأثناء حتريري للكتا" :يقول يف ذالكاألمريكيةاملتحدة 
وكان بيين وبينها احمليط والقارات وكانت تنتظر عوديت و انتظر رؤيتها وكنت امين نفسي حبمل 

رؤيتها يف عاستطملاألخرى ولكن خطفها املوت و ت تفعل مع كتيب لتقبيله كما كانإليهاالكتاب 
.13"األخريةحلظات احلياة 

وهم:األبمن جهة إخوة5كبرية العدد متكونة من أسرةالقاسم سعد هللا يف أبوعاش 
. 14بكر ومباركةوأبووعمر وإبراهيمفهم: علىي األشقاءإخوتهأماالبشري والطاهر والصادق وخرية، 

جلزائر وب دينه وتزوج من نصفسعدالقاسمأبوأمتعد عودته من رحلته العلمية واستقراره 
، كانت طالبة عنده بقسم من والية املسيلةحمافظةأسرةالسيدة حفصة بنت عمر بن سامل من 

حني تقدم خلطبتها رفقة، رفيقيهاألربعنيريخ جبامعة اجلزائر وحينها كان مرتمجنا قد جتاوز سن االت
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. كما حضر حفل الزفاف م1969جويلية 24وحممد مهري، وكان زواجه منها يوم عبد هللا الركييب
.15وخالدإبراهيموإخوتهوأمهايل هكل من رفقائه عبد هللا الركييب وعبد هللا عثمانية وخاله فيصل 

بتوفري شروط أوالويف سريته حتدث عن دعم زوجته له من خالل تفهمها لطبيعة عمله
نيا ت اليت عايشاها معا و فيما يكتب أحياالرأيوإبداءالوسائلبشىت إعانتها لعمل رغم الصعو

واستين".... وهي اليت أيضاويذكر ."16حصيف وثقافة واسعةرأيفهي على حد قوله " صاحبة 
كلما أزرياليت شدت من وهي واإلحباطليأسأصابحني ضاعت حمفظيت الثمينة وكدت 

ألحباثيويضيف " وكان تفرغي .17"ين عراقيل وحتملت معي الغربة وشظف العيش واحلرمانواجهت
ا أسفاريوكثرة  وطيب رضىتقبل ذلك بكل من بعض حقوقها ومع ذالك كانتأحياحيرما
بنه . 18"مواجهة الصعاب يف سبيل هديف النبيلوتشجعين علىخاطر وقد رزق مرتمجنا فيما بعد 

بنه كبرية عند والدته وقد مسي هللا وكانتسعد الوحيد امحد  أبوعلى اسم والد محدفرحة الوالد 
.19هللالقاسم سعد

: وفاته:2- 1

هز التويف  ملستشفى العسكري يف عني 83شيخ أبو القاسم سعد هللا عن عمر  سنة 
لعاصمة يوم السبت  نقله إىل م، بعد صراع مع املرض كما رفض2013ديسمرب 14النعجة 

فرنسا للعالج وفضل البقاء يف اجلزائر، وقبل أن يشتد به املرض مباشرة بعد عيد الفطر رفض أبو 
القاسم سعد هللا أن يتنازل عن صيام رمضان رغم حتذيرات طبيبه اخلاص، حيث أمت صيام الشهر 

لعاصمة منه حيث أصابته وعكة صحية لينتقل إىل مستشفى عني النعجة 26الفضيل إىل غاية 
ريخ اجلزائر وأعلم  رخيها وسقط ركن ركني يف  وتويف هناك، ومبوته فقدت اجلزائر مشعًال ينري 

رخيها وثقافتها . شخص بثقافتها وأكثر من كتب عنها وعاش حياته كلها يف خدمة اجلزائر و



خالدي مريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السيرة والمسيرة التعليمية للدكتور ابو القـاسم سعد هللا  

251

تعليمه:–2

لتعليم وهو طفل يف سن اخلامسة من عمره،  طة تعليمية له  حموأولكانت بداية عهده 
مل قمار أهلبقريته على شاكلة اقرانه يف تلك الفرتة، وهو تقليد قدمي عند القرآنيةرسة دكانت 

من القران الكرمي شيءيقتضي بدخول الولد اجلامع حىت حيفظ واإلسالميةوعموم البالد العربية 
.20مياإلسالحىت يتمكنوا من ممارسة شعائرهم الدينية والتسلح مببادئ الدين 

اليت كانت عليها اجلزائر يف تلك الفرتة هي اليت دفعت به املأسويةالظروف أنوالظاهر 
يف جمال التعليم مل آنذاكاالحتالل الفرنسي إدارةدخول الكتاب فالقوانني اليت فرضتها إىلمثل غريه 

على حتفيظه ، وكانت والدته فيما يذكر حريصة 21اجلزائر من التحصيل العلميألبناءتكن تسمح 
جامع ن من قبل وخترج من آالشيخ احلفناوي هايل الذي حفظ القر خيهاوتعليمه القران اقتداء 

يصبح مثله من حفظة أمنيتها أنكتسب بذلك حظ كبري من االحرتام والتقدير، فكانت ا الزيتونة ف
.22القران ومحلة العلم

وذالك على عهد شيخه املعلم م،1944القاسم القران الكرمي حوايل سنة أبوحفظ الطفل 
ذه املناسبة أبو ذبح  معنوي وهواألولكان التكرمي تكرميني،له والده أقامالقاسم بن الربية، و

أما،ن وترديد املدائح الدينيةيج، تسامر فيه الناس على القرآكبشني ومجع الناس فيه يف حفل
وهو شراء اللباس امل أنوبعد بلقاسم.قميص يلبسه أولسابقا وهو رذكالتكرمي الثاين فكان ماد

لى هذا احلال سنتني متتاليتني عيف صالة الرتوايح، وبقى ينوب عن شيخهأصبحكرره ثالثة مرات 
يف حفظ القران الكرمي لعدم استقرار معلمي التأخر، ويعود السبب يف هذا )م1946- م1944(

.23ابن الربية والشيخ الزبريياستقر بيع املعلمانأنإىلالقران مبنطقة البدوع 
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للغة العربية وقواعد دئ األوليةالقاسم سعد هللا حفظه القران واستيعاب املباأبوإمتاموبعد 
نفسه وتعلقت بتلقي املزيد من العلم واملعرفة، فكانت الوجهة جامع الزيتونة اشرأبتالشرع احلنيف، 

ويقول سعد هللا عن العوامل اليت راغب.م كل قبلة لطالب العلم من اجلزائر وحلآنذاكالذي كان 
يف منطقة اإلصالحيةاحلركة انتشار افكارجل مواصلة دراسته، هو أتونس من إىلحفزته للسفر 
ديس سنة آنذاكوادي سوف  رة الشيخ عبد احلميد بن  رة مل 1936، خصوصا بعد ز م، والز

دن وقرى ومداشر اجلزائر، وقد معرب زاع صيتهالذي اإلصالحيعادي فهو العالمة تكن لشخص 
الذالك وهو صغري السن حيث يقول عن ذلك ثر اذكت روح النهضة بني سكان املنطقة أ

لذات وهذا ما حفز العديد  تونس للدراسة يف جامع إىلمن شباب منطقة قمار للتوجه وقريته 
ء الشباب يعودون يف صيف  عددهم كان يف تزايد مستمر، فكان هؤالأنوحسب ما ذكر الزيتونه،

.24جديدةأفكارنشرون بينهم يكل عام  فيتصلون بشبان جدد و 

أسوةجبامع الزيتونة وااللتحاقالدته له رمحها هللا يف حفظ القرآنكما كان تشجيع و 
احلفناوي هايل، يقول يف ذالك: " .... وقفت والديت ورائي يف حفظ القران الكرمي يف جامع خيها
معتقدة مثله عاملا حمرتما، ألكون(خال) خيهاأسوةة تونس قمار، مث الدراسة جبامع الزيتونبالبدوع 

العلم الشريف، غريطفل فلم تطلب من هللا شيئا وأليلة القدر) (القدري هللا قد فتح عليها ان
ا كل حيايت معتقدا يف قرارة نفسي  ري رجل قدإينوهي اليت رسخت يف هذه الفكرة حىت عشت 

.25لغري هذه املهمة "أخلقمل وأنينخدمة العلم الشريف وان هللا قيد اختارين ملهمة وهي 

لرغم جانبه إىلمن اجل الوقوف إليهاحلاجة مسالقاسم سعد هللا كان أبووالد أنمن و
، ويف هإخوتانه مل جيربه على قطع مواصلة دراسته، كما فعل مع إالومساعدته يف الفالحة والزراعة، 

جامع الزيتونة إىلإرسالهشهادة البن عمه عبد الرحيم سعد هللا يقول يف ذالك ".... وعندئذ تقرر 
يرى وجوب معاملته مثل واألبلطلب العلم إرسالهمصرة على فاألمواألب،األمبعد جدال بني 



خالدي مريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السيرة والمسيرة التعليمية للدكتور ابو القـاسم سعد هللا  

253

م، لأنمنه، فكلهم يريد األكربإخوته كن بتشجيع من يتعلم والظروف املعيشية ال تتحمل غيا
. 26"رأيهن الشيخ طاهر التليلي عدل عمي ع

أبووسفر دور يف تشجيع أيضاديق الوالد وعديله كان له فالطاهر التليلي الذي كان ص
ولتقارب ،اإلصالحيةاحلركة إىلمن خرجيي الزيتونة ومنتمي أيضاالزيتونة، فهو إىلالقاسم سعد هللا 

ثرالرؤى بينه وبني والده  جعلته يوافق على فكرة سفر ابنه اإلصالحيةحلركة األخريهذا أيضاو
.27لدراسةإخوتهالقاسم دون غريه من أبو

املادة مل تتوفر لوالده يف تلك السنة، أنإال، م1946واستعد بلقاسم لذهاب لزيتونة سنة 
ظ املتون حني توفر مصاريف السفر. كما نصحه ممن سبقوه لدراسة هناك حبفإىلفانتظر بذالك 

، فحفظ املصنفات واملتون يف النحو والصرف والفقه والعقائد، لالستعداد قبل ذهابهاألساسية
. 28لالختبار الذي سوف جيريه قبل دخوله

:م)1954- 1947(القاسم سعد هللا يف الزيتونةأبو: 1- 2

كمل ، عندما استم1947لزيتونة سنة اللتحاقالفرصة أليب القاسم سعد هللا لأتيحت
لزيتونة، فأرسلهتونس، إىلوالده مجع مستحقات السفر  رفقة شباب من قمار سبقوه يف الدراسة 

له جراحا يف أحدثفلما لبسهإخوانهله حبذاء من خملفات جيءاألولسفره مبناسبةويذكر انه 
من على نفقتهم اخلاصةأخرله حذاء له اصدقاءهمتاما فاشرتىملشيعلى اأعاقهقدميه مما 

.29ليواصل به الطريققسنطينة

لزيتونة وهو ذو املستوى البسيط على حد تعبريه الذي مل يؤهله أبوالتحق  القاسم سعد هللا 
ن وحده ال يؤهل لدخول لزيتونة مباشرة " ... األوىل، الن حفظ القرآالتسجيل يف السنة نمألكثر

القران وال مبادئ احلساب وال أرتلاعرف كيف حىت حترير رسالة بل الأحسنوجدت نفسي ال 
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هناك أنرغم أوىلالسنة إىلفتمكن من الدخول .قواعد الفقه لذلك خضعت المتحان عسري"
الثانية والثالثة.للسنة هيلهمطلبة مت 

ل حلق الذكر، دحداثي حيث استعملت فيه السبورة بسلوبمرة كان متدرسه وألول
ءالنحو والصرف والتاريخ والتوحيد و واألصولفدرس الفقه  واحلساب، وحسب والكيمياءوالفيز

على املواد العلمية واألدبيةطغيان املواد الدينية والتارخيية هوما ميز الدراسة بتونس أهمن اسعد هللا ف
املعاصرة .30والقضا

لزيتونة فكان من أما مصطفى املؤدب، والصادق األصرم،الشيخ على أبرزهمشيوخه 
ا وأثناء. خلالعنايب، وخمتار الوزير ...اس، حممدبسي القاسم السنة أبوالطالب أقامفرتة دراسته 

السنوات الستة الباقية فقد قضاها جبامع القصر أمايف مدرسة صاحب الطابع احللفاوين، األوىل
ب املنارة مع قيم اجلامع الشيخ حممد ماما الياجوري، الذي كان له بتونس عوض  يف األبحبي 

طيلة ستة سنوات ملالقاسم سعد هللا، والذي لوال أيبوحسب قول غربة له،أول ا رعايته له ماد
.31استطاع مواصلة دراسته يف جامع الزيتونة

هدفه إىلالظروف القاسية اليت عايشها مؤرخنا يف تلك الفرتة للوصول إىلونشري هنا 
، يشتغل ليوفر قوت يومهأنكثريةأحيااضطر بنفسه، حيثدراسته أعباءالنبيل، فقد حتمل 

على بعض البيوت مقابل بعض فكان يقوم يف الصباح الباكر ليبيع احلليب، ويوزع زجاجاته 
ا طعاما ال يسمن وال يغين من جوع، وكان لسد الرمق فقط، فكان الدريه تغذىإذامات ليشرتي 

.32يف النهار ال يتعشى يف الليل والعكس صحيح

لنجاح والتفوق مما جعله ينتقل من ورغ ت فقد تكللت جمهودات مرتمجنا  م هذه الصعو
م، مث التحصيل عام 1951يف عام األهليةى شهاديتأن حتصل علإىلبنجابة أخرىإىلسنة 

عل تطور مستواه الفكري والثقايف، بفوهو ما يبني؛الثاين يف دفعتهبرتتيب، بتقدير ممتاز م1954
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سواء من خالل املنافسة العلمية بينه وبني زمالئه يف حلقات الدروس ويذكرهاده،حيويته واجت
تونسيا كان جيلس أنفيقول" اذكر حداها جانيب يف حلقة الدرس (الطريقة) وهو ابن إىلشا

من خالل تشجيع مشاخيه له كما فعل أوحد بعيد". إىلاألدبمحيدة، وكان ينافسين يف مادة 
سعد"إنينالصرم حينما قال له" شيخه على ا 33فخور بك 

زمالئه  أحدأنفبدا يظهر تفوقه على زمالئه من خالل مساجلته معهم ومن الطريف 
حلرج، فشعر القاسم جعل أبونفسه، مما إىلكان حيفظ شعر الشايب وينسبه  مل يبلغ مستوى هيشعر 

ملواصلة قراءة أكربخللق روح تنافسية كان دافعا وحتدأنإالشعر الشايب، فما كان من ذالك 
ري الرتدد على دور املكتبات حتذوه إىل جانب الدروس النظامية كان كثأيضاوهو وقرض الشعر.

، فكان يقصد جبال صغري يسمى الرابطة يطل على تونس ينظم رغبة جاحمة يف التحصيل واالطالع
الت لساعات طويلة دون  جلوع حيأنالشعر ويطالع الكتب وا حيمل معه أنالعطش ودون أوس 

املساء. وكان لكل تلك الكتب اليت كانت تستهويه وخصوصا املؤلفات أي غذاء من الصباح إىل
البالغ يف تكوينه وحتصيله العلمي وصقل األثر، .... اخلالشعرية ككتب الشايب وجربان خليل جربان

.34مواهبه يف جمال الشعر والفن القصصي

الصحف التونسية القصصية يفابداعاته الشعرية وجتاربة أوىلح يف نشر ويف تونس جن
الت مثل املعارف، والبصائر لسان حال مجعية العلماء واألسبوعوالنهضة منها الزهرة وبعض ا

بنشاط البعثة الطالبية الزيتونية وأيضااملسلمني اليت كان يراسلها بقطع شعرية ومقالت وقصص، 
.35رئيسهااليت كان 

لقول أثرتالقاسم سعد هللا عن االجتاهات اليت أبوويتحدث  يف حياته وهو يف تونس 
:"دراسيت بتونسأثناءيف حيايت أثرتهناك ثالثة اجتاهات قد أن" غري 

لزيتونة :االجتاه األول-  وهو الرتبية الدينية واألخالقية اليت تلقيتها 
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:36اليت اكتسبتهاوهو الرتبية الوطنية:االجتاه الثاين- 

.م1948عن طريق مشاركيت يف نشاط مجعية الطلبة اجلزائريني منذ- أ

م مع الطلبة اجلزائريني يف متثيل رواية "اخلليفة العادل" يف عدة 1953عن طريق اشرتاكي سنة- ب 
جلزائر.مدن 

م. 1948"البصائر" منذ سنةعن طريق قراءيت جلريدة- ج 

لث وهو الرتبية األدبية اليت حصلت عليها بفضل مطالعايت إلنتاج الشرق العريب االجتاه الثا- 
.37قراءيت "للرسالة " "وأبوللو" و"اآلداب البريوتيةوخصوصا.

وبعد جناحة وخترجه من جامعة الزيتونة بتقدير ممتاز برتتيب الثاين يف دفعته، ومع رغبته 
لن جيد مستقبل لثقافته العربية يف اجلزائر يف انه كانه كان يدر و خاصة الشديدة يف استكمال دراسته 

اجلامعات العربية إحدىظل ردوحها حتت وطأت االستعمار، ففكر يف الذهاب لدراسة يف 
إىلالبعثات أمستهم، فتحت جماال ملا 1953ملشرق، خصوصا وان مجعية العلماء ومنذ سنة 

تسهيل مهمة احلصول على منح الذي توىل اإلبراهيميالشيخ البشري شرافاملشرق وكان ذالك 
طري الطلبة يف اجلزائريني ليدرسوا مث يعودوا لتألصاحل الطلبة واإلسالميةالدول العربية من بعض

.38اجلزائر

اللتحاقفتقدم من تونس بطلب منحة من مجعية العلماء، اال ان اجلمعية رفضة طلبه 
ديس فقد سافر جلامعة ضمن هذه البعثات لكونه مل يكن طالب تونس يف نفس إىلا يف معهد ابن 

غبته امللحة ومتسكه الشديد هذا الرفض مل حيبط من عزميته فر أنإالا املعهد السنة اليت افتتح فيه
اجلزائر ليوفر قدرا من املال إىلمميزات شخصيته، فقرر العودة أهمإحدىة دراسته كانت مبواصل

.39دراسته على حسابه اخلاصمتامإاملشرق من اجل إىلخيوله السفر 
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):م1955-1954القاسم سعد هللا يف اجلزائر (أبو-2- 2

ر مبدينة م، واستق1954نوفيمرب 19اجلزائر يوم إىلالقاسم سعد هللا من تونس أبوعاد 
ا ويذكر سعد هللا انه اجلزائر العاصمة ومل يكن بغربة ووحشة قاتلة يف أحسله سابق معرفة 

الحتالل جيثم على صدري ألولالفرنسي وممارساته "لقد شعرت اء االحتاللالعاصمة جر  مرة 
حلراش احلرة، فدرسوخينقين"، وبعد وصوله، عني مدرسا مؤقتا يف مدارس اجلمعية  مبدرسة الثبات 

مدرسة التهذيب بعني الباردة بضواحي إىلانتقل أشهر، مث بعد بضعة الربيع بوشامةإدارةحتت 
.40الشيخ حممد احلسن فضالءإدارةواليت كانت حتت العاصمة 

قسم باح وبعد الظهر تدريس تالمذة صغار يف السن، قسم لروضة يف الصإليهوقد اسند 
. 41حتضريي، وحسب شهادة مديرها فقد كان ممتازا يف ثقافته وخلقه ومعاملته لتالميذهأوىلسنة 

إلضافة إىل ، اإلسالميدروسا مسائية على الكبار يف التاريخ أحياالدروس اليومية كان يلقي و
من الدروس لعامة الناس مبصلى احلي بعد صالة املغرب، متثلت يف مسائل فقهية أخرونوعا 

آنذاككان صغري السن وألنه. .... اخلقرآنيةآية، معامالت، تفسري وأخالقيةوموضوعات دينية 
لشيوخ الذين يقدمون الدروس يف املسا لشيخ الصغري" تفريقا بينه وبني مقارنة  جد فقد لقب "

.42منه سنااألكربالشيوخ 

الف 100سنة من التدريس متكن سعد هللا من توفري تكاليف السفر حوايل وبعد حوايل
مت رفض بعد اناخلاصة، مكانياتهاملشرق إىلرحلة البحث عن جواز سفر لذهاب ليبدأفرنك، 

وكذا رفض سلطات إقامةلعدم متكنه من احلصول على شهادة طلبه يف احلصول على جواز سفر
.43اخلدمة العسكريةأدائهاالحتالل التصريح له قبل 
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ساعده يف هذا يتونس لعله جيد من إىلخيار سوى الذهاب أمامههذا الوضع مل يكن أمام
هرا لشيخ املقيمني بتونس وهو الشيخ على خلف الذي كان صأصدقائهحد، وهناك اتصل األمر

القاسم سعد هللا أبومتكن األخريالطاهر مجيل شيخ اجلالية القمارية القاطنة بتونس وبتدخل هذا 
ذه 44ودرس بتونسأقامعتباره بسهولة اإلقامةمن احلصول على شهادة  استخرج جواز اإلقامة. و

الدين بن نوروضة للحج والسياحة " لصاحبها سجل يف وكالة سياحية "الر أنسفر فرنسي بعد 
احلج.إىلذهابه أساسفيها على تسجيلهالتونسية، وكان األسبوعمحودة مدير جريدة 

حني استخراج جواز سفره، وللمشاركة يف املناظرةإىلاجلزائر إىلالقاسم سعد هللا أبوعاد 
أوت25وم املعلمني مبدارسها احلرة يلاللتحاق(املسابقة) اليت نظمتها مجعية العلماء املسلمني 

مزهودي، وقبل ظهور النتائج وصلته إبراهيمعلى املسابقة حينذاك الشيخ أشرف، وقد م1954
ن جواز سفره قد  القاهرة. مع العلم إىلجاهز، فالتحق بتونس ومنها أصبحبرقية من تونس ختربه 

موع العام حدىخوله التدريس ، واليت ستانه جنح يف املسابقة اليت قدم عليها برتتيب الثاين يف ا
له مإىلالسفر أنإالمدارس اجلمعية،  صر ملواصلة دراسته يف التعليم العايل كانت دائما تشغل 

اية دراسته العليا إالوتفكريه فلم يكن مستعدا بعد لتدريس  ملشرقحدىبعد  .45اجلامعات 

):م1960-م1955يف القاهرة (سعد هللالقاسم أبو: 3- 2

ا ثالثة إىلالقاسم سعد هللا أبوسافر  ممصر مرورا بتونس مث ليبيا اليت بقي  بسبب أ
مدة إلطالة. مما اضطره .... اخلالتأشريةاملشددة كاملساءالت واحلصول على اإلداريةاإلجراءات

بنا الطائرة يف مطار .... نزلتيقول يف ذالك " م،1955سبتمرب 24السفر، فوصل القاهرة يوم 
أينأدرىالتحقيق املطولة ... خرجت من املطار، وكنت ال إجراءاتليال، وبعدا استكمال ملاظةأ

لقاهرة الذي أحدااعرف أكنمل أليناذهب  أخذتههناك فكان معي عنوان مكتب مجعية العلماء 
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حيث املكتب وطرقت الباب بعد منتصف إىللشيخ العريب التبسي يف اجلزائر فغامرت وتوجهت امنا
.46بنفسه، واستقبلين فيه"ليل ففتح يل الشيخ البشري اإلبراهيميال

حني إىل، ملدة مخسة عشرة يوما، اإلبراهيميهللا ضيقا عند الشيخ القاسم سعدأبونزل 
عن موعد التسجيالت اليت متت يف شهر جويلية وحضوره  لتأخرهالدراسية، أمورهمتكنه من ترتيب 

اجلامعيةقول عن ذالك " بدأت املساعي لتسجيل يف الدراسة يم1955كان يف شهر سبتمرب عام 
لفشل يف البداية،  ءت  ري، ففرص حمرجا من حضو اإلبراهيميالشيخ البشري وأصبحولكنها 

إىليرسلين أوبيقيين معه؟ أهلواملشكلة عويصة، اخذ يفكر رة ضئيلة التسجيل يف جامعات القاه
ا ما تزال تقبل متسجيل الطلبة يف تلك العراق اليت جامعا ا وإمكانيةاأل من أسهلالدراسة 

. 47مصر"

اجلامعات، مث قبوله بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة، حدىوبعد عناء شديد لتسجيل 
عمر األستاذعليه أشرفم، والذي 1955سبتمرب 12القبول يف امتحانبعد جناحه يف اجتياز 

ال بعد ت يف كلية دار العلوم وفتح يل ااملقابلة قبلأوختيار وبعد اال"الدسوقي، يقول يف ذلك
ن أمام اللجنة حفظ القرآأنقذين، وقد ى منحة جامعة الدول العربيةلإلقامة واحلصول علذالك 

.48من قصيديت (الطني)"أبياتالكرمي وقراءة 

بسكن عمارة لقاهرة، يسكن ضاحية املعادي، يفإقامتهالقاسم خالل أبوكان الطالب و 
ينأصلميلكها اخلواجة نقوال وهو رجل من اجاري وشاركه فيها بعض من زمالئه أرميين، أويو

لقاهرة منهم بلقاسم اجلبالىي و ي والرتكي رابح رزي الشرقاالتالطلبة الذين كانوا يدرسون وقتها 
شقيقان وأختان،ر الزليطيعبد السالم محودة وقريبه عمليبيانإخوانإىلإلضافة، وحممد بلعيد

إىل، ألخرالسودان، ومل يكن الوضع مستقرا  دائما فقد كان زمالءه يغريون سكناهم من وقت من
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فيها سوى صوت القطار على حد قوله الذي كان مير يزعجهسكن يف غرفة مستقلة مل يكن أن
فذته فيوقظه ويعرقل دراسته يف اغلب  .األحيانحتت 

هو األحيانالقاسم سعد هللا حسبما ذكر يف يومياته يف اغلب ومي أليبكان اجلدول الي
لطبخ الغذاء والقيلولة ومرة يف املساء ذهابه للقاهرة مرتني مرة يف الصباح للدراسة ويعود بعدها 

خول دأواألجنبيةاحلرة يف اللغات وحضور الدروسللمشاركة يف النشاط الطاليب وتلبية املواعيد 
لنسبة ، هذالسينما مها  غالبا يعتكف يف البيت االمتحان، فكاناقرتب إذاإماالعادية أل

رة القاهرة مرتني يف إىلللمذاكرة، وعند انتهائه عاد جمددا  اليوم.ز

من غريها فاملصائب واملشاكل اليت حسنوطبعا رحلته يف طلب العلم يف القاهرة مل تكن 
ها واليت يقول عنها ا":عا ه وعزميته على النجاح، " لوال صرب اليأست تلقي بيه يف مهاوي دكاأ

دئ اإلبراهيميالشيخ اليت صادفها بدايتا معفكانت املأساة وهو سوء الفهم الذي حصل بينهما 
لقاهرة، حيث األمر القاسم سعد أبومنه بطريقة مشينة ويذكر أخرجهبعد ما كان مقيما يف مكتبه 

من تقدم السن، ومن شيخ  عشية نزويل عنده يعاين سبب ذلك قائال " وكان الهللا  يف يومياته 
يف القاهرة الختالف يف الرؤية، ومع السلطات املصرية مع ممثلي جبهة التحرير متأزموضع سياسي 

وغري ذالك من املشاكل واليت حبكم ،، ومن خروج بعض طلبة البعثة عليهاملسلمنيإلخوانلصلته 
الن لو هذا هنا لكي اقأسجلإنين...أبنائهكأحداعرفها، ومع ذالك استقبلين  أكنسين وبعدي مل

تج عن سوء فهم، وقد ما جاء يف (بني هذه لشيخ توطدتاليوميات)، هو جمرد انفعال  عالقيت 
مصر اجلديدة بعد رجوعه يف بيته يفأزورهبعد ذالك فكان يدعوين 'سعد السعود' وكنت 

49."للقاهرة

ت مل تكن وليدة الظروف فقط بل إنيف سعد هللا ويض كان أشخاصهناك أنهذه املعا
وذلك بسبب كلمة كتبها يف جريدة البصائر عن اليأسهلم دخل كبري ومباشر يف تضخيم ذلك 
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يف سبيل اجلزائر والطلبة ونشاطه، حىت جلبت عليه نقمة ممن كانوا أعمالهوعن اإلبراهيميالشيخ 
الشيخ يغدق عليه أنحسبوا من كانوا ضد الشيخ فقد أنأي، اإلبراهيميلبشري مع وضد الشيخ ا

املخلصني فاضمروا له عدواة، ومن كانوا مع الشيخ حكموا عليه انه على أنصارهاملال وانه من 
الء وال من هؤ لى حد قوله ليس "فأصبح عاتصال مع من هم ضده مقابل مال يتقاضاه منهم، 

و  تا "هؤالء ظلما و .50عدوا

إحدىاىل فشله يف دخول فباإلضافة، ثريأمياهذه الفاجعة يف مؤرخنا أثرتوقد 
كادت ترغمه العودة للجزائر اليت خرج منها بشق األنفس، ولكان اجلامعات يف تلك الفرتة واليت  

القاسمأبوبعد ذالك عالقة الدكتور سرعان ما حلت املشكلة الناجتة عن سوء الفهم، ومعروف
ا ومتسكه مببادئها  . 51وأفكارهاجبمعية العلماء املسلمني ووفاؤه الكبري لرجاهلا وشخصيا

من ريا من الظروف املادية الصعبة، فربغمالقاسم سعد هللا كثأبولقاهرة عان إقامتهوخالل 
إعانةإىلإلضافةجنيهات لكل طالب يف اجلامعة، 5احلكومة املصرية كانت تضمن منح أن
اإال،52لسكن اليت كانت اجلمعية متنحها ملبتعثيها هناكا مل تكن كافية لتغطية مصاريفه اليومية، أ

طعام أكلإىليلجأ وأاالكتفاء بوجبات خفيفة رخيصة الثمن، إىليذكر انه كثري ما كان يضطر إذ
ممر عليه ثالثة  إذاذكر انه كان يحفظ الطعام، و أوتكون عنده وسائل للتربيد أندون أحياأ

لسكر ليولد ذالك عنده طاقة .53دعاه احد الحتساء القهوة فانه كان يشبعها 

لرغم من الظروف العسرية  ا بكلية دار العلوم، واحلرمان وشظف العيش، اليت التحقو
والكتابة، وكان حيرص على تنظيم وقته، وبرجمة اإلبداععلى وأقدرهمالطلبة أنشطفقد كان من 

أحتدثأنجاز يل إن" ، يقول يف ذالكواملطالعةطاته، فكان وقته مسخرا للبحث والدراسة نشا
عن نفسي مثال فاين كنت اجنح كل سنة وكانت معداليت العامة دائما جيدة ". فتمكن يف جويلية 

ملوازاة مع وأيضا، اإلسالميةالعريب والعلوم األدبم من احلصول على شهادة ليسانس يف 1959
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جلامعة، حتصل عن طريق الدراسة احلرة على دبلوم الصحافة در  م، كما درس لغات 1957استه 
.54الكاتبة....اخلآلةكالرقن على أخرىوأنشطةكاإلجنليزية،أجنبية

إىلكما سبق، تقدم اإلسالميةالعريب والعلوم األدبوبعد حصوله على شهادة ليسانس يف 
نيهما أحدهانفس الوقت، وزارة الثقافة بثالثة مطالب يف  يف لدراسةاالتعليم يف البالد العربية، و

لقاهرة، األجنبيةالبالد إحدى لثهما مواصلة دراسته املاجستري  استكمال إىلكان مييل وألنه، و
لتدريس فقد سجل لدراسة املاجستري بكلية دار العلوم، بعدما مت  مشواره الدراسي على االشتغال 

خلارج من طرف االحتاد الطاليب بسويسرا، حبجة انه غري رفض طلبه لل حصول على منحة لدراسة 
لدول  .55واألوروبيةاألمريكيةمؤهل لدراسة 

' هو كلية دار العلوم نفسها األولاجستري ' ني خمتلفني ملواصلة دراسته يف املفسجل يف مكان
ى، أدبختصص  القانون الأنإالاد للمناقشة ، وكان على استعدم1960الدبلوم يف صائفة فأ

من الدراسة، وكانت رسالته فيها حول شعر حممد العيد ال أوىليسمح مبناقشة الرسالة يف السنة 
أمريكاله خرب حصوله على منحة يف و خليفة  ' حممد العيد: رائد الشعر اجلزائري'، ولكن بعد وص

شاإلبراهيميترك الرسالة خمطوطة عند الشيخ  معجب بشعر حممد األخريرا وكان هذا ليجد هلا 
لقاهرة.دير هلا و خليفة، فقام  بكتابة تصآلالعيد  طبعا لدى دار املعارف 

العربية، البحوث والدراساتاجلهة ' الثانية ' اليت سجل فيها املاجستري فهي معهد أما
يف هذا التخصص سهيل احملاضرينوكان من بني ، والنقداألدبالتابع جلامعة الدول العربية شعبة 

السنة فأكملاحلسين وسلمى الدهان، وحيي حقي وجودة السحار وغريهم. ىموسوإسحاقإدريس
وصلته برقية حصوله على املنحة وضرورة التوجه االمتحانإجراءما هو بصدد ، وبينأيضااألوىل

.56يكمل االمتحانأنلتونس فسافر قبل 
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م): 1965-م1960(أمريكاالقاسم سعد هللا يف أبو: 4- 2

يف احلصول على املنحة الستكمال دراسته أسلفناالقاسم سعد هللا كما أبومت رفض طلب 
عتباره غري مؤهل لاألجنبيةالدول إحدىيف  طلب إرسالوأعادأصرالقاسم أبوأنإالدراسة، ل، 
حتت مظلة لطاليبالصف اةوحدالتئامالنظر خاصة بعد إعادةإىلاحلكومة يف حماولة إىلأخر

االحتاد العام.

أبو القاسم سعد لطالب بفرع القاهرة، فقد كان لمبثابة صدمة أيضاوقد كان هذا الرفض 
نظرهم من اجنح الطالب من حيث الدراسة فكيف يتم رفض طلبه للحصول على منحة؟. يفهللا 

، أوروام لصاحل الطالب يف فكثر الكالم يف الكواليس، وان هناك احتكار للمنح من قبل االحتاد الع
إىلستؤديكان مقره يف لوزان بسويسرا، فكان ذالك من العوامل اليت األخريخصوصا وان هذا 

تونس فيما بعد.إىل(لوزان) أورونقل مقر االحتاد من 

لقبول على طلبه للمنحة، فتم توجيهه 1960سنة من أكتوبريف شهر  إىلم، مت الرد 
القاسم سعد هللا احليثيات اليت مت فيها قبول طلبه أبو، ويورد األمريكيةت املتحدة الدراسة يف الوال

ملشرق والضجة اليت  خلارج، فبعد التحرك الذي قام به الطلبة  حول توزيع املنح الغري أثريتلدراسة 
عبد تصرف الوزيرأنهناك احتكار هلا من طرف االحتاد ، أنالبعض منهاالعادل، واليت فهم

أبواحلميد مهري وخمابرات عبد احلفيظ بوصوف لالحتواء الوضع، فكانت املنحة اليت حتصل عليها 
لعربية إلرضاءالقاسم هذه املرة  ' استثناء ' على حد قوله، وذلك  تيار الطلبة الذين كانوا يدرسون 

ثقايف.أساسوخوفا من وقوع انشقاق يف االحتاد على 

حتصل هناك أينالسفر، إجراءاتإلمتام، م1960نوفمرب 9نس يف تو إىلتوجه سعد هللا 
أمريكاحينذاك، الن وأمريكاالدبلوماسي بني اجلزائر التمثيلعلى جواز سفر تونسي وذالك النعدام 
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جلزائر وقتها، وبعد اجنازه  يؤهالتأشريةشؤونمل تكن نعرتف  للسفر، تسلم وثيقة من طرف الوزارة و
ا عادة لكل طالب مسافر تضمنت تعليما .57الدراسة يف اخلارجإىلت وتوجيهات يسلمو

يزوره غري البالد أجنيببلد أولم، وهي 1960فمري و ن30يف أمريكاإىلسم قاالأبوسافر 
أهمأنفيها على بلد غري العريب.... غري أتعلممرة أولالعربية يقول يف ذالك "... كان هذه 

لفعل كانت العزمية .بسرعة هي اللغة ..."حلها أنمشكلة كان علي ا للقضاء على هذه حتدوهو
اونصف متكن من تعلمها أشهر3املعضلة، وبعد فرتة وجيزة قاربت  .58وإتقا

، وقبل 'Minnesotaمنيسو' القاسم هي جامعة أبواجلامعة اليت سجل فيها أما
' ختصص الدراسات Kansasة ' كنساسذالك كانت اجلامعة املعنية له للدراسة فيها هي جامع

6املدة املقررة كانت إنيف حني أشهر3انه وبعد تعلمه اللغة يف فرتة وجيزة قرابة إالأألمريكية
ستطاع بفضل عزميته البدء مبكرا يف الدراسة، فبحثوا له عن جامعة االلغة، فإلتقاناألقلعلى أشهر

أولجامعة مفكانتاألربعةتعمل بنظام الفصول  جامعة ختربهم بقبوله الن الدراسة فيها نيسو
ايةتستأنف 59.مارس فسجل فيهاشهر يف 

جلامعة يف البدايةعنو  وهو موضوع األمريكيةالدراساتختصص إىلمت توجيهه ختصصه 
عتبار األدبحضاري يشمل  والفلسفة والتاريخ االجتماعي، وقد مت توجيهه هلذا التخصص 

أسابيعوالدراسات اإلسالمية، وبعد بضعة العربيةواللغة اآلدابية دار العلوم جتمع بني دراسته بكل
. فسجل أوسعثقافية أفاقة الدراسة حملاولة فتح هيف الدراسة يف التخصص املذكور ظهر له تغيري ج

من امل يدرسهأخرىثقافية أبوابيف ختصص التاريخ والعلوم السياسة، الن هذا املوضوع سيفتح له 
ا يف اجلزائر مستقبال .60قبل، والن الشهادة فيها ستتيح له العمل 
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طروحة الدكتور هاورلد دويتشأشرفالقاسم سعد هللا بقسم التاريخ حتت أبوسجل   ،
وبعد مخس سنوات من االجتهاد واملثابرة متكن )،م1954- 1930حول احلركة الوطنية اجلزائرية (

.61شهادة الدكتوراه دولة يف التاريخ والعلوم سياسيةم من احلصول على 1965سنة 

:ةخامت

حبجم الدكتور ابو كانإذاخاصة أسطررجل يف بضعة مسريةمن الصعب ان خيتزل املرء 
يقف مذهوال امام شخصية تربت على سعد هللاالقارئ لسرية املؤرخ ابو القاسمفالقاسم سعد هللا،

ىل عائلة فقرية كانت تعتمد يف معيشتها على ما جتنيه من رغم كونه ينتمي ااخالق عالية،قيم 
يف ذلك العديد من متحدالفالحة، فكان مغامرا يف طلب العلم وجمازفا يف اقتناص الشهادات 

خالل تتبعنا للمسار التعلمي عظيما. ومنالصعاب اليت لو صادفت غريه ألخذت منه مأخذا 
يلي:للدكتور ابو القاسم سعد هللا نستنتج ما 

عزميته يف عنه، قاسية مل تثنبيئة تقليديةأبو القاسم سعد هللا الدكتورالبيئة اليت نشأ فيهاكانت - 
فقد بثت فيه روح الصرب وحتمل الشدائد والعزمية واإلصرار وما الحظناه أيضًا أّن ، البحث والرتحال

تمع نعكاس اجيايب على شخصية السويف كانت تربطه عالقة انسجام وترابط وهذا ما كان له اا
مرتمجنا.

اوجد ملرتمجنا وهذا ما خاصةلعلماء ورجال االصالح احبب العلم وتقديرالعائلياحمليطارتباط- 
كان دافع القرآنالدته اليت وقفت وراءه يف حفظ وتعلم الستكمال دراسته، فو ا له جوا علميا وتربو

شارك بدوره يف احلركة يصبح عاملا مصلحا و ياصلة دراسته، لعلى اخوته ملو ثرهآالكرمي، مث والده الذي 
اليت وقفت اىل جانبه لهزوجته دعم خاصة، مثووادي سوفعامة االصالحية اليت عرفتها اجلزائر

النبيل.من اجل حتقيق هدفه ظروفا صعبة وحتملت معه
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لروح الوطنية فهو حريص متتع سعد هللاهللا يالحظالتعليمي أليب القاسم سعد للمساراملتتبع -
ما يدل على تكوينه املبين على الوطنية والعربية واإلسالم وهذا ما وهوعلى التعريف بقضية بلده،

اليتانعكس على نشاطه الصحفي والعلمي فقد نشط يف خمتلف  العامل العريب شهدهاالقضا
.واإلسالمي

تونس هي فرز يف رسم مالمح  شخصيته، اليت قصدها ألجل الدراسة دوراالماكن شكلت- 
ا أدخلته إىل عامل احلواضر مبا فيها من تناقضات، كما تعلم فيها الدين واألدبأول عاصمة حل 

جعلته يكتشف غربته يف م) 1955- م1954(وعاصمة اجلزائر اليت قضى فيها عامًا واحًدا  
ز إشعاع فكري وسياسي يف وقته، جعلته يؤمن وطنه الذي اغتصبه األجنيب، والقاهرة اليت كانت مرك

قش ونشر واكتشف ابوحدة التاريخ واملصري العريب كما عرفته بشرائح أدبية جديدة فاختلط  و
كانت نقطة التحول يف توجه سعد هللا التعليميذاته بني الذوات األخرى، أما رحلته إىل أمريكا فقد

ة.الدراسات التارخييمن دراسة االدب  اىل

اهلوامش:

كلم15ر تبعد عن مدينة وادي سوف حبوايل قما- 1

لنكوة أو النقمة-2 لذالك قدروا (بطاقة التعريف الشخصية)يذكر أبو القاسم سعد هللا انه مل يكن يعرف آنذاك ما يسمى 
م .1930عمره تقديرا بسنة ترميم اجلامع الكبري واليت من األرجح كان عام 

177، ص 2011، اجلزائر: عامل املعرفة،أبو القاسم سعد هللا، أفكار جاحمة- 3

جي، حديث صريح مع الدكتور أبو القاسم سعد هللا يف الفكر والثقافة واللغة والتاريخ، اجلزائر: منشورات - 4 مراد وز
18ص ،2008احلرب،

ملية قد بدأت يف وكانت هذه العسوف،العائلي) اىل منطقة وادي (االسموهو التاريخ الذي وصلت فيه عمليه التلقيب - 5
1882املناطق يف الشمالية من الوطن سنة 

).156-155، ص ص (2011، اجلزائر: عامل املعرفة،5أبو القاسم سعد هللا، يوميات مسار قلم،ج - 6
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177أبو القاسم سعد هللا ، أفكار جاحمة ، املرجع السابق ، ص - 7

جي، املرجع السابق ، ص- 8 17مراد وز

الت اربعينية املرحوم ابو القاسم سعد هللا، من وحي الذاكرة، املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية،وادي سوف: جمموع مداخ- 9
66،ص 2014

جي، املرجع السابق، ص - 10 81مراد وز

بنطق ثالث نقاط على حرف القاف وهو االسم الذي كان والد أبو القاسم سعد هللا يناديه به11

12،اجلزائر: مطبعة دار هومة ، ص 3من أعالم اإلصالح يف اجلزائّر،جحممد احلسن فضالء،- 12

.14، ص2011، اجلزائر: عامل املعرفة،3أبو القاسم سعد هللا، يوميات مسار قلم،ج - 13

)10-9، ص ص(5أبو القاسم سعد هللا، يوميات مسار قلم،ج - 14

184، ص 3أبو القاسم سعد هللا، يوميات مسار قلم، ج- 15

222بو القاسم سعد هللا، حوارات، املرجع السابق، ص أ- 16

7، ص 2007،ماي 19محادي بشري، "جيل الثورة سلم الراية ملن ال يستحقها "، جملة احلقائق، العدد - 17

222أبو القاسم سعد هللا، حوارات، املرجع السابق، ص - 18

404، ص 3أبو القاسم سعد هللا، يوميات مسار قلم،ج- 19

.228، ص2014، ابريل 13ى عبيد، النشاط الثوري أليب القاسم سعد هللا، جملة عصور اجلديدة، العددمصطف- 20

.105، ص 2007بوضرساية بوعزة، املدرسة التارخيية اجلزائرية، اجلزائر: دار احلكمة، - 21

جي، املرجع السابق ، ص - 22 19مراد وز

228مصطفى عبيد، املرجع السابق، ص - 23

106ساية بوعزة، املرجع السابق، ص بوضر - 24

222السابق، ص حوارات، املرجعأبو القاسم سعد هللا، - 25

224السابق، ص حوارات، املرجعأبو القاسم سعد هللا، - 26
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113ص ،2014من وحي الذكرى، املرجع السابق، - 27

جي، املرجع السابق، ص - 28 20مراد وز

113، صمن وحي الذكرى، املرجع السابق- 29

جي، املرجع السابق، ص ص (- 30 )31-22مراد وز

قالم أحبائه، اجلزائر: البصائر، - 31 278. ص 2014حممد األمني بلغيت، أبو القاسم سعد هللا 

107بوعزة  بوضرساية، املرجع السابق، ص - 32

)13-12حممد حسن الفضالء، املرجع السابق، ص ص (33

)184-183ار جاحمة ،املرجع السابق، ص ص (أبو القاسم سعد هللا، أفك- 34

ماي 11، 703مولود عومير ، "أبو القاسم سعد هللا يتحدث عن جتربته يف الصحافة "، جريدة البصائر، العدد - 35
25، ص 2014

2011أبو القاسم سعد هللا، منطلقات فكرية، اجلزائر: دار عامل املعرفة، - 36

45نفسه، ص املرجع السابق - 37

جي، املرجع السابق، ص - 38 32مراد وز

36فسه، ص املرجع السابق ن- 39

)111- 110بوعزة بوضرساية، املرجع السابق، ص ص (- 40

13حممد احلسن فضالء، املرجع السابق، ص- 41

جي، املرجع السابق، ص - 42 39مراد وز

)41-40املرجع السابق، ص ص (- 43

116من وحي الذكرى، املرجع السابق، ص - 44

234مصطفى عبيد، املرجع السابق، ص - 45

235مصطفى عبيد، املرجع السابق، ص - 46
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117من وحي الذكرى، املرجع السابق، -47

جي ، املرجع السابق، ص ص (- 48 )47-46مراد وز

11، ص 2011، اجلزائر، دار عامل املعرفة، 1أبو القاسم سعد هللا، يوميات مسار قلم، ج-49

22ع السابق نفسه، ص املرج- 50

22املرجع السابق نفسه، ص -51

ديس ومل يذهب لزيتونة -52 من مجعية العلماء، بل سافر على والقاهرة مبنحةنذكر هنا أن سعد هللا مل يدرس يف معهد ابن 
غا ماليا له مثله مثل سافر على حسابه اخلاص، وامنا العالقة اليت مجعت بينه وبني الشيخ اإلبراهيمي، فخصص هذا األخري مبل

الطالب املبتعثني

119من وحي الذكرى، املرجع السابق، ص- 53

جي، املرجع السابق، ص ص (- 54 )47-54مراد وز

)49-48أبو القاسم سعد هللا، منطلقات فكرية، ص ص (- 55

جي، املرجع السابق، ص ص (- 56 )83-82مراد وز

2013ألستاذ مهري، مركز األصالة لدراسات، أبو القاسم سعد هللا، الغائب احلاضر ا- 57

)114- 112بوعزة بوضرساية، املرجع السابق، ص ص (- 58

17السابق، ص ، املرجع3جقلم،مسار هللا، يومياتأبو القاسم سعد - 59

28نفسه، ص املرجع السابق - 60

.50أبو القاسم سعد هللا، منطلقات فكرية، املرجع السابق، ص - 61
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قراءة يف فلسفة الالمعقول
من العقالنية نيتشه إىل العقالنية فريابند
األستاذ شاديل هواري، جامعة تيارت

ملخص:

سادت العقالنية كل مناذج الفهم ومقوالت التفكري، واعترب العقل أساس احلقيقة الذي يكشف 
تمع، هول وينرب طريق العلم يف فهم الطبيعة وا لعقل إمياهذا التصور الشاملا الذي يؤمن 

بل فتح جمال الالمعقول،أدي إىل ظهور تيار معاكس كشف عن دالالت أخري للعقالنية،مطلقاً،
وإعادة بناء عالقة بني املعقول والالمعقول وفق تصور يضع املعقول يف حمك التساؤل الفلسفي 

ت عنه تيارات العقالنية وحَول الفكر من احلديث عن العقل الظافر املنتصر كما عرب النقدي،
الكالسيكية إىل العقل املنكسر احملدود كما صورته االجتاهات املعاصرة اليت أسست ملعامل فكر 
فلسفي خمتلف تبدلت فيه النظرة إىل مناذج العقالنية ومت إعادة االعتبار ملقوالت التعددية واالعرتاف 

لالمعقول كالد االت توصف عادة  ين والفن ومجيع التقاليد املختلفة.خلصوصية الفكرية 

ويعود الفضل يف تقدمي هذا الطرح لفيلسوف املطرقة "فريدريك نيتشه"، الذي أسس لنزعة تفكيكية 
ا املادية، إضافة إىل تداعيات  رافضة ملشروع احلداثة الغربية القائمة على العقالنية العلمية، يف صور

يف احنصار الذات وسجنها داخل إطار نسقي أكثر خطورة سجلت على مستوي الفكر تتمثل 
ا  جامد، وبذلك مثلت فلسفة "نيتشه" حتول كبري وضعت كل معارف وقيم الفلسفة الغربية وتصورا

ويالت وأوهام سرعان ما تتحول إىل أصنام. ا جمرد  موضع الشك، واعترب

ً على فلسفة "بول فريابند" الذي أبدي  ثريًا قو كبريًا بفلسفةكان هلذا الطرح  "نيتشه"، إعجا
وغمائية، واليقني العلمي واعتربها وسائل دواستخدم نفس الطريقة التفكيكية يف رفض املنهج الصارم

لغة يف تطور العلم.   تمع هلا أمهية  كانت سبباً يف إقصاء معارف أخري، وتقاليد مرتبط 

.القوة، إرادةالصريورة، احلقيقة، العلم، ةعقالني، الفوضوية، ال عقالنية: الكلمات املفتاحية
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Abstract :

Rationality prevailed in all the categories of understanding and thinking
models, and the mind was considered as the basis of the fact that revealed the
unknown and illuminated through science in understanding the nature and society.
This comprehensive vision that believed in the mind in an absolute manner, led to
the emergence of an opposite trend that detected other indications of rationality,
but it opened an area to the absurd and rebuilt a relationship between the
reasonable and unreasonable,  according to an imagination that put the reasonable
into critical philosophical questioning, and changed the thought from the talk on
the mind, the triumphant victor, as expressed by the classical rationalism currents
to the refractor limited mind as portrayed by the contemporary trends that founded
to a different philosophical thought that changed the theory to rationality models.
There was the re-consideration of the arguments of pluralism and the recognition
of intellectual privacy of domains commonly prescribed as absurd such as
religion, art and all the different traditions.

The favour in presenting this different proposal goes back to the philosopher
“Frederick Nietzsche” who founded a deconstruction trend, rejecting the project
of Western modernity based on scientific rationality in its physical image.  In
addition to more serious repercussions recorded at the level of thought represented
in the self-receding of the self and its imprisonment within a rigid systematic
framework, and thus Nietzsche's philosophy represented a big shift and put all the
knowledge and values of Western philosophy and its perceptions into question,
and considered it as just interpretations and illusions that quickly turn to idols.

This argument had a strong influence on the philosophy of "Paul Feyerabend"
who showed great admiration to the philosophy of "Nietzsche" and used the same
method of deconstruction in the rejection of the process of the scientific certainty
considering it dogmatic ways, through which other knowledge and traditions of
extreme importance in the development of science, associated with the
community, were excluded.

Key Word: Irrationalism, Anarchism, Rationalism, Science,
Knowledge, Truth, Happening, Will force.

ت الفكر العقالين بذلك النمط من التفكري الساذج اخلارج  يوصف الالمعقول يف أجبد
عن النسق العقالين املنطقي، والذي ال يتفق مع مبادئ العقل، فهو يشكل يف نظر أنصار العقالنية 

تباع البناء مظهر من مظاهر انتكاس العقل والعلم معاً، والتفلسف عندهم ال يكون عقالنيًا إال 
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ا  نية ومند بدا ريخ الفكر الفلسفي فالفلسفة اليو الشكلي املتماسك، لقد ترسخ هذا الطرح عرب 
األوىل عرفت توجهاً عقالنيًا يف الفكر واخلطاب والفعل ووضع ثقة كاملة يف العقل ومقوالته ونصب 

هتمام نفسه حكمًا لكافة أشكال الالمعقول فأصبحت العقالنية مفهومًا أساسياً  حظيت 
ريخ هذا الفكر، واستمر هذا البحث يف الفلسفة احلديثة ليقدم  الفالسفة واملفكرين، على امتداد 
لنا تفسريات شاملة قائمة على أساس املعقولية، اليت كانت دليل على وجودها، واعتربت العقل 

هول، وينري طريق العلم يف فهم الط بيعة واإلنسان وتسخري عنوان احلقيقة الوحيد الذي يكشف ا
هذا الفهم لصاحل البشرية.

لقد مست العقالنية كل مناذج الفهم ومقوالت التفكري، خاصة تلك اليت صاغتها عقالنية 
ريخ  احلداثة مع حلظة التأسيس الديكارتية، وتوابعها املعرفية، لكن ومن جهة أخري يكشف لنا 

العقالنية وتنوعها داخل جمال املعقولية نفسها، ويفتح الفكر الفلسفي، تعدد دالالت وصياغات 
جمال أمام الالمعقول، ويعيد بناء عالقة بني املعقول والالمعقول وفق تصور يضع املعقول يف حمك 
التساؤل الفلسفي النقدي، وحيولنا من احلديث عن العقل الظافر املنتصر كما عربت عنه تيارات 

ل املنكسر احملدود كما صورته االجتاهات املعاصرة، اليت أسست ملعامل العقالنية الكالسيكية، إىل العق
فكر فلسفي خمتلف تبدلت فيه النظرة إىل مناذج العقالنية، ومت إعادة االعتبار ملقوالت التعددية 
لالمعقول كالدين والفن ومجيع التقاليد  االت توصف عادة  خلصوصية الفكرية،  واالعرتاف 

ته املختلفة، والظف ملساءالت النقدية لنماذج العقل مبعناه احلداثي، ولقيم التنوير الفلسفي ونظر ر 
) eyerabendPaul Fيف التقدم احلضاري. ومن بني هذه احملاوالت ما قدمه " بول فريابند"(

من تصور مَثل به مرحلة أخرى من مراحل التفكري الفلسفي املعاصر املتفتح على خمتلف التقاليد 
لفلسفةوالقيم  ثر "بول فريابند"  العدميةالفكرية املتعددة. لذا حاولنا يف هذا املقال تبيان مدي 

لنقد ملركزية العقل.Nietzsche"نيتشه"(عند ) اليت تطرقت 
فما هي دالالت فهم الالمعقول يف الفلسفة "نيتشه"؟ وإىل أي مدي أثرت يف فلسفة 

الالمعقول عند "فريابند"؟ 
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من الفالسفة األملان الدين أسسوا وبصورة واضحة لنزعة جديدة تفكيكية رافضة يعد نيتشه
ا املادية، هذه العقالنية شكلت  ملشروع التحديثي الغريب، القائم على العقالنية العلمية يف صور
واجهة املشروع العلمي يف العصر احلديث، وأصبح العلم يشكل أرقي أشكال املعرفة اإلنسانية 

ينه املوضوعية والدقيقة، واليت جعلت من جمتمع احلداثة فضاء خاليًا من كل غائية وصار بسبب قوان
العقل املعيار األساسي يف ضبط النشاط العلمي والتقين، بل امتد أيضًا إىل النشاطات الثقافية 
واالجتماعية وإىل أنظمة احلكم والتسيري اإلداري، وإىل التحكم يف السلوك والعواطف. فصيغت 

بتة وأسست أنظمة معرفية تستند إىل نقطة ثبات غري قابلة للتغيري، بل أصبحت هذه أن ساق 
األنظمة معيارًا أساسيًا للعلمية. يف ظل هذا التصور الغريب الذي رمسته الفلسفة الغربية احلديثة ممثلة 

احلضاري وما ترتب يف التيار العقالين سواء يف جانبها الثوري اإلجيايب، الذي أدي إىل التقدم العلمي
لعقل إىل  عليه من ثورات تكنولوجية مهمة أسهمت يف خدمة البشرية وجانبها السليب، الذي دفع 
دد  ا الراهنة، من أحداث دامية أصبحت  زمة احلداثة وتداعيا رد أداة أنتج ما يسمي  التحول 

تمثل يف احنصار الذات، البشرية، إضافة إىل تداعيات أكثر خطورة سجلت على مستوي الفكر ت
وسجنها داخل إطار نسقي جامد، جاءت فلسفة "نيتشه" لتمثل حلظة تبلور وحتول كبري وضعت  
ا موضع الشك، موجهًا مطرقته النقدية ملختلف املفاهيم  كل معارف وقيم الفلسفة الغربية وتصورا

ها، ليفتح جمال الالمعقول، الكربى كاملعرفة، والعقالنية، واملوضوعية حيث مزق احلجج واألقنعة عن
Michel)ويعبد طريق النقد الفلسفي لكثري من الفالسفة من بعده أمثال ميشال فوكو

faucault) "و"جاك ديردا(Jacques derrida)جيل دولوز(Gilles deleuze) ًووصوال
.(Paul feyerabend)إىل "بول فريابند"

لقد انتبه "نيتشه" خلطورة الثوابت اليت وضعها فكر احلداثة على الفكر اإلنساين احلر وعلى 
إرادة اإلنسان يف اخللق واإلبداع، فقدم مساءالت نقدية للتخلص من هيمنة العقل، ويفتح جمال 

الطريق حنو الالعقل والالنظام والالحقيقة مقتحمًا فكرة مركزية العقل األوريب مزعزعًا أركانه، ممهداً 
الالعقالنية، واليت يري فيها خالصًا لإلنسان من أصنام وأوهام املقدس، مؤكدًا "أن كل ما ينتجه 
ويالت وأوهام سرعان ما تتحول إىل أصنام، إن  العقل من مفاهيم وأنظمة فلسفية وعلمية هو جمرد 

نة عنه ا احلقيقة هي شيء أخر ال ميكن لكل هذه املنظومات واألنساق اإل ا، بل على العكس، إ
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. فكل 1تتكاثف لتضع دون احلقيقة حججًا صلدة، يصعب إزاحتها أو زحزحتها بغري هدمها"
ا يقينية حبكم العقل مثل العلية واحلتمية، ال ختلوا من املصلحة   ا أ املفاهيم اليت يدعي أصحا

م وسل طتهم على الغري، وقبولنا والتحيز، فهي جمرد أوهام وأساطري ابتدعها البعض لتمكني سيطر
، وليس انتصارًا ملنطق العقل، هذا التصور له ما *ألفكار اآلخرين هو جمرد خضوع "إلرادة القوة"

ه يف فلسفة "فريابند" عند ما يعترب العقالنية وسيلة من وسائل اإلقصاء، لكل احملاوالت املعرفية  يشا
لال ا التقاليد األخرى، واليت توصف  عقالنية، كاألسطورة والفن والدين، إذ يقول:"إن اليت تقوم 

لعقالنية اخرتعوا مربرات لتفضيل ما يعتقدون به، وأضفوا عليه صفة العقالنية،وهم  الدين يدعون 
.2يف ذلك يقصون كل التجارب اإلنسانية"

إن احلقائق والتفسريات العقلية ختضع لتوازن القوي، واحلقيقة اليت يدعيها أصحاب 
ية ال متاثل الواقع، وال تقرتب منه وإمنا هي انعكاس إلرادة القوة فاملعرفة عند نيتشه هي أداة العقالن

للقوة، وكلما تزداد هذه القوة تزداد معها املعرفة، هكذا يتخذ نيتشه من إرادة القوة مبدأ لسن شريعة 
لذي من أجله تقوم إرادة التأويل الفاعل وأساس لتوكيد احلياة وتقوميها خاصة وأن احلياة هي املبدأ ا

ا، فحيثما تتغري شروط احلياة والوجود تتغري معها الداللة املعرفية،  القوة، مبنح العامل واألشياء مدلوال
" فاملعرفة عملية تفسريية تقوم على احتياجات حيوية وتعرب عن إرادة السيطرة وعلى فيضان الصريورة 

ة خليط ال شكل له من االنطباعات والعالقات، فإذا املبهم ويذهب نيتشه إىل أن املعرفة النافع
أن هذا اخلليط ميثل الواقع احلقيقي أو الصريورة نكون قد جانبنا الصواب" .فالوجود 3تصور

احلقيقي الذي نسعى ملعرفته يتجسد على مستوي املظاهر ال على مستوى اجلواهر، وهو تعبري عن 
ذاته ختتلف عن تصوراتنا له، فما نعتقد أنه معرفة هو أوهام واعتقادات خمتلفة، فحقيقة الشيء يف

ويالت حممل خبلفيات ثقافية واجتماعية وسياسية، فاحلقائق العلمية والفلسفية وهم وزيف ال  جمرد 
تعكس املعرفة اخلالصة بقدر ما هي وسيلة للتأقلم فرضتها احلاجة،"إن العقلنة الفلسفية والعلمية 

لتيسري احلياة اإلنسانية، وتدل العقلنة على الكشف عن حقائق مطلقة أو للواقع هي وسيلة ذرائعية
. 4جوهرية للعامل"

) أن Hanson(**جتسد هذا التصور لدي فالسفة العلم املعاصرين، حيث بني "هانسون"
ويالت تشكلت بواسطة اخللفية الثقافية  لنظرية، وهي جمرد  جتاربنا ومعطياتنا احلسية، إمنا حمملة 
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بتة حمايدة، فما يكون ملحوظًا ال ميكن مالحظته  لل باحث، فال وجود على اإلطالق ملعطيات 
كواقعة مفردة، بل ميكن مالحظته فقط من خالل ارتباطه بوقائع أخري وكما يقول 

)" فكما ال نستطيع ختيل األشياء املكانية خارج املكان، وال األشياء Wittgensteinفتجنشتني(
شياء أخري"الزمانية خارج ال .5زمان كذلك ال نستطيع أن نتخيل شيئاً معزوال عن ارتباطه 

يؤيد "فريابند" تصور "هانسون"، فكل ما يتم ادراكه ال خيرج عن إطار احلمولة الثقافية 
واالجتماعية اليت تشكل اخللفية العامة ملفاهيم النظرية العلمية، "فكل ما هو مدرك يعتمد على ما 

.6هو معتقد"
لصورة اليت هي عليها، وما إن  العقل مهما بلغ من درجة اليقني غري قادر على إدراك املعارف 

ندعيه معرفة هو جمرد وهم ال حيمل احلقيقة، هذه األفكار شكلت نقاط تداخل بني فلسفة "نيتشه" 
ثر هذا األخري "بنيتشه" الذي يؤكد من جهته أن معارفنا ت زور وفلسفة "فريابند"، ما يبني مدي 

الواقع، وال تقدمه على حقيقته، فهو يرفض موقف الفالسفة الذين يفسرون العامل على أنه مظهر 
ا، وإن وجدت هذه احلقيقة يتعذر عنا معرفتها،  بت، فال يوجد أشياء حتمل احلقيقة يف ذا مطلق 

نفعة واحلياة، والعامل احلقيقي ما هو إال عامل الظاهري الذي مت صياغته وتنظيمه حسب متطلبات امل
والصورة اليت نضيفها للعامل هي صورة خلقتها وسائلنا اخلاصة يف املعرفة، وهي من تكوين الذهن 

اإلنساين املشبع  واحململ خبلفيات ثقافية اجتماعية.
جعل "نيتشه" املعرفة ختضع إلرادة القوة، ومقياس الرغبة يف املعرفة يعتمد على هذه اإلرادة، 

سرها هي أداة اليت جتعل املوجود يف متناول التفكري، لغرض احلفاظ على احلياة "فأداة املعرفة 
للتجريد والتبسيط، وهي موجهة من اجل السيطرة على األشياء واإلستالء عليها وعلى هذا ال يوجد 

فعاً" .7إدراك إال مبقدار ما يكون 
ادة معينة مدعمة بقوة يتضح أن املعرفة عند "نيتشه" ال تعكس حقيقة الواقع بل تعكس إر 

جتعلها قادرة على تغيري املسار املعريف حسب النفع واملصلحة، فاإلنسان هو الذي يصوغ املعايري اليت 
نه  يقرر من خالهلا قيمة األشياء، ويضع أنساق يسميها بقواعد الفكر واملنطق فيصف بعضها 

نه زيف. فاملبادئ اليت تعتمد عليها امل أوهام وأساطري وعقائد عرفة جمردحقيقة والبعض األخر 
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واسرتاجتيات، ابتدعها البعض ليربر فشله وعدم قدرته على مسايرة حاالت الصريورة، والتغري الدائم 
اليت تعرفها احلياة.   

بتة ومثالية "فيصف  ا أزلية  ا  يرفض "نيتشه" كل األفكار واملفاهيم اليت يدعي أصحا
ردة البعيدة عن متغريات احلياة والزمن واليت فقدت معناها، أفالطون مبحنط األفكار وامل فاهيم ا

وأصبحت بدون جدوى مشبًه هذا األسلوب بطريقة الفراعنة يف حتنيط الكهنة والزعماء قصد 
فال وجود ملعرفة حقيقية حسب املفهوم األفالطوين، كل املعارف من اخرتاعنا، واللغة8ختليدهم".

"هللا" يف نظر "نيتشه" "اهليويل""اجلوهر"فاملفاهيم املطلقة "املثل".جمرد خداعاملستخدم يف املعرفة 
املختلفة واملتفرقة من  ا، وما هو موجود تشكل من خالل تلك الشظا غري موجودة يف حد ذا
شتات املعطيات والتخيالت والتفاسري الفوضوية، اليت نقوم حنن بتشكيلها وترتيبها حسب إرادتنا 

ا لكن قيمتها تنتج عن فعل ونسميه ملعرفة. فاألشياء ال توجد هلا قيمة يف حد ذا ا يف األخري 
التقومي الذي يعرب به اإلنسان عن رغباته وغرائزه، يعين عن إرادته للقوة فاإلنسان هو الذي حيدد ما 

بعة له، هو صحيح وما هو خاطئ، وهو الذي يعطي األشياء معناها ويقومها وجيعلها إنسانية 
فالصريورة هي الواقع الوحيد، ولكنها غري قابلة لإلدراك أو املعرفة، وال ميكن التعبري عنها بصدق 
ا حتمل التناقض ومنافية للواقع احلقيقي، الذي ال يدركه أحد، فال يوجد وقائع معطاة لنا  أل

ويالت. يقول "نيتشه" غري موضعها، ال جيب أن نبحث عن الظاهرتية يف مباشرة، وإمنا توجد 
فليس هناك شيء أكثر ظاهرية، وبتعبري أدق ليس هناك وهم أكرب من هذا العامل اخلارجي الذي 

. هذه النزعة الشكية النقدية وجدت بكل معانيها يف فلسفة 9نراقبه بذلك احلس الباطين الشهري"
لظواهر والقوانني "فريابند" الذي يدعوا إىل إعادة التفكري فيما نعتقد أنه صحيح، وعدم اإلميان 

عتباره معرفة  ا ال حتمل احلقيقة فالعلم  احمليطة بنا دون فحصها، ونقضها والسعي لتغيريها، أل
ميارس نوع من االستبداد عندما ينصب نفسه معياراً للتمييز بني ما هو مشروع وما هو ممنوع، لكن 

لية من شوائب الزيف يف األصل هو مشروع فوضوي، فال وجود لنظرية علمية متماسكة خا
ا تشجع  والالعلم. "فالعلم يف نظره عمل فوضوي والفوضوية أكثر إنسانية من العلم، ومن املرجح أ

.10التقدم أكثر من البدائل املنهجية املتمثلة يف القانون والنظام"
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ثري "نيتشه" علىإن النقد الذي وجهه نيتشه للمعرفة ال خيلو من "فريابند" نقده للعقل، وهنا يبدو 
رخيه آمنة بقدرة  جلياً من خالل رفض مركزية العقل والتفتح على الالمعقول، فالفكر الفلسفي طيلة 
العقل يف التحكم يف العواطف والسلوك والسيطرة على الطبيعة وإعطاء األولوية يف حتقيق الوعي 

ادة والرغبة أفعال والتمييز بني ما هو حقيقي وما هو زائف وجعل بعض القدرات األخرى كاإلر 
تمع وثقافته وفنونه ومعتقداته يف خانة الالمعقول، هذا التصور الذي  لعقل، ووضع تقاليد ا الحقة 

) Descartesرسخته النزعة العقلية اليت تبنت مركزية العقل مع "ديكارت"(
الكثري من وغريهم من دعاة العقالنية الدين تبنوا مركزية العقل. رفضه )Spinozaو"سبينوزا"(

الذي أسس لرتاتيب جديدة وضع اإلرادة )Schopenhauerالفالسفة ابتداء من "شوبنهاور"(
ا  ا، "فالعقل يف الفلسفات السابقة، مَثل القدرة اليت يتجوهر  بع لرغبا يف قمة اهلرم وجعل العقل 

سره خلق م ن الكون  ن أجله فإن املعادلة اإلنسان يف الكون، وبه اعترب غاية الوجود، وجوهره، و
نيًا على اإلنسان، ككائن ظل  ستنقلب مع "شوبنهاور"، الذي مل يتوان يف االنقالب عن العقل، و

.هذه اإلرادة اليت حتدث عنها "شوبنهاور" تبناها "نيتشه" ليفتح 11طويًال يتوهم أنه حيوان عاقل"
جبهة جديدة من الفلسفة، ويشق لنفسه حقال معرفيا جديدا

ومن أهم انتقاداته تلك اليت وجهها ملبادئ العقل، فينزع .النقد لكل الثوابت والقيمقوامه
ا املتغرية، "فمبدأ اهلوية  عنها صفة احلقيقة، ويعتربها قوانني ذاتية خالصة ختضع حلركة احلياة وصريور

مع الذي ينص على بقاء الشيء على حاله ومطابقته لذاته دوماً، فإن هذا األمر ال يتماشى
حاالت الصريورة، فمبدأ اهلوية وسيلة يصنعها العقل لالهتداء إىل نقطة واضحة خالل تيار الصريورة 

.12الذي ال ينقطع"
يعترب "نيتشه"أن مبادئ العقل جمرد أوهام يستخدمها اإلنسان ليربر نفعه من الناحية 

العقل فال حنتاجه يف حياتنا، العملية، وهي ال خترج عن إرادة القوة، وأكرب وهم أمانة به الناس هو
ا ال تتماشي مع  عتماده اإلقصاء الذي ميارسه على التقاليد األخرى حبكم أ فهو يشكل خطر 
العقل ومبادئه. كما أنكر "نيتشه" الكثري من املفاهيم واعتربها جمرد صيغ اصطالحية، فالذات 

ود هلا وهي من نتائج اللغة ال غري، وموضوع، وعلة ومعلول، واجلوهر والكينونة، كلها معاين ال وج
لنسبة ملقولة "الضرورة اليت وجمرد مقوالت حنوية بعيدة عن الواقع وليست عقلية أو وجودية. أما 
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فهي جمرد تعبري عن قوة ما. والغائية ما هي إال نشاط من تعترب الركيزة األساسية للعقل العلمي،
ا جمرد خوف من األمور غري املألوفة التفاعالت تعرب عن نظام القوة، وال يوجد ما لعلة أ يسمي 

لعلة واملعلول ليس إال حماولة لتنظيم العامل على حنو جيعله  ا جمرد حبث عن املألوف، والقول  إ
.13معقوًال ومقبوًال"

إن حقيقة الوجود وجوهره يتناقض مع العقل الذي يدعي معرفة كل شيء، فال ميكن معرفة 
واملتعدد بواسطة العقل احملدود، ألن معطيات احلياة ليست على منط موحد مما جيعل العامل املتنوع 

ا إزاء األمر الواحد، والتأويل املشروع الذي يفرض منطقه وتفسريه هو  ويال العقول ختتلف يف 
حلقيقة، ال يوجد عقل إنساين واحد، وإمنا  التأويل الذي ميتلك مؤوله القوة، فيحقق جناحًا يوصف 
ختالف العقول،  توجد عدة عقول تتمايز بتمايز الظروف واألحوال واإلرادات، فتختلف اآلراء 
فاحلقيقة الثابتة ليست يف متناول إدراكات العقل، بل هو جمرد تعبري عن عناصر متالطمة يف الواقع، 

واهر فالواقع املظلمة ال يدركها العقل، رغم ما يدعيه من عقالنية يف تفسري الظفكثري مـن الدوافع
لصريورة اليت ال يستطيع عقل اإلنسان احتوائها بصفة شاملة،  يشهد حركة دائمة يسميها "نيتشه" 
نه حقيقة فهي من منظور معني ال تعكس حقيقة الواقع يف ذاته بل تعكس حقيقة  فما يعرف 

.***احلقيقة "الديونزية"منطق القوة، أو كما يسميها "نيتشه"
ا "نيتشه أن ايرى لالعقالنية متثل البديل لعالج كل التصورات املنغلقة اليت يعتقد أصحا

ن العقل اإلنساين قادر على التوصل إىل علم يستطيع أن يزوده  ا متثل احلقيقة "فاالعتقاد السائد  أ
. 14(أي أن يوسع العلم والعقل أن حيل حمل الدين)هو وهم ليس إال"مبعرفة يقينية وانساق أخالقية

لصورة اليت هي عليها، يت خذ "فريابند" موقفاً مماثًال إذ يبني أن العقل غري قادر على إدراك املعارف 
ا مواقف  والعقالنية ما هي إال قناع يستخدم من طرف أصحاب املذاهب واأليدلوجيات جيسدون 

قول خفية، وميارسون السلطة إلقناع اآلخرين، ويستخدمون الرباهني العقلية حسب احلاجة ي
لنسبة  ا عقالنية ال ميكنها أن تكون مقنعة إال  ا أ فريابند:"إن الرباهني العقلية اليت يدعي أصحا

ا مسبقاً" .15لألشخاص الذين هيئوا لالقتناع 
يقرتح "فريابند" بدائل ضد الذوغمائية اليت ميارسها العقل على أمناط التفكري املختلفة، 

العلم وحترير الفكر من قيود العقالنية، ألن ذلك يفتح جمال التنافس ليثبت أمهية الالمعقول يف تقدم
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أمام خمتلف التقاليد، الفنية والدينية والثقافية للمشاركة يف عملية التطور، يؤكد "فريابند" على أمهية 
اجنازات احلضارات القدمية يف ميدان علم الفلك واهلندسة والطب. ويشري إىل"حقباً مشهورة يف العلم 

ا علماء وفالسفة، بل عامة الناس مل تكن عقالنية، فهي مل حتدث بطريقة عقالنية حيث أن ي فخر 
. فالعلم ليس نظـاماً معرفياً 16العقل مل يكن هو القوة احملركة هلا، ومل يتم احلكم عليها بصورة عقالنية"

األنظمة املعرفية مقدسًا وال يشكل أرقي أشكال املعرفة، إمنا هو ينمو ويزدهر وسط شتــات من
األخرى اليت حتيط بنا، وحتركها عوامل الوعي احلضاري للمجتمع عرب مراحل الزمن املتواصل، 
وصريورة احلياة كما يعرب عنها "نيتشه". فالعلم ال ميتلك تلك السلطة العقالنية املطلقة اليت توجه 

ة واجتماعية، لذا جيرد "فريابند"قي األنشطة االجتماعية، ألنه نتاج لتضافر نشاطات كثرية إنساني
تمع من سلطة العلم، ويضع جمال املعرفة  تمع ويدعو إىل حترير ا العلم من سلطته املطلقة على ا
أمام املنافسة احلرة اجتاه كل   التقاليد، وهذا متاشيًا مع النزعة الفوضوية اليت يري فيها حًال لتجاوز 

جتاهات املعاصرة يف فلسفة العلم سواء، داخل النزعة األطروحات املنغلقة اليت عرفتها اال
كما دعي إليها "كارل أو النزعة التكذيبية،*****اليت دعت إليها مجاعة "حلقة فينا"****التحققية

.)karl popperبوبر"(
"عامل بدون مركزية وال إن العامل الذي دعي إليه "نيتشه" هو نفسه العامل الذي تبناه "فريابند

وية، فال يوجد عقل إنساين واحد متكامل وشامل يصدر أحكام كلية على حقائق الوجود، سلط
فالعقل ليس مستقًال عن العناصر احمليطة به يف الواقع، فاملنطق واألفكار الثابتة مل تكن مثرة رغبة يف 

ند" تفسرياً املعرفة احلقيقية، وإمنا الدافع احلقيقي من وجودها هي السيطرة واالمتالك، يقدم "فرياب
اً، فهو يدعوا إىل حترير العلم من سيطرة السلطة، وفصل السياسة عن العلم، لقد مت تقديس  مشا
العلم إىل درجة أنه أصبح الوسيلة الوحيدة حلل كل مشاكل اإلنسان، وفك كل أسرار الكون، 

لالعقالنية، ومن مت أصبح فأصبح العلم عقيدة قوية، أدت إىل إقصاء أنساق معرفية أخرى وصفت 
العقل العلمي هو املصدر الوحيد للتطور املادي والتشريع االجتماعي واألخالقي وتعالت صيحات 
تمع، كمحاولة ملراقبة النشاط اإلنساين واالجتماعي، كما  تدعو إىل علمنة السلوك البشري وثقافة ا

تمع، يقولهو األمر يف ميدان الطبيعة، فالعلم هو نتاج جلهد اجتماعي يشارك فيه مجيع أفراد ا
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"فريابند": "فعندما يتويل الرجل العادي اإلشراف على العلم، يضحي العلم والعلماء خاضعني 
17للمجتمع، وليسوا أسياداً عليه"

لتعدد كما يرفض "فريابند ملنهج الصارم الوحيد يف املعرفة العلمية، ويشيد  "القول 
ملشاركة يف أي اجناز علمي  أو معريف، واالختالف الذي ميكن الفرد من  إبراز طاقاته، ويسمح له 

وهذا ما أشار إليه "نيتشه" من قبل، إذ يلح على ضرورة اكتساب معاين جديدة وأطروحات غري 
مألوفة حتل حمل الثابت املقدس، وخترتق جمال الالمعين والالعقل، وتسقط مجيع التأويالت اليت 

ملنهج الصارم هو ضرب من ضروب أصبحت تلف العامل والوجود، حلقيقة املطلقة و فالقول 
التعصب، يقول نيتشه "لقد مت استعمال وتشجيع احلقيقة، أعين املنهج العلمي، من طرف أولئك 
م كخصوم احتاجوا فضًال عن  الذين مخنوا فيها أداة حرب عمًال هداماً... ولكي يتم االعرتاف 

كانوا يظهرون فكرة احلقيقة بشكل مطلق مثلما يفعل -استخدموها:ذلك إىل أداة شبيهة بتلك اليت 
.18أصبحوا متعصبني"- خصومهم

حلقيقة املوضوعية، ويعتربها جمرد اخرتاعات من إبداع العلماء إن "نيتشه" ال يعرتف 
والفالسفة ألسباب ذرائعية ونفعية، فال ميكن اعتبارها منوذجًا للمعرفة احلق فهي ال تعكس الواقع 

لى حقيقته، فال عالقة بني استنتاجات العقل الفلسفي والعلمي وبني الواقع، إن العقل حسب ع
ضي غري قادر على استيعاب املظاهر  "نيتشه" سواء يف شكله الفلسفي أو يف شكله العلمي الر
ا وال تفسريها موضوعياً، يقول "نيتشه": "إن اإلنسان  املختلفة للوجود، واحلياة وال اإلحاطة 

.ففهم الوجود ال يكون على 19املوضوعي مرآة متعود على الرضوخ لكل شيء يريد أن يعرف"
ختالف االعتقادات والتصورات،  املستوي النظري، بل يستخـلص من معايشة املظاهر وهي ختتلف 
لرغبة والعاطفة، فاإلنسان حيي  ت احلياة، خاصة تلك املرتبطة  فالعقل ال ميكنه فهم كل مستو

وي أخر مغاير ملستوي العقل املوضوعي، يتمثل يف خمتلف التقاليد األخرى، فدراسة الفن مست
لضرورة للتفسري واملوسيقي واملسرح، وكل مظاهر احلياة املتعددة اليت يعيشها اإلنسان ال ختضع 

العقلي املوضوعي.
ا جردت من خالل رفضه للموضوعية اليت يري أجتسد هذا الطرح يف فلسفة "فريابند"

ا تقدم الفرص لكل األفكار والتقاليد لكي  اإلنسان من إنسانيته، مقرتحًا الفوضوية كبديل هلا، أل
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تنموا على قدم املساواة، دون تعطيل إحداها بداعي املوضوعية، فال ميكن أن ننقل الواقع بصورة 
لطابع الثقايف واالجتماعي، لذا موضوعية كما هو، بل نصفه من خالل تصوراتنا اخلاصة احململ 

ملوضوعية ال أساس له من احلقيقة، ألن الباحث ال ميكنه أن يتجرد من هذه التصورات،  فالقول 
ملوضوعية إلطفاء صفة الشرعية على  ومن طابعه الذايت، فأصحاب التصورات املختلفة يقولون 

ملوضوعية، ويصفون أفكار لذاتية. أفكارهم ال غري، فكل تصور أصبح يصف ما يقوله  غريهم 
ألن ذلك سوف يؤدي إىل إقصاء الكثري من فتطور العلم يقتضي عدم التمسك بفكرة املوضوعية،

ا غري موضوعية، فالعلم يف نظر "فريابند" "ذو طابع إنساين ومن الطبيعي أن تؤثر  ت حبكم أ النظر
أن نكون موضوعني، فإن ذلك سيكو  20ن على حساب إنسانيتنا"فينا الذاتية اإلنسانية، وإذا أرد

إلرادة اإلنسانية، واليت هي إرادة لتحقيق "فريابند"لكن ومن جهة أخرى فإن يرفض أن نربط العلم 
مصلحة ما، "أصبح أساس العلم املصلحة اإلنسانية، وبدا فَقد العلم عقالنيته املوضوعية يف الطبيعة 

بعًا لقرارات اإلرادة اإلنسانية ومصاحلها،  فهي كأية إيديولوجية تصدر عن اإلرادات وصار 
.21اإلنسانية"

خامتة:
ثري فلسفة "نيتشه على أفكار "فريابند" فإن  من خالل التحليل السابق يظهر مدي قوة 

كان "نيتشه" قد وجه مطرقته على كل القيم االجتماعية واألخالقية، فإن "فريابند" استعارة منه هذه 
املطرقة لوجهها وبنفس الطريقة، على العقل والعلم واملنهج. ليشق طريق البحث اجتاه مساءلة العقل 

دين البحث، اليت مل تتمكن من وفتح جمال الالمعقول، والسبب يعود إىل ممارسات العلماء يف ميا
الوصول إىل احلقيقة العلمية. 

:اهلوامش
.75صم،1،2000دار الفكر العريب، بريوت،طأرخياء املعين يف الذات والسلطان،ميتافيزيقا اإلرادة،البكاري كمال،- 1

تتغري تبعًا لتحول اعتبار املوجد، فالشيء يتخذ معين *مبدأ كوين حيدث التناهي يف األشياء،ويربز ذلك موجودية الوجود مبعين أن قيمة األشياء 
مغاير كلما غري املؤول من الزاوية أو املنظور الذي يؤول من خالله.

. 220صانظر أويغن فنك، فلسفة نيتشه،-
2- Feyerabend Paul. Adieu la raison.tr de l’anglais par B. Jurdant edition –seuil.paris
1996.p341.

.294صم،1999مصر(د ط)اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية،حماولة جديدة لقراءةفريدريك نيتشه،السالم صفاء علي جعفر،عبد -3



شادلي هواريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة في فـلسفة الالمعقول من العقـالنية نيتشه إلى العقـالنية فيرابند  

282

49صم2001العتريي رجاة، جدلية املعقول والالمعقول،دار سحر للنشر، تونس،(د ط)-4
).1967-1924ة(فيلسوف علم أمريكي ذو نزعة براغماتي**اإلسم الكامل نوروود راسل هانسون،

.64صم،1968مكتبة األجنلو املصرية(د ط)ترمجة د عزمي اسالم،رسالة منطقية فلسفية،لدفيج فتجنشتني،-5
6-feyabend paul ; (problems of ampiricism) in beyond the edge of certainly;ed;by;r
colodny;prentice-hall Englewood cliffs;1966;p220.

.294صمرجع سابقم صفاء علي جعفر،حماولة جديدة لقراءة فريدريك نيتشه،عبد السال-7
شرون،بلعقروز عبد الرزاق، نيتشه ومهمة الفلسفة، قلب تراتيب القيم و التأويل اجلمايل للحياة،-8 م،12010طدار العربية للعلوم 
.130ص

.   202صم،1991أفريقيا الشرق،املغرب،(د ط) وتقدمي حممد الناجي،إرادة القوة، حماولة لقلب كل القيم، ترمجةنيتشه فريديريك،-9
. 21م،ص2005حممد علي، طبعة للطلبة،فريابندبول،ضد املنهج،ترمجة ماهر عبد القادر-10
.39بلعقروز عبد الرزاق، نيتشه و مهمة الفلسفة، مرجع سابق، ص-11
.299لقراءة فريديرك نيتشه، مرجع سابق،صعبد السالم صفاء على جعفر، حماولة جديدة -12
. 300عبد السالم على جعفر، حماولة جديدة لقراءة فريدريك نيتشه، مرجع سابق،ص -13

ا الرجل األعلى املتفوق.   ***هي احلقيقة اليت يؤمن 
.173م،ص2010)،1بعد احلداثة، دار الفارايب، بريوت،(ط عطية أمحد عبد احلليم، نيتشه وجدور ما-14

15-Feyerabend paul .adieu la raison.op.cit.p341.
.208فريابند بول،ثالث حماورات يف املعرفة،ترمجة حممد أمحد السيد،نشر منشأة املعارف اإلسكندرية (د ط)(د س) ص-16

ا فرض من الفروض موضع الفحص التجرييب وينصب بوجه عام على حالة معين ة.انظر املعجم الفلسفي ****هو مجلة العمليات اليت تضع 
.170مدكور براهيم ص

مؤداه أن م،لغرض مناقشة األفكار العلمية والفلسفية،مبدأها العام ما أقره العامل أرنست ماخ،و 1922*****   نشأت حلقة يف فيينا عام 
لوضعية فيينا،مسالعلم أساسه وصف للتجربة واخلربة،ترأس هذه احللقة موريس شلينك،أستاذ العلوم اإلستقرائية جبامعة  يت فيما بعض 

ب،فتجنشت رزاً يف تشكيل طابع التفكري العلمي والفلسفي،من أهم روادها كارل  اين،نريات، فيكتوركرافت.     املنطقية،حيث لعبت دوراً 
.55م ص2004)1عوض عادل،اإلبستمولوجيا بني نسبية فريابند وموضوعية شاملرز،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،(ط - 17

.195نيتشه فريدريك،إرادة القوة،مرجع سابق،ص-18
.161م،ص1885نيتشه فريدريك،ماوراء اخلري والشر،تباشري فلسفية للمستقبل،دار الفرايب،(د ط)-19

20-Dissake emmanuel mallalo.ferabend.epistémologie anarchisme et societé
libre ;paris :puf.2001 ;p66.

حاج امساعيل،حيدر، بنية الثورات العلمية،دراسة منشورة يف جملة االعرب والتفكري العلمي، العددان الثالث والعشرون والرابع -21
.112م،ص2008والشرون،بريوت،



لكحل فيصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنهج الفينومينولوجي وإشكالية المعرفة  

283

املنهج الفينومينولوجي وإشكالية املعرفة
"قراءة يف فلسفة إدموند هوسرل"

جامعة تيارت، لكحل فيصلالدكتور
يبني إدموند هوسرل يف مؤلفه "أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا املتعالية" : ملخص

ا، وقد حدد وكذلك "فكرة الفينومينولوجيا" أن الفلسفة حباجة إىل منهج دقيق يتوافق مع  موضوعا
املنهج الفينومينولوجي، كمنهج جديد ينبغي على الفلسفة أن تتجدد من خالله، إن الفينومينولوجيا 
ا خطوات حمددة  لظواهر، ومنهج من حيث أ ا علم  موضوع ومنهج، فهي موضوع من حيث أ

ذه الظواهر. تتوافق مع العلم 
الكلمات املفتاحية: املعرفة، العلم، الفينومينولوجيا، املنهج، العقل، الظاهرة، الشعور. 

Edmund Husserl shows, in his book The "Crisis of European

Science" and "Transient Phenomenology ", as well as Phenomenology, that
philosophy needs a precise method in line with its themes. The phenomological
method has been defined as a new method in which philosophy should be
renewed. Phenomenology is a subject in that it is a science of phenomena and
metho And a methodology in that they are specific steps that correspond to the
knowledge of these phenomena.
key words : Knowledge, Science, Phenomenology,  method, Mind ,
Phenomenon , Feeling.

) Edmund Husserl1859 -1938إن ما مييز فلسفة إدموند هوسرل (:مقدمة
ا أعادت بشكل فلسفي جديد طرح سؤال املنهج، ألن الفلسفات السابقة يف نظره أخطأت  هو كو
هدف الفلسفة األساسي ومل تتمكن من أن تطال موضوعاته بسبب تغييب املنهج املالئم الذي ميكن 

م األوروبية من خالله البحث يف موضوعات الفلسفة، وبذلك كان هدف مؤلفه األساسي "أزمة العلو 
والفينومينولوجيا املتعالية" وكذلك مؤلف "فكرة الفينومينولوجيا" و"التأمالت الديكارتية" هو التوضيح 
عتباره بديال عن املناهج الفلسفية الكالسيكية وكونه  والبيان النظري للمنهج الفينومينولوجي 

منهجها يف الفينومينولوجيا، موضوعا ومنهجا جديدا للفلسفة  فالفلسفة يف نظره جتد موضوعها و 
ذا راح هوسرل يؤسس الدعامات اإلبستيمية واألنطولوجية للفينومينولوجيا كموضوع وكمنهج من  و



لكحل فيصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنهج الفينومينولوجي وإشكالية المعرفة  

284

ا املنهجية. لكن: ما هي أبعاد املنهج الفينومينولوجي الذي  خالل مبادئ الفينومينولوجيا وخطوا
لفعل أسس له هوسرل؟ وكيف ميكن من خالله قراءة املشكالت الفل سفية امليتافيزيقية؟ وهل يعد 

ا من خالله؟ املنهج البديل الذي ميكن للفلسفة أن ُجتدَد ذا
خطوات املنهج الفينومينولوجي وسؤال املعرفة: –1

إن معىن لفظ الفينومينولوجيا عند هوسرل يدل على معىن مزدوج، "الفينومينولوجيا: (لفظ) يدّل 
ظام من امليادين العلمية، غري أن ((فينومينولوجيا)) تدل كذلك ويف األصل على على علم وعلى ن

، [1]املنهج وعلى موقف للفكر: ((موقف الفكر الفلسفي)) خباّصة، و((املنهج الفلسفي)) خباصة"
لظواهر وهي يف الوقت نفسه منهج للمعرفة. إن الفينومينولوجيا علم 

)، و"إيبوخي Epochèاملنهج الفينومينولوجي هي (إيبوخي (إن اخلطوة األوىل من خطوات 
)Epochè مفهوم يستعريه هوسرل من النزعة الشكية القدمية للداللة على اإلجراء املنهجي :(

، غري [2]الذي يتيح للفينومنولوجيا اإلنتقال من املوقف الطبيعي إىل املوقف الفلسفي الرتنسندنتايل"
ملعىن الفلسفي الكالسيكي، كونه خطوة منهجية أن اإليبوخي خيتلف عن معىن و  مضمون الشك 

دمي أو إنكار املعرفة، وإمنا هو تعليق احلكم اجتاه الظواهر واملوضوعات املعطاة  إجرائية ال تكمن يف 
يف أفق الذات.لنا يف العامل  أو وضعها بني ((قوسني)) ريثما تتجلى ماهيتها وحقيقتها

يف نظرية املعرفة عند هوسرل ال يتوقف عند تعليق األحكام اجتاه الذات إن مسار اإليبوخي
السيكولوجية العارفة، وإمنا هو يطال كل ما وصل من التاريخ من معارف وأحكام جاهزة، واليت ينبغي 

يقول هوسرل "إننا حنن املتفلسفون اجلدد، ننجز اإليبوخي كتغيري للموقف أن يطاهلا اإليبوخي
موقف الوجود البشري الطبيعي الذي هو املوقف األسبق ليس ألسباب عرضية، بل انطالقا من 

رخيية الوجود البشري  ماهوية، بل انطالقا من ذلك املوقف الذي مل ينقطع أبدا يف احلياة والعلم طوال 
ا تلغي[3]كملها" لبعد املنهجي الفينومينولوجي من خالل اإليبوخي فإ خذ  ، إن املعرفة إذ 

األحكام املطلقة واجلاهزة اليت تضمنتها العلوم واملعارف الدغمائية والوثوقية اليت جب أن ختضع إىل 
مطلب املنهج الفينومينولوجي للكشف عن ماهيتها، "بل مع اإليبوخي يصبح يف الواقع نظر 

ثر وقبل كل شيء متحرر من ذلك القيد الداخلي األقوى واألمشل واألكالفيلسوف متحرر متاما
خفاء، من قيد العطاء املسبق للعامل. ومع هذا التحرر وفيه يتم اكتشاف ذلك التعالق الشامل، املنغلق 
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، ألن العامل موجود معطى لنا  [4]مطلقا على ذاته واملستقل مطلقا، بني العامل ذاته ووعي العامل"
لتايل فإن الوعي هو من حيرر األشياء كمجموعة أشياء وظواهر قابلة للمعرة من جهة الذات  و

لنسبة للوعي. ن جيعلها موجودة  واملوضوعات من وجودها الغفل 
إن املنهج الفينومينولوجي يف مرحلة اإليبوخي مل يصل إىل ما جيب أن يؤسس املعرفة 

م ألن املعرفة ال حتصل مبجرد التوقف عند النقد الفينومينولوجي وتعليق األحكاالرتنسندنتالية املمكنة
اجتاه األراء واملواقف التارخيية، أو إزاء الظواهر املعطاة لنا يف فعل املعرفة، "فالفينومينولوجي ال يتوفر 
أبدا مبجرد إجناز اإليبوخي على أفق مشاريع جديدة ممكنة تلقائيا، فال يوجد أمامه مباشرة حقل 

ال الوحيد لتلقائيات معطاة ترنسندنتايل للعمل مشكل مسبقا يف منطية تلقائية. إن العامل هو ا
، إذ حيتاج املنهج الفينومينولوجي أن يثبت فعاليته من خالل مرحلة البناء والتأسيس، ألن [5]مسبقا"

اإليبوخي يعد اخلطوة اليت متهد السبيل يف هذه املّهمة.
ل اخلطوة الثانية من خطوات املنهج الفينومينولوجي، وقد استمد هوسر [6]تعترب القصدية

من برنتانو الذي استعاره بدوره من الفلسفة السكوالئية. يعترب (Intentionalitat)الــــ"قصدية
برنتانو أن القصدية هي السمة األساسية اليت تطبع الظواهر النفسية ومتكننا من متييزها. تعين 

ملقارنة مع فلسفت سابقة، بل حىت  مع القصدية عموما أن كل وعي هو وعي بشيء ما، أي 
ا املنهج الفينومينولوجي عن بقية [7]التصور قبل الفلسفي" ، ذلك أن نقطة االختالف اليت يتميز 

عتبارها أساسا للمعرفة ال ميكنها أن حتوي وعيا وشعورا فارغا من   الفلسفات السابقة هو أن الذات 
و كانط (املقوالت كل حمتوى، أو وعيا حيوي أفكار مسبقة كما اعتقد ديكارت (األفكار الفطرية) أ

ذه  القبلية)، وإمنا هو وعي وشعور حيمل موضوعات وظواهر، ألن املعرفة هي يف األخري معرفة 
ا. ا، وال توجد معرفة بدو املوضوعات والظواهر ذا

بعد إىل تصور مداه الواسع. صحيح :يقول هوسرل "جند أنفسنا إزاء علم مل يصل معاصرو
ت الشعور يف مقابل علم طبيعي أنه علم للشعور، لكنه مع ذلك ليس علما للنفس. إنه علم لظاهر

، وهكذا يكون مضمون الفينومينولوجيا كمنهج للمعرفة خمتلف عن املعرفة [8]عن الشعور"
حوال النفس  السيكولوجية، ألن املعرفة السيكولوجية تبقى على مستوى ما هو نفسي، أي كعلم 

ا وتغ لشعور من وجهة النظر وحاال لشعور التجرييب"، أي  ا، "إن علم النفس يهتم " ريا
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لشعور  ت فيهتم  التجريبية، والشعور بوصفه موجودا هناك (آنية) يف جمموع الطبيعةـ أما علم الظاهر
تية" لشعور من وجهة النظر الظاهر ملعىن الفينومينولوجي إمنا هو [9]"اخلالص" أي  علم ، فالشعور 

ت الشعور اليت تتجلى للشعور يف عالقته القصدية مبوضوعات املعرفة. "وللفظ ظاهرة معىن  بظاهر
مزدوج مبقتضى التضايف اجلوهري الذي بني ((الظهور)) و((الظاهر)). إن (فاينومنون) تعين 

جاز ألخص الظاهر، ومع ذلك يرجع استعماهلا للداللة على الظهور عينه، الظاهرة الذاتية (إن
ملعىن النفسي الفّج)" ، إن الظاهرة ليس هلا أي [10]استخدام هذه العبارة، وهي أقرب أن تفهم 

لنسبة للذات فالظاهرة تكمن يف اعتبارها معطى قابل للمعرفة الذاتية. بل معىن مستقل إال 
خارج هذه " ليست هلا Estهوسرل اعترب أنه ال يوجد خارج الذات عامل موجود، ألّن كلمة "أن

[11]الذاتية أية داللة

إن كل ما هو قابل للمعرفة إمنا يعطى نفسه من جهة ما هو موضوع للذات، ولكن ما تعيشه 
الذات كقصد للمعرفة إمنا خيتلف بطبيعيته عن املوضوع الفعلي الذي يعطى لنا يف عالقة القصدية، 

ا تقصد شيئا ما intentio("إن املعيشات املعرفية تنطوي، حبسب طبيعتها، على قصد  )، أي أ
ذا النحو أو ذاك مبوضوع. إن فعل التعلق مبوضوع هو شيء منها، يف حني أن املوضوع  وتتعلق 
مكانه أن يظهر، وأن يكون له يف ظهوره حنو من اإلنعطاء، يف حني أنه  ليس كذلك، بل املوضوع 

ي حنو بوصفه فكرا. إن )، والreellغري حال مع ذلك يف الظاهرة املعرفية فعال ( هو موجود 
لنفس إمنا يدل  إيضاح ماهية املعرفة ورفع تساوقات املاهية اليت تنتمي إليها إىل (رتبة) اإلنعطاء 

، إن ما يضمن فعالية املنهج الفينومينولوجي يف املعرفة هو أن [12]على سري البحث يف ماهية املعرفة"
ا ليست معط اة لنا يف الظاهرات بشكل مباشر وال هي كامنة يف أفق الذات املعرفة بناء يتكون، أل

ملاهيات هو الغاية القصوى للمنهج الفينومينولوجي. بشكل قبلي أو مسبق، إن العلم 
عتبارها فعال معرفيا انعكاسيا للعالقة بني الذات واملوضوع يف عملية املعرفة، إمنا  إن القصدية 

ذلك أن القصد ال يبقى حبيس املوضوع املقصود، وإمنا يعود إىل الذات ،[13]تقود إىل عملية الرد
حمققا املعرفة، ولذلك فـــــــ"مفهوم "الرد الفينومينولوجي" يلقى حتديدا أقرب وأبلغ ويتخذ معىن أوضح: 

التجرييب)، وإمنا رفع املفارق بعامة من حيث هو -إنه ليس رفعا للمفارق الفعلي (رمبا مبعناه النفسي
ملعىن األصل، معطى كمطلق للنظر  وجود ميكن اإلقرار به، أي كل ما ليس مبعطى بديهي 
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، فالرد الفينومينولوجي ال يعطي للذات مشروعية املفارقة إال ألن الذات قد حققت [14]احملض"
بفضل القصد املعىن، حيث أن القصد جيلب معه معىن الظاهرة أو ماهيتها يف بنية الذاتية املتعالية 
اليت يتحول معها املعىن إىل وعي حمض، قد ختلص بفضل اإليبوخي من األحكام واالفرتاضات 

السيكولوجي، وبذلك يرتبط املعىن بـــــــ(علم املاهيات). املسبقة لأل
ا يف حماولة فهمها ومعرفتها، "إنه ظاهر  إن الذات يف قصدها للظواهر تفارق هذه الظواهر ذا

ملفارقأن أمر التع قصده على (Das sich-auf-Transzendentes-beziehen)لق 
ألفكار املطلقة  هذا النحو أو ذاك إمنا هو من الصفات الذاتية للظاهرة. ولعله يبدو أن علما فقط 

مكانه أن يصل إىل معرفة حمضة [15]هو أمر مطلوب." لنسبة للوعي الذي  ، فاملفارقة أمر ضروري 
السيكولوجي، ال ميكن من الوصول إىل املاهيات اجتاه هذه الظوا هر، ألن البقاء على مستوى األ

ا يف الوعي احملض. "إن مفارقة الشيء تقتضي أن  إال من خالل مفارقة الظواهر إىل العلم مباهيا
يف حني أننا نفهم كيف إذ حنن ال نفهم كيف ميكن لإلدراك أن يبلغ املفارقنضعها موضع سؤال

ملي وحمايث حمض"ميكن ل ، إن الوعي ال بد له أن [16]إلدراك أن يبلغ احملايث على شاكلة إدراك 
يفارق الظواهر واملوضوعات حىت ميكنها أن يدركها وأن يعرفها، ولذا فإن الــــ"مفارقة 

)Transcendenz/ Transcendance متثل النقيض الفينومينولوجي ملفهوم احملايثة من (
كل ما يستمد وجوده وشرعيته من خارج الوعي ونظامه. إن املفارقة هي أصل جهة إحالتها على  

ا تثري ضر ا وال ماهيتها، أي مبدأ معقوليتها يف نفسها من جهة أ ا ال حتمل إمكا اإلشكال أل
وجود الوعي وبني جنس موضوعاته. واملفارقة ليست عالمة على من املباينة األنطولوجية بني جنس

و أشياء بعينها، أو أوضاع أشياء أو أمور فقط، وإمنا على آلية تفكري تفرتض إضفاء موضوعات أ
لنسبة إىل  ا ومن دون ماهية هذا اإلمكان  املوضوعية على املوضوعات قبل السؤال عن إمكا

ة يف ، إن الفرق بني املفارقة واحملايث[17]الوعي. ولذلك فإن الفرق هّني بني املفارقة واحملايثة الفعلية"
أي يف ختارج تكمن من جهة العودة إىل الذات هو أن املفارقة[18]االعتبار املعريف الفينومينولوجي

الوعي ومفارقته للذات، أما احملايثة فتكمن يف حتقيق هذه العودة بشكل يقيين ومطلق، حيث تتحقق 
اهلوية واملطابقة، يف عودة الوعي لذاته وقد حقق املعرفة.
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ل أن "البحث البد أن يوجه صوب معرفة علمية ماهوية للشعور، صوب ذلك الذي يبني هوسر 
جيعل الشعور ذاته "هو ما هو" حسب ماهيته يف أشكاهلا القابلة للتميز، ولكن ال بد أن يوجه، يف 
ملثل يوجه صوب تلك األساليب املختلفة اليت  الوقت نفسه، إىل ما يدل عليه الشعور، و

تم يف البداية [19]هية هذه األشكال املشار إليها من قبل"طبقا ملا- مبقتضاها ، فالفينومينولوجيا ال 
تم مبا يقصده الشعور  أي مبوضوعات املعرفة، ووفق ما تقتضيه لشعور اخلالص وإمنا هي 

القصدية، وفعل املعرفة حيصل من خالل العالقة القصدية بني الذات واملوضوع، وكنتيجة لعملية الرد 
ملاهيات اخلاصة  ملاهيات. ذلك أن الفينومينولوجيا علم  الفينومينولوجي مبعناه املزدوج، تنتج املعرفة 
يف عالقة الشعور القصدية بني الذات واملوضوع، واليت تكون نتيجتها بعد عملية الرد الوصول إىل 

ت اخلالصة بوصفها علما ت ظل خالصة وال تفيد املاهيات وحدها دون غريها. "وطاملا أن الظاهر
ا ال ميكن أن تكون إال حبثا يف املاهية وال ميكن  من عملية وضع الطبيعة على حنو وجودي، فإ

Dasein"[20]إطالقا أن تكون حبثا يف اآلنية (أي املوجود هناك)

جية بعد إجناز اإليبوخي واإلرجاع الفينومنولوجي تبقى املهمة املطروحة على الفلسفة الفينومنولو 
هي تفسري كيف يتوصل الوعي إىل االعتقاد بوجود موضوعات متعالية عليه، أي كيف يتخطى 

Constitution-والبناء،[21]دائرته الداخلية وينسب للموضوعات يف العامل وجودا قائما بذاته"
يا ، هو املهمة اليت حتقق ذلك، إذ بعد حضور الوعي لذاته وإجراء عملية اإليبوخي، يكون الوعي وع

Interواملعرفة البيـنذاتيةEgo individualملاهيات وهو مربر فعل املعرفة الذاتية
Subjectivité1929[22]

لظواهر، ولكنه ال يتوقف عند خصائص هذه الظواهر   يبدو أن الوعي الفينومينولوجي معرفة 
دف إىل ذلك الفلسفة التجريبية احلسية وإمنا هو يبحث يف ما و  راء هذه الظواهر عن كما 

ملعىن الفينومينولوجي، "إن  املاهيات اليت تكشف عنها الذات وتؤسس هلا يف بنية الشعور القصدي 
الفينومينولوجيا مبا هي نظرية عامة يف املاهية اليت يدخل منهج نقد املعرفة هو املنهج الفينومينولوجي

ملوضوعات وفقط، بل هي ، إن الفينومينولوجيا ا[23]فيها علم ماهية املعرفة" هلوسرلية ليست معرفة 
ملاهية يف االعتبار الفينومينولوجي خيتلف عن التحديدات امليتافيزيقية،  ملاهيات، وما يقصد  معرفة 
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ألن املاهية اليت يتم الوصول إليها فينومينولوجيا إمنا هي الصورة املكتملة ملعرفة الظواهر كما تبدو 
لنسبة للذات العارفة.عليه يف عملية الوعي 

ملعىن العيين ، الذي تعيشه [24]املعيشConcreteإن الوعي ينفتح على قصدية الشعور 
عتباره شعورا ترونسندنتاليا يتحقق يف الكوجيتو عن طريق القصدية، حيث العامل يعطي  الذات 

الذات إىل املوضوع، نفسه بنفسه للشعور الذي يعطيه معناه، بعد أْن يكون القصد قد مت من 
وكنتيجة لعملية الرد من املوضوع إىل الذات تتحقق املاهية يف احملايثة، ويكتمل حتقق الشعور األصيل 

ا تالمس قصد الشعور ذاته، يف الذات املتعالية، اليت ال تبقى على مستوى املوضوع املقصود  بل أ
العامل بعد عملية الرد ، بيد أّن Concretمضمونه مبا هو ملموس ومعيشتصلحيث ي

[25]الفينومونولوجي ستأخذ منه وقائعيته، ليصبح كمجرد ظاهرة حمايثة للشعور مبعناه الفينومينولوجي

يفهم هنا أن فعل املعرفة الذي هو قصد مزدوج بني الذات واملوضوع إمنا مينح للذات يف 
لوعي املاهوي، "إن الذات كجزء من العامل األخري القدرة على احتواء الظواهر والتأسيس هلا يف بنية ا

لنتيجة تبتلع، نفسها هي أيضا"تبتلع، إذا صح التعبري سره و ، فالقدرة اليت متلكها [26]العامل 
الذات ال تكمن فيها بشكل مسبق كما اعتقد ديكارت وكانط وإمنا الذات متلك تلك الفاعلية يف 

لنسبة للذات، ألن الذات يف املعرفة من خالل استحواذها على املوضوعات اليت تبدو كظواهر 
"جديد املنهج األخري هي اليت تعطي لعامل املوضوعات والظواهر حقيقته وماهيته احلقة. ألن

والذي لعالقة املعرفة بني الذات واملوضوعالفينومينولوجي عند هوسرل هو جتاوز الفهم الكالسيكي
حيث -L’intentionnalitéخالل مفهوم القصديةسست عليه امليتافيزيقا الغربية، من 

، فاملنهج الفينومنولوجي [27]تتأسس أفعال الوعي على مسألة القصد يف مباشرة الذات لـموضوعها"
ال يبقى إّال على املاهيات احملتجبة وراء الشعور اليت هي وحدها مصدر كل ما هو قطعي وبديهي، 

معرفته للعامل، هذا بعد التخلص من كل ترسبات الوعي مبا فيه وقائعية العامل وجتربة الوعي يف
السيكولوجي الساذج الذي يرد إىل أساسه املتعايل "الذات املتعالية"، مربر كل معرفة متعالية ميكن 

كما أّن األحكام املسبقة اليت تطلقها الذات على املوضوع انتهت مع هوسرل إىل ،أْن تصبح علما
قني لكل حكم، هذه البداهة هي ما حتققه القصدية يف تطابق القصد مع البداهة، اليت متنح صفة الي

[28].موضوعه



لكحل فيصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنهج الفينومينولوجي وإشكالية المعرفة  

290

إن الفكر الفينومينولوجي الذي يفكر الظواهر ال يوجد منعزال، ألن الذات توجد يف عامل مع 
لظواهر تفكريا مشرتكا،  غريها من الذوات األخرى اليت تفكر هذا العامل نفسه، ومن مث يكون العلم 

"إنين ال ميكن أن أفكر ذايت دون آخرين، دون إجتماع معهم، إنين أولد داخل اجلماعة، وبذلك فأ
لنسبة  مدين للتواصل الدائم مع الذوات األخرى مبضمون متثيلي للعامل، وهلذا، فإن العامل له مسبقا 

ت العارفة إمنا هو ، واملعىن الذي يتشكل يف بنية الذا[29]يل ولكل إنسان معىن ((عامل للجميع))"
لتايل فإن هدف الفينومينولوجيا هو االنتقال من الذاتية العارفة إىل  معىن مشرتك بني الذوات، و

ذاتية.-البني
لكن االعرتاض الذي ميكن أن يطرح على املنهج الفينومينولوجي، هو كيف ميكن للذات 

من بني ظواهر املعرفة، يقول هوسرل "ما العارفة أن تكون أساسا للمعرفة يف الوقت الذي هي ظاهرة
ا يف العامل؟" ، [30]شأن سؤالنا املطروح اآلن عن البشرية كذاتية تبين العامل ومع ذلك تندرج هي ذا

العرتاضات اليت ميكن توجيهها للمنهج الفينومينولوجي يف ما خيص  لقد كان هوسرل على وعي 
عالقتها مبوضوعات املعرفة، فالذات تكون موضوع الدور الذي ميكن أن يطال الذات العارفة يف

للمعرفة ويف الوقت نفسه كفاعل منتج للمعرفة، إن القصدية جتعل من الذاتية بعدا موضوعيا متحققا 
ا تعطى يف الظواهر، فهي املعىن أو التصور الذي حتقق من خالله الذات فعاليتها املعرفية كما أ

الفلسفة الفينومينولوجية، إذ جتعل من عمق احلياة الرتنسندنتالية للظواهر معناها ومعقوليتها، "إن
للذاتية اليت يتم فيها بناء كل وجود موضوعي بوصفه معىن للوجود، تيمة لتأويل قصدي حتليلي 
توضح أيضا يف الوقت نفسه كيف حيصل ترنسندنتاليا الوجود املوضوعي للذات يف العامل، وجودها 

للغز: من جهة حياة ذاتية نفسا بشرية. وبذلك تدر  منجزة –ك طبيعة اإلنسان الثنائية املتسمة 
، إن الذات العارفة/ املتعالية [31]لكل ما هو موضوعي، ومن جهة أخرى موضوعا بني املوضوعات"

ا يف هذا العامل، كظاهرة من بني  يف نظر هوسرل أساس معرفة العامل يف الوقت الذي تندرج هي ذا
لت بعة ملعرفة الظواهر الظواهر، و ا إمنا مير عرب وسائط، وليس بصفة ايل فإن معرفتها  وقصدها لذا

حدسية مباشرة كما اعتقد ديكارت. إن الذات يف عملية املعرفة تقصد املوضوعات، ولكن ما هو 
ا يف عملية املعرفة؟ إن معرفة  ا؟ هل ميكن للذات أن تقصد ذا لنسبة للذات ذا شأن القصد 

ا عند هوسرل ختتلف هنا عن االعتبار الديكاريت الذي ينظر إليها مبنظور االستبطان الذا ت لذا
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ا، عن طريق حدس مباشر، إن هوسرل يذهب  الذي تؤسس من خالله الذات يقني معرفتها بذا
إىل اعتبار معرفة الذات كموضوع للمعرفة وكقصد عارف، حيث ال حتوي الذات يف بداية األمر 

ا إىل عامل املوضوعات والظواهر، والذات مبا هي ذات هي ظاهرة يف سوى القصد  الذي يتجه 
ا متر بوسائط جتعل فعل املعرفة ممكنا شكل موضوع معطى يف العامل  ومن مث فإن معرفة الذات لذا

وموضوعيا.
املنهج الفينومينولوجي كبديل لألنساق املعرفية الكالسيكية:- 2

ة سواء كانت قبل سقراط أو مع أفالطون أو أرسطو كان هدفها األساسي إن الفلسفات القدمي
(العلم/ املعرفة) جبملة الكائن يف كليته ومشوليته، لذلك كانت كلها فلسفات ميتافيزيقية تسعى إىل 

لتايل "كانت الفلسفة يف انبثاقها القدمي تريد أن تكون ((علماً))، معرفة بلوغ احلقيقة واملطلقية و
)، بل معرفة Do’xa) الكائن، ال معرفة يومية فضفاضة ونسبية: (Universumبكلية (شاملة

الفلسفة القدمية مل تبلغ بعد الفكرة احلقيقية للعقالنية ويف ارتباط مع ). لكنEpistèmeعقلية (
كان هذا اقتناع مؤسسي العصر احلديث. إن املثل –ذلك الفكرة احلقيقية اجلديدة للعلم الشامل 

ضيات وعلم الطبيعة اللذين مت جتديدمها" ، لكن [32]اجلديد مل يصبح ممكنا إال مع منوذج الر
ملعين احلق، ألن فكرة الفلسفات القدمي ةمل تبلغ املعىن احلقيقي للمعرفة العقالنية وال أن تكون علما 

ضيات، وذلك منذ أن  ء والر العلم الشامل إمنا هي فكرة احلداثة الغربية اليت انبثقت مع تطور الفيز
سيس امليتافيزيقا ا ضي على موضوعات الفلسفة، و نطالقا من سعى ديكارت إىل تطبيق املنهج الر

ضي. مبادئ وقواعد املنهج الر
لقد كانت نظرية املعرفة هي السمة البارزة لإلشكاالت الفلسفية الكربى اليت طرحتها الفلسفة 
ا األوىل، ولكنها مل تكن يف شكل نسقي ومنهجي منظم إال مع العصر احلديث ابتداء  منذ بدا

نط، وقد كانت الفلسفة بذلك صراعا بني النزعة مع ديكارت ومع جون لوك ودافيد هيوم وكا
الوضعية والنزعة الذاتية مثلما كانت قدميا صراعا بني النزعة العقلية والنزعة احلسية، استمر هذا 
ريخ احلداثة، كانت الفلسفات العقالنية واملثالية والذاتية ترى يف االجتاه حنو الذات  الصراع طوال 

ا املعرفية أس ا وفعاليتها، ومن وإثبات قدرا ا حول املوضوع انطالقا من قدرا اسا للمعرفة اليت تكو
ريخ الفلسفة كله منذ ظهور ((نظرية املعرفة)) واحملاوالت اجلديدة لفلسفة ترنسندنتالية  هنا كان "
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ريخ  ريخ التوترات الشديدة بني الفلسفة ذات النزعة املوضوعية والفلسفة الرتنسندنتالية  هو 
اوالت الدائمة للمحافظة على النزعة املوضوعية وبنائها يف شكل جديد، ومن جهة أخرى احمل

ت اليت ترتبط بفكرة الذاتية الرتنسندنتالية واملنهج  حماوالت النزعة الرتنسندنتالية للتغلب على الصعو
[33]الذي تقتضيه"

ريخ لقد كان هوسرل واعيا مبختلف التشكالت الفلسفية اليت حواها  ريخ الفلسفة وخاصة 
احلداثة يف ما خيص إشكالية املعرفة، إن الصراع الذي ظهر بني خمتلف الفلسفات حول نظرية املعرفة 
إمنا كان اختالفا حول املنهج الذي ميكن أن يقتضيه التأسيس لنظرية املعرفة، حيث كانت املعرفة 

ت وسبنوزا وكانط، أو مبنظور العودة إىل منظورا إليها كعودة للذات العارفة كما ظهر عند ديكار 
املوضوع وإىل التجربة احلسية كما ظهر عند فرنسيس بيكون وجون لوك ودافيد هيوم، هذا االنشطار  
سيس نظامها  كان بسبب سوء فهم مقتضيات املنهج الذي ميكن للفلسفة أن تتبعه من أجل 

املعريف.
عالقته بسؤال املعرفة، حيث كشف من خالل من هنا يعيد هوسرل طرح سؤال املنهج يف

قراءته لتاريخ الفلسفة وللفسفة احلديثة خصوصا أن األمر املفقود هو سؤال املنهج، حيث مل تعمق 
لشكل الذي يتالءم فيه موضوع املعرفة  هذه الفلسفات سؤال املنهج وفق ما يقتضيه سؤال املعرفة 

رل نقدا فلسفيا عميقا ألشهر الفلسفات اليت راحت مع سؤال املعرفة ذاته، وألجل هذا قدم هوس
تؤسس سؤال املعرفة إنطالقا من نظرة ضيقة للمنهج الفلسفي.

ضي املستوحى من  إن الفلسفة الديكارتية أسست للمذهب العقالين انطالقا من املنهج الر
ضي املنهج املالئم جلميع العلوم واملعا ضيات حيث اعترب املنهج الر رف، والذي ال بد للفلسفة الر

سست عليه العقالنية الديكارتية قاد  ضي الذي  أن تؤسس معارفها عليه، ولكن املنهج الر
سيس يقني وجود الذات العارفة اليت  امليتافيزيقا الديكارتية إىل إستحاالت عدة، يف ما خيص 

اخلارجي، إن امليتافيزيقا الديكارتية حتررت من الشك املطلق، وكذا يف عالقتها بيقني وجود هللا والعامل 
ضي منهجا  بدت ميتافيزيقا وثوقية دوغمائية أكثر من الالَّزم، وأنه للسبب ذاته مل يكن املنهج الر

ضيات ليس من طبيعة موضوعات الفلسفة  تتطلب موضوعات الفلسفة بديال، ألن منهج الر
ا. تبدو سلسلة ال ا وإشكاال يقينيات اليت أكدها ديكارت استعجاال منهجا مالئما ملوضوعا
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ضي)، ولكن ال ميكن تعميم هذه اليقينيات املفرتضة  لتثبيت امليتافيزيقا على أرض صلبة (املنهج الر
ضي  افرتاضا، ال ميكن للعلوم األخرى أن تتأسس على امليتافيزيقا الديكارتية اليت اعتربت املنهج الر

لفعل اجلذرية األصلية ألفكاره، من أنه مل خيضع  واملعارف. "ديكامنهجا لكل العلوم رت مل حيقق 
كل أرائه املسبقة والعامل يف كليته لإليبوخي مل يضع ذلك ((بني قوسني)))، من أنه بسبب تلهفه 

) لضبط أهم ما بلغه يف أ ) اإليبوخي من أجل أن يبسط يف ضوئه egoعلى هدفه مل يستخلص 
، إن منهج الشك الذي اختذه ديكارت طريقا من [34]ة") فلسفيthaumàzeinفقط دهشة (

أجل الوصول إىل احلقيقة وإىل اليقني امليتافيزيقي الذي كان ينشده إمنا كان شكا منهجيا مقصودا 
وليس شكا فعليا راديكاليا، جيد هوسرل يف املنهج الفينومينولنوجي من خالل اخلطوة األوىل له 

ريت، ذلك أن (اإليبوخي) يعين وضع كل األحكام واالفرتاضات (اإليبوخي) بديال عن الشك الديكا
ا أن تثبت شيئا ما اجتاه وجود املسبقة بني (قوسني)، وذلك يعين تعليق كل األحكام اليت من شأ

واجتاه العامل، أي اجتاه كل الظواهر املعطاة ريثما تتجلى بوضوح للوعي، وهذا خيتلف عن األحكام 
عتبارها يقينيات ال يطاهلا الشك، ألن اإليبوخي امليتافيزيقية الديكا رتية اليت أقرها ديكارت مسبقا 

أي عدم احلكم عليها يف البداية سواء ليس رفضا لوجود الظاهرة وإمنا هو تعليق احلكم عليها
إلجياب أو السلب، لكن الظواهر يف نظر ديكارت ذات يقني تقره الذات املفكرة.

لضبط إىل الكوجيتو يعيد هوسرل الن ظر الفلسفي يف إشكالية املعرفة إىل البدء الديكاريت و
سست إمنا كانت  لتايل فإن كل الفلسفات اليت  عتباره البدء النظري للحداثة الغربية برمتها، و

نقدية قراءة وفهم جديد لالعتبار الديكاريت، بل أن نظرية املعرفة اليت بلغت هالتها العليا يف النظرية ال
لنسبة  ا شكلت نقطة البدء  الكانطية مل تنفذ بشكل عميق إىل النظرية الديكارتية على الرغم من أ
هلا، "مل ينفذ كانط أبدا إىل األعماق اهلائلة إىل االعتبار األساسي الديكاريت، كما أن إشكاليته 

، لذلك [35]ارات األخرية"اخلاصة مل تدفعه أبدا إىل أن يبحث يف هذه األعماق عن التأسيسات والقر 
سيسه للمنهج الفينومينولوجي إىل االعتبار الديكاريت يف نظريته للمعرفة  جند أن هوسرل يعود يف 
مالت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل" واليت أعاد  من خالل قراءة عميقة ملؤلفاته وخاصة مؤلف "

مالت د يكارتية"، ولكن هذا بعد تعديل عميق هلا استئنافها بشكل فينومينولوجي جديد يف مؤلفه "
وتصحيح ملسارها.
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يقول هوسرل "أالحظ على هامش ذلك أن الطريق األقصر جدا إىل اإليبوخي الرتنسندنتايل يف  
كتايب أفكار من أجل فينومينولوجيا خاصة وفلسفة فينومينولوجية، الذي أمسيه ((الطريق الديكاريت)) 

د تعمق متمعن يف اإليبوخي الديكاريت لكتاب التأمالت بفضل تطهري وذلك ألن بلوغه مت مبجر 
نقدي له من أحكام ديكارت املسبقة وأخطائه، له عيب كبري يتمثل يف أنه، وإن كان يقود دفعة 

الرتنسندنتايل، إال أن هذا األخري يظهر، بسبب غياب كل (ego)واحدة إىل األ
العارف عند [36]فارغا من أي مضمون"كما لو كان سابق(Explikation)بسط ، إن األ

لظواهر املعطاة لنا وفق ما تقتضيه طبيعة املنهج  فارغ ال حيوي يف ذاته أي معرفة  ديكارت أ
لذات جند هوسرل يرفض الطرح الديكاريت يف ما خيص نظرته  الفينومينولوجي، وأنه هلذا االعتبار 

العارف مطلق ميلك يقني معرفته بذاته ألن ديكارت اعترب ومنلأل العارف أ ذ البداية أن األ
لنسبة هلوسرل ظاهرة كغريه من ظواهر العامل. العارف  مبعزل عن الظواهر والعامل، لكن األ

إن اخلطاء الواقع يف االعتبار الديكاريت اجتاه املعرفة هو أن النفس/ املفكرة بعد إجراء عملية 
مباشرة إىل يقني أول ال ميكن الشك فيه مطلقا، لكن "النفس اخلالصة ليس هلا الشك عليها تتحول

) phanomenاللهم إال (كنفس) بني ((قوسني))، أي جمرد ظاهرة (يف اإليبوخي أي معىن
مثلها مثل اجلسد. ينبغي أن ال ننسى هذا املفهوم اجلديد ((للظاهرة)) الذي نشأ ألول مرة مع 

ا كما يطال البدن أيضا، ][37اإليبوخي الديكاريت" ، فالوضع بني ((قوسني)) يطال النفس املفكرة ذا
ال يستثين هوسرل من اإليبوخي النفس املفكرة مثلما فعل ديكارت وإمنا جيعل من اإليبوخي تعليقا 
لكل األحكام واالفرتاضات املسبقة، إن النفس ظاهرة ال بد أن ختضع هي أيضا مثلها مثل اجلسم 

لكن "ماذا مييز إذن التغيري الذي حيدثه الفينومينولوجي يف خطوته األوىل (اإليبوخي).لالعتبار 
اإليبوخي الفينومينولوجي؟ ال شيء سوى أننا منتنع عن أن ننجز يف كيفية طبيعية، ببساطة ومباشرة، 

ملوضوعي جتربة العامل وكل أنواع من الفعالية املتجهة حنو العامل، حبيث أننا بدل املوقف األصلي ا
جتاه حياة الوعي املعالقة اليت فيها يستمد كل  النزعة ننجز املوقف الذايت النزعة املقابل له، أي 
ذه الدرجة أو تلك. إننا مل نفقد مع اإليبوخي شيئا من  وجود موضوعي صالحيته وإثباته الكامل 

، إن [38]"لوجي شيئًا كبرياً عاملنا الواقعي. لكنين أحرزت بفضله وبفضل مواصلة اإلنعكاس الفينومينو 
معطى يف يقني  خطوة األيبوخي ال تلغي يقني وجود الذات، ألنه "عند إجناز اإليبوخي يكون األ
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ويلها والتعبري عنها، وذلك يف "حتليل" قصدي نسقي  قطعي، لكن معطى "كعينية خرساء" جيب 
انطالقا من ظاهرة العامل. يف هذا النهج النسقي نبلغ يف البداية تعالق العامل والذاتية يسأل ارتداد

ويل [39]الرتنسندنتالية املموضعة يف البشرية" ، إن وجود الذات يف مرحلة اإليبوخي حيتاج إىل 
لظواهر، حيث املعرفة تكمن يف التعالق القصدي بني الذايت  لعامل و قصدي معني لعالقتها 

الرتنسوندونتايل والعامل.
ل للعامل املعطى خيتلف عن املنظورات الفلسفية املذهبية اليت جاءت قبله، إن منظور هوسر 

الزمانية ((حمالت)) بكيفية -"العامل هو كلية األشياء، األشياء اليت تشغل يف صورة العامل املكانية
الزمانية. بذلك -) املكانيةontaمزدوجة (حسب املوضع املكاين واملوضع الزماين)، كلية الكائنات (

ن هنا مهمة إنشاء أنطولوجيا لعامل العيش مفهومة كنظرية عامة عينية ملاهيات هذه الكائنات تكم
)onta"([40]. ا إن العامل هو جمموع األشياء اليت يف املكان والزمان واليت تعطى لنا يف ماهيا

اخلالصة يف جمال الوعي الرتنسوندونتايل الذي يؤسس يقني وجود العامل، فالعامل يتأسس يف بنية الوعي 
لت ايل فالعامل هو مبا هو كذلك يف إطاره الزماين واملكاين مبا فيها جتربة الوعي كجزء من هذا العامل، و

العامل الذي تعيشه الذات كيقني، "أن نعيش يعين دائما أن نعيش يف يقني من العامل. أن نعيش 
نفسنا بصفتنا نعيش  لعامل و يقظني مبعىن أن نكون يقظني للعامل، أن نكون ((واعني)) دائما وفعليا 

لفعل،  لفعل يقني وجود العامل، أن ننجزه  إنه معطى مسبقا يف كل حال حبيث يف العامل، أن نعيش 
[41].تعطي معه كل مرّة أشياء فردية"

إن العامل كتجربة معرفية لإلدراك معطى قبلي سابق عن كل الظاهرات البعيدة، حيث العامل 
هو تنجزه الذات وما تفعله يف عاملها املعيش، فيقني وجود العامل ال ميكن أن تقره سوى الذات اليت 

تؤكد يقني وجوده.
سيس الفينومينولوجيا إىل ديكارت، هو أنه وجد يف  يبدو أن سبب عودة هوسرل يف 
الديكارتية أساس احلداثة ومبدأها النظري، املبدأ الذي أعاد ترتيب سؤال املعرفة انطالقا من العقل 
النظري فتحا جديد للفلسفة سارت على هديه جل الفلسفات اليت جاءت بعده، وما كان لكانط 

أنه عمق بكثري من التعقيد والغموض القصد الديكاريت وزج به يف ثنائيات ومقوالت للفهم ما  سوى
سيسها بشكل منهجي منظم، كما أن ميتافيزيقا املعرفة عنده مل جتد جماهلا الواسع  كان له أن يعيد 
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اخلالص" يف التأسيس النظري هلا، يظهر ذلك يف تناقضات العقل اليت ذكرها يف مؤلفه "نقد العقل
واليت جردت العقل من فعاليته امليتافيزيقية اليت منحها له ديكارت، ويظهر من جهة أخرى يف تفريقه 

موع املقوالت األرسطية إضافة إىل مقوليت الزمان واملكان بني العقل والفهم من خالل إحصائه 
عتبارها ما يتوسط بني عمل العقل (لواء املبادئ) وا ومن مث فإن "كانط حلس اليت نظر إليها 

لفعل إىل ما هو ذايت،  لفعل يف نوع من األحاديث األسطورية اليت حييل معناها اللفظي  يسقط 
لكن إىل كيفية من الذايت ال ميكننا مبدئيا أن جنعلها تعطي حدسا، ال من خالل أمثلة واقعية وال 

لذي ميكن تصريفه حدسيا والذي حقة. ولو حاولنا ذلك مع املعىن ا(Analogie)بواسطة مماثلة
ال النفسي السيكولوجي" ال الشخصي البشري، ا أنفسنا أمام ا ، [42]حتيل إليه األلفاظ وجد

ا ذات  ملنظور الكانطي إمنا هي ذات سيكولوجية أكثر من كو إن الذات العارفة/ الرتونسوندنتالية 
ملعين الفينومينولوجي، ألن النقد ا لكانطي آل يف األخري إىل املزاوجة يف نظرية املعرفة خالصة الوعي 

بني االعتبار الذايت العقالين واالعتبار التجرييب، و"رمبا يربز نقد أعمق أن كانط، رغم معارضته 
لذات،  بعا، يف تصوره للنفس وملهام السيكولوجيا، هلذه النزعة التجريبية  للنزعة التجريبية، بقي 

عىن النفس اليت مت إضفاء صفات الطبيعة عليها وتفكريها كمكون لإلنسان وأنه ظل يفهم النفس مب
ئي، يف زمان الطبيعة، يف املكانية الزمانية. وبناء على ذلك ال ميكن طبعا أن يكون - السيكوفيز

لتبعية إىل ما هو عقالين وما هو [43]الذايت الرتنسندنتايل هو النفسي" ، إن انشطار النقد الكانطي 
لشكل الذي طغى فيه جترييب يف الوقت نفسه جعل سؤال املنهج غامضا يف نظرية املعرفة الكانطية 

النقد وإعادة التأسيس من جديد على اإلجراء املنهجي الفعلي الذي ميكن للمعرفة أن تتأسس من 
سيس فلسفة ترنسندنتالية نسقية يف  خالله. "كما أن البدء اجلديد لكانط مل يتمكن بدوره من 

ائية.مل يبلغ كانط بداية حقيقية قائمة على التحلل اجلذري من كل ر  وح علمية صارمة وبكيفية 
االعتقادات التقليدية العلمية وقبل العلمية. إنه مل ينفذ إىل الذاتية املطلقة اليت تبين كل كائن يف معناه 

ويلها على ، مل [44]حنو قطعي"ويف صالحيته وإىل منهج للوصول إليها يف قطعيتها ومساءلتها و
وذلك ألن الذات العارفة ال يبلغ كانط البعد الرتونسوندونتايل بشكل قطعى يف نظريته للمعرفة 

ا املطلقة. ا وقدرا ختضع ملنهج حمدد يكشف عن إمكا
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سست بعد كانط، أمهها  يوجه هوسرل نقدا الذعا للمذاهب واألنساق الفلسفية املثالية اليت 
ينولوجيا الروح اهليجلية، واملثالية الذاتية عند فخت، واملثالية املوضوعية عند شلنج، "لنفكر مثال فينوم

أو هليجل يف نظرية العلم) يف مشاريع كتابهFichteيف التفسريات القوية لفخته (
م يف التكوين األسطوري للمفافينومينولوجيا الروح((تصدير))كتابه سلو هيم ملاذا بقوا مقيدين 

وبتأويل العامل يف إستباقات ميتافيزيقية غامضة، ومل يتمكنوا من الوصول إىل مفاهيم ومناهج صارمة 
يتضمن املعىن علميا، وملاذا تصور كل أتباع السلسلة الكانطية من جديد فلسفة هي هذا األسلوب

مالت انعكاسية حول ذاتية  ا نشأت من  اخلاص للفلسفة الرتنسندنتالية أ
اليت فيها تتم معرفة العامل، سواء العلمي أو اليومي (BewuBtiseinsubjektivitat)يالوع
ا وجدت نفسها بسبب ذلك مضطرة إلنشاء – لنسبة لنا، وأ احلدسي، وإجناز صالحية وجوده 

، إن كل هاته األنساق الفلسفية مل تعمل حسب هوسرل سوى على [45]اعتبار روحي حمض للعامل"
املعرفة برتسانة مفاهيمة جديدة ال ختتلف عن املفاهيم السابقة سوى يف أسلوب وطريقة إعادة تعبئة 

يظهر ذلك يف املفاهيم اليت طرحها هيجل (الروح الذايت/ الروح املوضوعي/ الروح املطلق)، الطرح 
ؤسس واليت وجود يف املنهج اجلديل تفسريا لطبيعة العالئق بينها، غري أن املنهج اجلديل مل يكن لي

ائي ومطلق، ينطبق األمر كذلك يف نظر هوسرل يف نسقي كل من فخته وشيلنج،  املعرفة بشكل 
ذلك أنه بسبب عجزها عن تفسري العامل راحت تقيم تفسريات روحية حمضة له، كما أن هذه 
الفلسفات افتقدت إىل الصرامة املنهجية العلمية اليت يقتضيها البحث يف نظرية املعرفة بشكل 

ي صارم.فلسف
دف  ا  لبعد املوضوعي للعلم، ذلك أ خذ  لكن الفينومينولوجيا ليست نظرية علمية نسقية 
من النموذج القدمي املوضوعي النزعة  ملاهيات، "إن الفينومينولوجيا حترر إىل بلوغ العلم واملعرفة 

بع ضي، وحترر د ذلك من فكرة أنطولوجيا للنفوس للنسق العلمي للصورة النظرية لعلم الطبيعة الر
ء" ، ولذلك فإن املنهج الفينومينولوجي ليس منهجا علميا على غرار [46]ميكن أن تكون مثيال للفيز

ضيات، ذلك أنه ولئن كانت هذه العلوم رمزا للموضوعية والتجريد العلمي،  ء والر موضوعات الفيز
ا ال ميكن أن تك ون مناهجا للبحث يف املعرفة، ألن املعرفة ومعيار لليقني والدقة، إال أ

ا. بل أن هوسرل يعترب أن أزمة  الفينومينولوجية تستمد منهجها من طبيعة موضوعات الفلسفة ذا
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ضيات إمنا كانت بسبب أزمة يف فهم اإلنسان "إن أساس أزمة العلوم  ء أو الر العلوم سواء يف الفيز
، [47]ن جتاوز هذه األزمة إال بتعميق الفهم الذايت لإلنسان"هي أزمة الفهم الذايت لإلنسان. ال ميك

إلنسان من خالل تعميق  لتايل فإن املعرفة  ألن علوم اإلنسان هي أساس فهم العلوم األخرى، و
ا إمنا هو السبيل إىل حبث ما يرتتب عنها من علوم ومعارف. ا وموضوعا الفهم الذايت يف مشكال

:خامتة
ا جتمع يف يبدو من خالل التحليالت السابقة لنظرية املنهج واملعرفة عند إدموند هوسرل أ

توليفة واحدة بني مقتضيات املعرفة واملنهج الذي يتطلبها، ولذا ينتقد هوسرل الفلسفات القدمية 
سيسها ملنهج يالئم طبيعة موضوعات املعرفة الفلسفية، إن  وحىت فلسفات احلداثة من منطلق عدم 

ا يف نظره مل امل نهج الفينومينولوجي اجلديد الذي أسس له يتجاوز املناهج الفلسفية الكالسيكية، أل
ا كانت من خارج اهتمامات اإلشكاليات املعرفية (املنهج  تكن ذات منطلقات فلسفية، بل أ

ضي/ املنهج اهلندسي/ املنهج اجلديل...)، واملنهج الفينومينولوجي يستجيب ملقتضيات املعرفة الر
الفلسفية احلقة، ذلك أنه يراعى مطلب العلم الكلي والشامل، كما أنه يؤسس املعرفة من خالل 
التأليف بني البعد الذايت والبعد املوضوعي، كما يظهر ذلك يف حتقيقه ملطلب احملايثة واملفارقة، وكذا 

الفينومينولوجي املتعايل/ القطعي.يف البعد املتعايل الذي يعيد للذات معقوليتها املعرفية يف عملية الرد
لقد وظف هوسرل الكثري من املعطيات اليت إستمدها من الفلسفات والعلوم السابقة، ولكن 
لظواهر/ الشعورية، من ذلك أن  سيسها بشكل يستجيب ملقتضيات العلم  هذا بعد نقدها وإعادة 

خي عن الشك يف كون أنه خطوة أكثر (اإليبوخي) بديل عن (الشك) الديكاريت، وخيتلف اإليبو 
معقولية تعتمد على النظر الفلسفي العميق يف موضوعات املعرفة دون اختاذ أي موقف/ حكم، بينما 
دمي املعرفة مث إعادة بنائها من جديد  الشك الديكاريت شك عدمي سالب، يعمل منذ البداية على 

شك املطلق إىل اليقني املطلق الذي يتحقق بشكل غري مربر، إذ كيف ميكن االنتقال مباشرة من ال
يف الكوجيتو؟ وهل تكفي فرضية الضمان اإلهلي ليقني املعرفة أن تكون املعرفة احلقة اليت تنشدها 

الفلسفة؟
يبدو أن هناك الكثري من التساؤالت اليت ال ميكن أن جند هلا تربيرات كافية من داخل العقالنية 

الديكارتية.
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مد هوسرل مفهومه عن (القصدية) من فرانتز برينتانو الذي استعاره بدوره من الفلسفة كما است
السكوالئية. يعترب برنتانو أن القصدية هي السمة األساسية اليت تطبع الظواهر النفسية ومتكننا من 
ملقارنة مع  متييزها. أما يف منظور هوسرل فهي تعين عموما أن كل وعي هو وعي بشيء ما، أي 

لسفت سابقة، بل حىت مع التصور قبل الفلسفي، أما (الرد الفينومينولوجي املتعايل/ القطعي) فهو ف
سيس يقني املعرفة الفلسفية يف الذات املتعالية، هذا  اكتشاف الفينومينولوجيا اهلوسرلية اليت تعيد 

وضوعي يف آن. وهذا اليقني الذي جيمع بني بعدي احملايثة واملفارقة وبني البعد الذايت والبعد امل
بعكس الفلسفات امليتافيزيقة السابقة اليت جتاهلت أحد هذه األبعاد وراحت تقيم يقينها على 
افرتاضات مسبقة ال ختضع ملعقولية فلسفية حقة، ومن هنا تتأكد مدى وجاهة الفينومينولوجيا 

ا نظرية يف املعرفة ويف املنهج يف آن. اهلوسرلية، كو
:هوامش املقال

.56، ص20071،إدموند هوسرل، "فكرة الفينومينولوجيا"، تر: فتحي أنقزو، مركزدراسات الوحدة العربية، ط-[1]
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.279ص
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. 134ص،12005ط
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متّثالت الصحة النفسية عند طلبة علم النفس

دراسة ميدانية لطلبة علم النفس ماسرت جامعة تيارت
الدكتورة تواتي عطا ا حياة، جامعة مستغامنالدكتورة قريصات الزهرة، جامعة تيارت

امللخص: 

واالجتماعية والعقليةلنفسية واجلسمية إن الصحة النفسية كحالة من التكامل بني النواحي ا
هي مبتغى األفراد واملؤسسات وعلم النفس كتخصص يتداخل مع هؤالء الفاعلني لتحقيقها وفق 

ت أنساق الرعاية الصحية داخل النسيج الثقايف يف ظل ، مبدأ التكامل والتساند الوظيفي ملكو
تمع اجلزائري. حبيث يهدف ختصص علم النف ة يف ا س العيادي من خالل مقاربة القيم املتجا

ذا التخصص عن التنافس الالواعي بني العلم املؤسس  التكوين األكادميي املقدم الطلبة اىل االرتقاء 
بعد التحاق الطلبة لكن املالحظ ا انه و والرتهات واخلرافات املرتسخة يف انظمة متثالت القيم. و 

االنكارات الالواعية و لتربيرات بسوق العمل كمختصني نفسانيني يتجابه املتكونون بنظام من ا
هذه الفعالية لتخصص علم النفس للعالج النفسي فاملعاش البيثقايف لألفراد يشكل عائقا امام

جتسيده يف الواقع.و 

متّثالت الصحة النفسية عند طلبة علم من خال ل هذه الدراسة امليدانية نكشف عن:
بني التكوين األكادميي وفعالية ممارسات العالج التقليدي يف النفس العيادي يف ظل التقاطب

تمع. بني التقليدي واحلديث يف الصحة النفسية عند طلبة املاسرت التمّثالت البيثقافية البحث يفا

عيادي.

البنية.، منظومة القيم، البيثقايف، التمّثالتالكلمات املفتاحية: 

Abstract:

The psychological Health as a state of integration between the psychological, bodily,
social, and mental aspects stands to be the desire of individuals and institutions.
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Psychology, as a discipline, interferes with these actors to realize it according to the
principle of integration and functional synergy of the health care contexts
components inside the cultural web under the confronting values approach  in the
Algerian society in which the discipline of clinical psychology. It   aims through the
academic formation given to students at upgrading this specialty from the
unconscious competition between the institutionalized science and nonsense and
myths rooted in the values representations systems. However, what is observed, once
students move to the world of work as psychologists is they find themselves face to a
system of unconscious justifications and denials of the psychological therapy as the
enviro-cultural life of individuals forms an obstacle in front of this effectiveness of
the discipline of psychology and to concreticize it.

Throughout this study we discover:

 The psychological Health representations among Clinical Psychology students
under the polarization between the academic formation and the traditional therapy
practice effectiveness in the Algerian society.
 Researching in the enviro-cultural between the traditional and the modern in the
psychological health among Clinical psychology Master Students.

Key words: Representation - Enviro-cultural - Values system - structure

مقدمة:

ايعترب موضوع متثّىالت الصحة النفسية من املواضيع األكثر تعقيدا من حيث حتديد مدلوال
ت كل من زاويتها ومن وجهة نظرها اخلاصةو هذا راجع لتداخل االهتماماتو  التطورات ، و املقار

االت ثريا على االنسان حبيث يتميز كل جمتمع ، اليت يشهدها العامل اليوم يف شىت ا تعد أكثر 
او مةبنظام للصحة العا ملقابل جند نظاما آخر من القيم، و مؤسسات لضمان خدما لكن 

تمعو  لصحة أنتجته ثقافة ا عالجهم هلا و متثّله األفراد يف فهمهم لألمراضو التمّثالت املتعلقة 
ملعتقدات بعيدا عن مدى صحتها من عدمها و هذه الفعالية، بفعالية العالج التقليديو مرتبط 
تمعات املختلفة بصور خمتلفة الشكلو هذه التمّثالتيغذي استمرارية  لكنها تلتقي و ترسيخها يف ا

متّثل و يف أنه نظام خاص يقف إما جبانب النظام املؤسس للصحة العامة أو يقف عائقا أمام تطوره
األفراد له .
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العقلية و االجتماعيةو اجلسميةو إن الصحة النفسية كحالة من التكامل بني النواحي النفسية
وفق لتحقيقهاعلم النفس كتخصص يتداخل مع هؤالء الفاعلني و املؤسساتو هي مبتغى األفراد

ت أنساق الرعاية الصحية حبيث يهدف ختصص علم النفس ، مبدأ التكامل والتساند الوظيفي ملكو
ذا التخصص عن التن افس العيادي  من خالل التكوين االكادميي املقدم الطلبة اىل االرتقاء 

اخلرافات املرتسخة يف انظمة متثالت القيم .و لكن املالحظ و الرتهاتوالالواعي بني العلم املؤسس
بعد التحاق الطلبة  بسوق العمل كمختصني نفسانيني يتجابه املتكونون بنظام من التربيراتو ا انه

ا امام هذه الفعالية االنكارات الالواعية للعالج النفسي فاملعاش البيثقايف لألفراد يشكل عائقو 
ة يف و لتخصص علم النفس جتسيده يف الواقع داخل النسيج الثقايف يف ظل مقاربة القيم املتجا

تمع اجلزائري . دف إىل:ا وهذه الدراسة امليدانية 

متّثالت الصحة النفسية عند طلبة علم النفس العيادي يف ظل التقاطب بني التكوين األكادميي- 
تمع.فعالية ممارسو  ات العالج التقليدي يف ا
احلديث يف الصحة النفسية عند طلبة املاسرت و بني التقليديالتمّثالت البيثقافية البحث يف- 

عيادي.

،  البحث فيه يدعو للبحث يف مرجعيات عديدةو مفهوم التمثل هو مفهوم شائك
هو ، و املعريف، و حليليعلم النفس الت، و علم النفس االجتماعيو علم االجتماعو كالفلسفة

لعملية الذهنية بل يتعداها إىل فهم ما يتبع هذه العملية من مواقف مفهوم ال يتعلق فقط 
هذا التنبؤ هو ما جيعل للتمّثالت داللتها يف القيام و كيف تؤدي فيما بعد إىل السلوكو 

ب"فعل السلوك " .

نتاليس، يعرفها كل من ج.البالنش التمّثل على أنه:من املصطلحات التقليدية يف 1ج.
ما يكون احملتوى احملسوس لفعل التفكريو يستعمل للداللة على ما نتصوره، و علم النفسو الفلسفة

خصوصا السرتجاع ادراك سابق ".و 
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تم برتمجة ما التمّثل االجتماعي "التمّثل هو صور تكّثف جمموعة من املعاين أو أنساق مرجعية 
األفراد الذي ، الظواهر، أو هي فئات متّكن من تصنيف الظروف، اعطاء معىن لغري املتوقعو ،حيدث

حلكم عليهمو يتعامل معهم ت اليت تسمح  تفكري واقعنا و أي هي أسلوب ترمجة، هي أيضا نظر
2اليومي يف شكل معرفة اجتماعية " 

تمعالتمّثالت هي شكل من أشكال املعرفة اخلاص« أما موسكوفيسي  ا نظام معريف، ة  تنظيم و إ
لتفاهم و إذ تسمح لألفراد، ما هو اجتماعيو نفسي كما تعترب جسر بينهما ملا هو فردي اجلماعات 

.3"الذي يدخل يف البنية الديناميكية املعرفية و بواسطة االتصال

ت من معارفو  استعداد و اجتاهاتو خرباتو منه ميكن القول ان التمّثل هو عبارة عن حمتو
تفاعالتنا اليومية اليت نتحصل عليها او نقوم بنقلها و تتشكل من خالل جتاربناألداء الفعل 

التقاليد  وردود و العاداتو االتصال االجتماعيو ا الرتبية، التعلم، و بواسطة التنشئة االجتماعية
هي أنظمة تفسر عالقتنا مع التمّثالت تكتسي بعدا اجتماعية فمع اآلخرين .و أفعالنا مع ذواتنا

ظواهر معرفية تعرب عن االنتماء االجتماعي للألفراد من خالل استدماجهم ، و مع اآلخرينو العامل
الفكريةو النماذج السلوكيةو اخلرباتو للممارسات

اللتمّثالت بنية يصفها ابريكو  تتكون من نواة مركزية تعترب العنصر األساسي يف التمّثل أ
لتمّثلو حبيث حتّدد يف الوقت نفسه املعىن (املدلول) كما تؤّمن وظيفتني أساسيتني ،  التنظيم اخلاص 

حتول مدلول عناصر أخرى للتمّثل إضافة إىل أنه يعطي و هي النواة اليت ختلقو مها: الوظيفة املوّلدة
قات اليت تربط بني عناصر هي اليت حتّدد طبيعة العالو والوظيفة املنّظمة، قيمة هلذه العناصرو معىن

يؤّمن دوام الظروفو لتايل تكون العامل املوحد الذي يعمل على استقرار التمّثلو التمّثل
األحداث املتطورة.و 

يف هذا الصدد يقول ابريك" أن العناصر و النظام احمليطي: يعترب املكمل الضروري للنواة املركزية
ا قيمتهاوأن تواجد هذه العناصر، كزيةاحمليطية للتمّثل تنتظم حول النواة املر  وظيفتها حتّدد كلها و تواز

وظيفة تفّرد.، وظيفة تكييف، وظيفة جتسيد: هي تستجيب لثالثة وظائفو بواسطة النواة
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يدعم عملية و هذا النوع يساعدو متّثالت اجيابية" ميكن تقسيم التمّثالت إىل نوعني:و 
اكتساب و ن تسلح املتعّلم بتمّثالت اجييابية سليمة تسهل عليه عملية التعّلمالعلم فإو املعرفة، التعّلم

هي دائما نسبية أما التمّثالت السلبية فهي و معارف جديدة كما يدعم بناءه للمعرفة املوضوعية
.4"غالبا ما يبنيها االنسان إنطالقا من تكيفه مع احمليط الذي يعيش فيهو معيقة للتعّلم

:5لتمّثالت يف حيدد وظائف ا

دماجهم يف اطار قابل ، تفسري الواقعو الوظيفة املعرفية اليت تسمح لألفراد بفهم يتم ذلك 
ا .ووظيفة اهلويةو األفكارو منسجم مع القيم، لالستيعاب هي تسهم التمثالت و اآلراء اليت يؤمنون 

وية اجلماعة حلفاظ على خصوصيتهاو يف التعريف  يف عملية املقارنةبذلك تسهم و تسمح 
نظام تغيري الواقع ، و املمارساتو التصنيف االجتماعي.أما وظيفة التوجيه فتعمل على توجيه السلوكو 

لتربير البعدي للسلوكو الدي تشكله هذه التمّثالت يلعب دور موجه للفعل .وظيفة التربير فتسمح 
تربرّه بعد ذلك .و بهاملواقف اليت يتبناها األفراد حيث حتدد السلوك قبل القيام و 

رخيا فهي تنشأ لتايل فهي تستدخل و متوتو تستقر مث تتحولو كل التمّثالت حتمل 
، وهلذه السريورة عمليتان عمليات تساهم يف هذه السريورة اليت تعمل من خالهلا التمّثالت

:أساسيتان

نه" االزالة التدرجيية للمعاين الرائدةالتوضيع:يعرف موسكوفيسي- أ هذا عن طريق و التوضيع 
نتقاء املعلومات " حيث تعمل كمصفاة حتتفظ ، جتسيدها و هذه العملية تتميز هذه املرحلة "

تتخلى عن عناصر أخرى فاملعلومات املنتقاة هي مستنبطة من السياق النظري الذي و بعناصر معينة
و هي تتميز ب"املخطط الشكلي ، عادة تشكيلها النوعي من طرف األفراداو يعيد صياغتهاو ينتجها

هي بنية تصورية تعيد انتاج ، و "أو "املرحلة التكوينية"النواة الشكلية من خالل العناصر املنتقاة سابقا
. بنية مفاهيمية بطريقة ملموسة
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فإنه يصبح بديال لهتنتشر بداخو رحلة التطبيع:حني يدخل املخطط الشكلي ملوضوع ما للمجتمعم
لتايل ففي هذه املرحلة تصبح العناصر الشكلية ملموسة تتحول من صورة مبسطة عن و عنهو 

املوضوع إىل حقيقة ذلك املوضوع .

ا املوضوع اجلديد مكانته يف النظام الفكري - ب الرتسيخ: تشري هذه العملية إىل الطريقة اليت جيد 
السابق للألفراد.

ملألو  أفكارو تدخل يف اطارو ف: تشري هذه العملية إىل ادراج عناصر جديدة يف تفكري قائمالتمّثل 
إذن فالرتسيخ يرتجم ميل األفراد إىل استعمال ما هو متداول كمرجعية ، مناذج فكرية موجودة مسبقاو 

تسمح بتحويل موضوع غري معروف إىل ميدان معروف سلفا.

لرتكيز على التوجيه و هو معاجلة املعلومات املقدمةومن هنا نستخلص أن عمل التمّثالت هذا 
ن:، و حتضري العناصر يف التشكيل اجلديدو االنتقائي الرتسيخ اللذان و مها التوضيعو يتم عرب سريور
ن يف بناء الواقع كما يشرتكان يف كل تطور أو حتول.و يتكامالنو يرتبطان يتعاو

مفهوم الصّحة النفّسية على 1948الصحة العاملية عام أما الصحة النفسية فقد عرفتها منظمة
ا:"حالة السالمة ليست جمرد اخللو من املرض أو و االجتماعية الكاملةو العقليةو الكفاية البدنيةو أ

.6العجز"

ا تقاس مبدى قدر ته على التأثري يف بيئته1968يرى كيالندر( ، ) الصّحة النفّسية للفرد: 
الكفاءةو من االشباع الشخصي، على التكيف مع احلياة مما يؤدي بصاحبه إىل قدر معقولقدرته و 
.7"السعادة و 

من خالل ما مت التعرض إليه من تعاريف ميكن اعتبار الصّحة النفّسية حالة شعورية مستمرةو 
القدرة ، و اخلارجيمع العاملو توافق الفرد مع نفسهو االجتماعيو دائمة نسبيا من النضج االنفعايلو 

ت نفسيةو مواجهة ما يقابله من مشكالتو على حتمل مسؤؤليات احلياة تقبل الفرد ، و اضطرا
لرضا، و لواقع حياته االرتياح النفسي الذي حيقق تكامال يف الشخصية.و السعادةو الشعور 
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التمّتع بصحة العقلأن الصّحة النفّسية هي حالة من االجيابية تضمن 1983يرى سيدين و 
لتايل فإن مفهوم و اجلسميو ليست جمرد الغياب أو اخللو من أعراض املرض النفسي، و اجلسمو 

سّدة يف التوافق  ت. واملظاهر االجيابية ا الصّحة النفّسية يعين أمرين أساسيني مها: غياب االضطرا
لسعادة، التوافق االجتماعي، الذايت حتقيق الذات ، عايل التفوق العقلياالتزان االنف، الشعور 

الصمود أمام الشدائد.، الدافعية إىل االجناز

لصّحة  الصّحة النفّسية يف منظور التحليل النفسي ففرويد يعتقد أن الفرد الذي يتمتع 
،و النفّسية  وظيفتها الدفاع عن الشخصيةو الشخصية املتوافقة مرهونة بقوة األ األ

والعمل الواقع أو بني احلاجات املتعارضة،و حل الصراع بني الفردو لعمل على توافقها مع البيئةاو 
األعلىو على إحداث التوازن بني اهلو على التوفيق بني " األ فالصّحة النفّسية تتمثل يف قدرة األ

.8"مطالب الواقعو مركبات الشخصية املختلفة

ظرية النفسية االجتماعية على اخلصائص املتعّلمة للسلوك املضطرب ركزت كارين هورين يف الن
ركزت على ، و العالقات األسرية يف سنوات الطفولةو الثقافة االجتماعية للفردو املكتسبة من األسرة

ت النفسية مرتبطة أساسا بظروف الفرد االجتماعية، 9"احلاضر أكثر من املاضي ومنه فاالضطرا
الضغوطات االجتماعية .و ك االجتماعي االقتصادية كالتفكو 

الصّحة النفّسية يف املنظور االنساين يرى ابرهام ماسلو " أن الفرد الذي يتمتع ب الصّحة 
شباع حاجاته األساسيةالنفّسية هي تتحقق بصورة ، و 10حمققا لذاته و هو الفرد الذي حضي 
رد ال تتحقق بصورة كاملة مامل يتوفر للفرد شروط لو جزئيا.و منه ف الصّحة النفّسية للفو متدرجة

خذ مداها الصّحة النفّسية يف املنظور املعريف "استمرار حتقيق ذاته .و تسمح للطبيعة االنسانية أن 
م ا األفراد خربا يقّيمون احلوادثو أحاسيسهمو تعتمد على األقل جزئيا على الطريقة اليت يفسر 

لفعالية الذاتية يسهم يف تعزيز صّحتنا النفّسيةو ، املهارات يف البيئةو  دة االحساس  يرون أن ز
. منه نرى أن التوافق يعتمد 11ذلك من خالل استخدام اسرتاتيجيات معرفية مناسبة، و اجلسديةو 

ا األفراد األشياء ، كيف يفسرونهو كيف يفكرون فيهاو الوقائعو على الطرق املختلفة اليت يدرك 
ألساليب املعرفية.هذا ما يسمىو 
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لرضا، التوافق الذايتالصحة النفسية يف التوافق االجتماعي،مؤشرات«وتتمثل  الشعور 
هذا يبني أن املؤشرات تعطي ، اجلهود البّناءة، االنتاج املالئم، ارتفاع حتمل االحباط، السعادةو 

اأن تلك املؤشرات ختتلف و انطباعا بتمتع الفرد بصّحة نفّسية أثرها من انسان آلخر وفقا و يف حّد
ن وجودها يعطي دالالت على متّتع صاحبها ، لبعض املعطيات اخلاصة لكن ال خيتلف املختصون 

.12" بصّحة نفسّية

:  الصحة فيمايليالعلماءو ميكن إمجال أمهية الصّحة النفّسية بصفة عامة يف ضوء ما صاغه 
تمعتسمح للفرد ببناء أسرة سوية النفسية  لنضج و جتعل الفرد متزّ ، اليت تعترب أساس ا متمتّعا 

جعلها خالية من و تساعد الفرد على انسياب حياته النفسية، االندفاعو االنفعايل بعيدا عن التهور
أكثر و اختاذ القرار املناسب بسهولةو الصراعات .كما تساعد الفرد على حسن االختيارو التوترات

جعله قادرا على التحكم يف عواطفهو فهم اآلخرينو و فهم نفسه، الصمودو قدرة على الثبات
فالفرد الذي يتمتع بصحة نفسية هو فرد ، رغباته مما جيعله يتجنب السلوك اخلاطئو انفعاالتهو 

دة نشاطهو مل يستنفذ قواه الداخليةو متوافق مع نفسه قدرته و طاقاته يف الصراع مما يعمل على ز
اجلسمية .و ا تعترب عامال مهما يف الوقاية من األمراض النفّسيةعلى االنتاج .كم

لصّحة النفّسية ف :13يما يلي وتتمثل األهداف املتعلقة 

لذات خارج اطار املستشفيات ابتكار، تقدمي اخلدمات للمرضى خارج اطار املؤسسات 
م الفعليةو تنمية خدمات جديدةو  ل على سرعة اعادة املريض العم، مبتكرة للمرضى لتلبية احتياجا

تمع يف و ليس اكلينيكي فقط فالصّحة النفّسية تبحث يف تكوين األفرادو عالج جمتمعي، إىل ا
مشاكلهم االجتماعية يف مراحل منوهم و يف وقايتهم من العيوب السلوكية أو النفسيةو عالجهم
: 14نحو التايلهي على الو اسرتاتيجيات لتحقيق الصّحة النفّسية3يوجد املختلفة.

ملنهج االنشائي دة السعادةو املنهج االمنائي: يسمى كذلك  التوافق لدى و الكفايةو يتضمن ز
ء م إىل أعلى مستوى ممكن من الصّحة النفّسية خالل مراحل منومهاو االسو .العاديني للوصول 
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ء من مسببات ملنهجا دف وقاية األسو ملرضى  ء قبل اهتمامه  ألسو الوقائي: هذا املنهج يهتم 
ذه األسباب يئة الظروف اليت حتقق الصّحة النفّسية. و إزالتهاو املرض النفسي من خالل تعريفهم 

ت النفسيو املنهج العالجي: يهتم بعالج املشكالت فهو لتوافقة حىت العودة إىل حالة ااالضطرا
سباب املرض النفسي تقدمي الرعاية الصحية جلميع و من ّمث القيام بعالجهو تشخيصهو يهتم 

عقليا.و املضطربني نفسيا

اعتالهلا له أثر هام على حياة و تعترب الصحة النفسية ضرورية يف كل مرحلة ن مراحل العمر
تمعو الفرد مبا جيمله من توتراتو ا بد من االهتمام مبوضوع الصحة النفسيةصراعات الو يف عصر

ت النفسية.و  ضرورة حتقيقها للألفراد حلمايتهم من الوقوع يف االضطرا

اجلانب التطبيقي: 

:أداة القياس

ملوضوعو استنادا على األدبيات الدراسة االستطالعية مت تصميم دليل و األطر النظرية املرتبطة 
بنود مرتبطة بتلك 05لكل حمور ، على مؤشرات الصحة النفسيةصيغ يف ستة حماور بناءا، مقابلة
بندا .30اليت بلغ عددها و احملاور

، االجتماعيو مؤشرات التوافق النفسي، االجتماعي (مفهوم التوافقو : التوافق النفسياحملور األول
اسهام التوافق يف التحقيق الصحة النفسية عند الطالب )

ثريها يف ، أمهيتها، متّثل السعادة يف احلياة اليومية، لسعادة (مفهوم السعادة: الشعور احملور الثاين
الصحة النفسية للطالب)

عالقة ذلك ، العوامل املساعدة على حتقيق الذات، حتقيق الذات (مفهوم الذات: احملور الثالث
لصحة النفسية)
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التكوين ، اسرتاتيجيات عالج املرض،الذهانية (تصور املرضو األعراض العصابية: احملور الرابع
املرض)و دوره يف فهم الصحةو االكادميي

النتاجو االنتاج املالئم (الدافعيةو الدافعية: احملور اخلامس حتقيق األهداف)و الدافعية، عالقتها 

ثري ، النفسيو متّثالت الصّحة النفّسية (متّثالت الطلبة اجتاه املرض اجلسدي: احملور السادس
تمعية على ممارسة املختص النفسيال مؤشرات الصحة النفسية)، تمّثالت ا

قد مت بشكل عشوائي و طالب يف السنة الثانية ماسرت 74طالبا من جمموع 23مّس هذا التحقيق 
أن ، و اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية قد مت اختيار هذا املستوى يف ختصص العيادي اذا اعترب

فعالية و حتصلوا على تكوين يؤهلهم للدخول يف النسق العالجي يف املؤسسات املختلفةهؤالء الطلبة 
م على استثماره يف التكفل النفسي و تدخلهم ترتبط ارتباطا مباشرا بتكوينهم األكادميي قدر

م مو آلخرين من خالل التشخيص السليم الضطرا م مبا يتوافق مع متّثال امكانية مساعد
كما أن عدم القدرة على متّثل مظاهر الصحة النفسية عند الطالب يقف عائقا أمام ،  ممرجعياو 

مت االعتماد على املنهج الكيفي يف حتليل نتائج دليل حتقيقه لآلخرين "ففاقد الشيئ ال يعطيه" .
.املقابلة من خالل املعايشة امليدانية 

النتائج العامة

، االجتماعيو مؤشرات التوافق النفسي، اعي (مفهوم التوافقاالجتمو التوافق النفسي: احملور األول
اسهام التوافق يف التحقيق الصحة النفسية )

ت الطلبة بني أن "التوافق هو انسجام احلالة النفسية كما ،  االجتماعية مع الذاتو رجحت اجا
احمليط و ةهو عامل مهم يف الصحة النفسيو أنه يشعر بتوافق نفسي إىل حّد كبري يف الشخصية

ما هو جسدي أي هو املوازنة"و "هو التوازن بني ما هو نفسي، االجتماعي له دور كبري يف ذلك "
ت الطلبة  تبني أن هناك سوء و حماولة التأقلم مع خمتلف األطيافو  خمتلف املواقف .و لكن اجا

الصحة النفسيةأن التوافق النفسي هو السبيل للوصول إىلو توافق نفسي نتيجة الضغوط احلياتية
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لصحة النفسية اجليدةو  لتمتع  الوصول إليها يستدعي املرور و االختالل يف هذا التوافق ال يسمح 
ت احلياةو لتوافق االجتماعي مع خمتلف أمناط احلياة و ، العادات االجتماعية كضرورة  من ضرور

أن سعادة و دور كبري يف حياة الفردهذا يتفق مع ما جاء به يرى أدلر يف أن العوامل االجتماعية  هلا
هتمامه االجتماعي .يعرف حامد زهران (و االنسان ا 1978جناحه يرتبطان  ) الصحة النفسية 

لسعادة مع نفسهو حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نسبيا يكون و مع اآلخرينو يشعر 
ته إو استغالل قدراتهو قادرا على حتقيق ذاته يكون قادرا على مواجهة و ىل أقصى حد ممكنامكا

مطالب احلياة .

التفريغ ، ينتهج الطلبة عدة اسرتاتيجيات للتمتع بصحة نفسية جيدة أمهها التفاعل االجتماعي
و يعتمدون يف جمملهم على ما جاءت به املدرسة االنسانية اليت ترى أن الفرد الذي ، االنفعايل

شباع حاجاته األساسية احمل لصحة النفسيةحيظى  .15ققة لذاته هو الشخص املتمتع 

لكن التصور يبقى غري و هناك تصور واضح صحيح نسبيا عند الطلبة حول مفاهيم الصحة النفسية
هذا ما ستتم االجابة عنه يف احملاور التالية و ممارسته اليوميةو م إذا مل يتمثّله الطالب يف مواقفه

تنبؤ السلوك.، موقف، ذا اكتملت أبعاده الثالثة من صورة ذهنيةفالتمّثل ال ميكن قياسه إال إ

لسعادة (مفهوم السعادة:احملور الثاين ثريها يف ، أمهيتها، متّثل السعادة يف احلياة اليومية، الشعور 
الصحة النفسية)

ت الطلبة يف أن "السعادة هي حالة نفسية جيدة ا كما ،  حالة اجتماعية متزنةو تشرتك إجا يدرك أ
الراحة النفسية هي السلم النفسي مع ، و دليل على الطمأنينة النفسية فهي تعكس احلالة االجيابية

السعادة هي الوصول إىل االستقرار النفسي ، تطورهاو السعادة تساعد يف اعتدال الشخصيةو الذات
اخللو من النزاعاتو فسيةهي دليل على الطمـأنينة النو بلوغ أمسى مراتب االميانو أو التوازن النفسي

ت النفسية.و  االضطرا

م اليت تبني مقدار املعارف املكتسبة عن السعادة و يفهم الطلبة السعادة كمفهوم جتريدي رغم اجا
م كانت جمحفة فيما يتعلق بتمّثل السعادة يف احلياة اليومية حبيث بّينت املقابالت أن  إال أن اجا
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لعالقات مع اجلنس اآلخرالطلبة يربطون السعادة خا يهمل ، و و اكتمال العائلة، جناحهاو صة 
لسالم يف العالقة مع اجلسد و متثّلها يف احلياة اليوميةو الطلبة املفهوم العام للسعادة كل ما يتعلق (

م، العالقة مع املرآة، األلوان، مع الذاتو  ، العالقة مع اآلخرين على اختالف مسافات عالقا
مع ، مع البحر، يف السكن، مع الدراسة، اللباس، العالقة مع األكل، بني األصدقاءالتفاعالت 

ت .....)إن مفهوم السعادة هو مفهوم واسع بسيط أيضا وحيمل الكثري من ، عميقو النبا
هذا العجز املعريف يرجع للنسق الثقايف و الدالالت اليت يعجز الطلبة عن ادراكها يف مفاهيم معرفية

ل الذي حيصر مفهوم السعادة عند الطالب ذكر"تلقى خدمة"و عند الطالبة و طلبةاحمليط 
لطلبة ال حيفز املعرفة الواسعة األفق هلذه املفاهيم املتعلقة ، األنثى"ديري دار" النسق الثقايف احمليط 

تمع عامةو جبودة احلياة إن احنصار مفهوم السعادة جيعل عملية التمّثل يف الواقع ، اليت تفتقد يف ا
دورها يف الصحة و ذا ميكن القول أن متّثل مفهوم السعادةو صعبة ألن عوامل التمّثل فيها التكتمل

ملئة ).و يعرف أمحد عبد اخلالق الصحة النفسية 25النفسية ال يتحقق إال جبزء بسيط(أقل من 
ا حالة دائمة نسبيا فه بتة بل إما تتحقق أو ال تتحققأ إمنا هي حالة ، و ي ليست استاتيكية 

لدى الفرد ذاته من وقت آلخر كما ختتلف ، و تتغري من فرد آلخرو نسبيةو ديناميكية متحركة
ا الفرد تمع اجلزائريو يتغري تبعا لتغري الزمانو معايريها تبعا ملراحل النمو اليت مير  تمعات .ا تغري ا

ّ الطالو  الوالدين، يب عموما ال حيفز البحث يف مدلوالت السعادة حقا بل هي ترتبط مباشرة برضا ا
هذا يبني أن الوازع الديين .و 

عالقة ذلك ، العوامل املساعدة على حتقيق الذات، حتقيق الذات (مفهوم الذات: احملور الثالث
لصحة النفسية)

الوصول إىل أمسى ، ها يبدأ من الرضا النفسيالوصول اليو مسلماتو الذات هي جمموع مبادئ
لذات و األخالق بلوغ األهداف املرجوة أما العوامل اليت تساعد على حتقيق الذات هي تعزيز الثقة 

تمعو تكوين شخصية متماسكة وواثقة، يف املواقف الصعبة حتقيق املستوى العلمي ، جحة يف ا
ظروفها و حتقيق الذات ألن يوميات احلياة اليوميةالتخلص من التوتر يساعد على ، األكادميي

.الضاغطة جتعل من الفرد حمل توتر مهما بلغ حتقيق ذاته
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لكن جيد و تنتهي إىل نفس املعىن حول مفهوم حتقيق الذاتو لكن متقاربةو هناك تعاريف خمتلفة
م اخللل من املفاهيم يبدأ و الطالب صعوبة كبرية يف اجياد التقنيات اليت تساعدهم على حتقيق ذوا

من الصعب أن حيدد الطالب مؤشرات حتقيق ’ املرتبطة بذلك"ما هو حتقيق الذات عند الطالب 
لكن الطلبة و ما يرمي إاليهو الذات مما جيعله غري قادر على وضع خطة عملية لتحقيق ما يريده حقا

يستطيعون تفكيك املفهوم لكنهم ال و عن الذاتو يف معظمهم جيعلون حتقيق الذات هو الرضا 
م كمرحلة عمرية كمتطلبات خاصة هلذه املرحلة . و إىل معطيات عملية تتعلق 

التكوين ، اسرتاتيجيات عالج املرض، الذهانية (تصور املرضو األعراض العصابية: احملور الرابع
املرض)و دوره يف فهم الصحةو األكادميي

ت الطلبة متقاربة "املرض ابتالء ر الذهانية و األمراض العصابيةو خلل نفسي ووظيفيو ينإجا
تصور املرض هو وجود خلل أو جمموعة من األعراض الوظيفية و االجتماعيةو نتيجة للضغوط النفسية

اخللو من األمراض دليل على الصحة النفسية.و أو خلل عضوي "، يف الشخصية

تو الذهان كان صحيحا نوعا ماو تعريف العصاب لتكفل العالجي يف جلها  لكن االجا املتعلقة 
هناك قصور واضح يف متّثل العالج للألمراض املذكورة حبيث أمهل الطلبة متاما ، كنت جد جمحفة

ملريض (صعوبة يف و ما ميكن أن يقدمهو دور الطبيب النفسي تقريره يف عملية التكفل العالجي 
"كنت أعتقد أن ، فل العالجي...)ضرورة اشراك فاعلني من النسق الصحي يف التك، التشخيص

لسحر العني اّجلن" االزدواجية البيثقافية يف تفسري املرض حاضرة خاصة يف و بعض األمراض مرتبطة 
ألمراض الوظيفية املؤسسات االستشفائية عن و يرجع الطلبة هذه االزدواجية إىل عجز الطبو تعلق 

ذا النوع من األمراض مما يرتك جم الجابة عن هذه االسئلة التكفل الفعلي  اال للمعطيات الشعبوية 
العالجات التقليدية يف عالج بعض احلاالت يرتك جماال للعالج التقليدي يف بناء و .ففعالية الرقية

الطلبة .و مكانة يف النسق الصحي العام لتمّثالت األفراد

، العالج النفسي، عائلياالكتئاب هي الدعم الو يرى الطلبة أن "اسرتاتيجيات التخلص من القلق
ت، االسرتخاء اللجوء إىل العالج الديين(القرآن)"يف حني ال ميتلك الطلبة معارف ، تفريغ املكبو
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تقنياته يستندون دائما إىل العالج الديين كأحد الدعائم األساسية يف و العالجو واضحة حول املرض
خلطا بني التكوين األكادميي جيعلهم يعانونلعالج القرآين. مماحتقيق الفعالية دون ادراكهم لشروط ا

ّ و األمراض و"استخدام الصربو يصنع الضياع بني املعتقدات ، العالج الديينو تفويض األمر 
".الرقية

يونغ يقول "اجلسد ، هناك تشبع ثقايف اجتماعي يف تصور املرض بتصورات غيبية حمظة 
خمزن للرتاث الثقايف "كما أشار إىل العامل اجلنسي أنه الدوافع البدنية بل هو و ليس مستودعا للغرائز

بذلك فقد فتح جماال واسعا للدراسات و جمرد عامل هزيل أمام الكم اهلائل من الرتاث االنساين
ت النفسية للفرد  االنثربولوجية امليثولوجية اليت ميكن من خالهلا التعرف على أسباب االضطرا

.16"بسالمة املعتقدات

النتاجو االنتاج املالئم (الدافعيةو الدافعية: امساحملور اخل حتقيق و الدافعية، عالقتها 
األهداف)

ا تساعد و املادية املستندة على نوع الشخصيةو االجتماعية، "الدافعية هي احملفزات النفسية يعتقد أ
ا خزان للمحفزات ا وراثية، و على االنتاج أل ساعد يف هي تو يف نفس الوقت مكتسبةو يرى أ

ا هي الرغبة يف االصرار على ، االجتماعيةو حتقيق األهداف الفكرية الدافعية تساعد على االنتاج أل
مهاراتهو هي مكتسبة ترجع لشخصية الفردو كما تسمح الدافعية بتحقيق األهداف،  التطورو النجاح

طموحه " هذه االجابة العامة كانت ّجلل طلبة علم النفس العيادي. و 

ت فهما واسعا ملفهوم الدافعية من حيث املعارفتظهر  ملقابل يعجز الطلبة عن حتقيق و االجا
م م يعانون مشكال يف بناء طموحا تمع بسبب و الكثري من أهدافهم ال امكانية حتقيقها يف ا

ا سببا يف ذلكو االجتماعيةو العوائق الثقافية ومنة يف يفتقد الطلبة إىل اللي، االقتصادية اليت يرو
م حسب مراحل احلياة او تكييف طموحا م يف حتصيل دبلوم ،  متطلبا م حيصرون طموحا كما أ

ت، مهنة مستقرةو دراسي تمعو التفوقو الرغبة يف التميزو ختتفي عندهم اهلوا ثقافته هذا و حيملون ا
تم م مبا يتوافق مع متطلبات ا هناك ، ع احلديثالقصور حبيث يعجزون عن بناء هوية خاصة 
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تمعي أخطاء عدم التحفيز دون املرور للمبادرة مما يبني أن هناك  نكوص لتحميل النسق الثقايف ا
متثلها ففي حني يستطيع الطلبة تعريف و جدال قائما يف الصور الذهنية عند الطلبة بني املفاهيم
م الدراسية ال يستطيعون متثّلها يف و ياتيةاحلو املهنيةو الدافعية لإلنتج يعجزون عن حتديد اجتاها

م إىل حتقيق طموحات تعرب عن هويتهم . شكل ممارسات ترتقي 

ثري ، النفسيو متّثالت الصّحة النفّسية (متّثالت الطلبة اجتاه املرض اجلسدي: احملور السادس
تمعية على ممارسة املختص النفسي مؤشرات الصحة النفسية)، التمّثالت ا

االتو ية هي الراحة النفسية"الصحة النفس الصحة النفسية هي التوازن يف ، التوافق يف مجيع ا
أمهها السلوكات االجيابية  خيتزل مفهوم التمّثالت عند الطلبة يف التصورات الذهنيةو االنفعاالت 

ت التابعة املتمثلة يف املواقفو  ممارسة إرادة أداء الفعل مما جيعلهم غري قاديرين علىو يهملون املكو
م اليومية ال من حيث املواقفو املفاهيم القراراتو االختيار االجتاهاتو املعارف املدروسة يف حيا

م العاديةو  هذا االنتقال من الصورة الذهنية إىل املمارسة السلوكية ، ال ممارسة هذه املعارف يف حيا
تمعي الذي يفرض نفسه على تقف العوائق الثقافية عائقا أمام حتقيقه بسبب نظام التمّثالت ا

ملعتقداتو النسق الصحي العام لعادات، الغيبياتو الذي مازال مرتبطا  و الرقية ، هناك متسك 
و الطب الشعيب .و يرجع ذلك غالبا لفعالية هذه العالجات يف حتقيق العالج السريع، خاصة

غياب و ية يف بعض األمراضالفعلي للكثري من احلاالت كما أن عدم جناعة العالجات النفسو 
وتبني العالجي .و النماذج املمارسة يؤثر سلبا على متّثالت الطلبة اجتاه ممارسة التكفل النفسي

ألمور الغيبية ال تزال حتافظ  لصّحة النفّسية اليت تتعلق  املقابالت يف جمملها أن التفاسري املتعلقة 
تمعو على مكانتها يف جمتمعاتنا بصفة عامة هذه التفاسري تتعارض مع التطورات و اجلزائري خاصةا

اليت جتعل من التكوين القاعدي يف العيادي. غري كاف لتمّثل الصحة النفسية و اليت يشهدها اليوم
تمعو بطريقة صحيحة حمفزة لتحقيق التفرد تمعية دون امهال و التميز يف ا التوافق مع املعطيات ا

ت الفروق الفردية.و االمكا

لكن احتماالت و عالجه يتم من خالل عمليات بيولوجية حبتةو "أكركنيشت" يقول "إن املرض
ملرض نوع العالج يتوقف إىل حد كبري على العوامل االجتماعية كما يرى و إصابة الشخص 
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ئية م الو ن األمر يتعدى ذلك إىل دراسة كيفية و االنثربولوجيون الطبيون يف دراسا أسباب املرض 
.17القيم اإلجتماعية "و االنسانيةو خصائص االنسان االجتماعيةو راك الناس لعاملهمإد

دئ األمر إىل الغيبيات ا يف  ا كانت ترجع تفسريا بعد تلقيها تكوينا و تبني احلاالت أ
أصبحت تعتمد على قاعدة موضوعية قائمة على أسس و أكادمييا يف علم النفس تغريت أفكارها

ا مهملة يف الربامج املسطرة و ال النظرة الدينية للصحة النفسيةعلمية دون امه اليت يرى الطلبة أ
قد أشار بعض الطلبة إىل أن الدين االسالمي مصدر للهدايةو للتكوين يف علم النفس العيادي

قد أشار القرآن الكرمي إىل مرض القلوب يف أكثر من موضع لقوله"يفو ادارة شؤون احلياةو التشريعو 
م مرض فزادهم مرضا" كما أنه حتدث عن أحوال النفس االنسانية فأشار إىل النفس األمارة  قلو

يقول الرسول عليه الصالة، حث على احملافظة على اجلسد، و سوء اليت تزين لصاحبها الشهوات
حلزناو سالمة النفس من اهلمو الدعاء بسالمة اجلسد من العلل، السالم "الّلهم عافين يف بدين"و 
ت الصحة النفسية .و اجلنبو الكسلو العجزو  قهر السلطان فهذا من ضرور

ت سلوكية لصحةو عاداتو تستعمل الثقافة مكو تؤثر يف و املرضو تقاليد ذات عالقة 
ا توفراجتاهات الناس حول الصحةو مواقفو سلوك ت جاهزة لكثري من مظاهر واملرض أل اجا

الصحة. كما متلي كيفيةو الوقائية يف التعامل مع املرضو عالجيةالعالقات الو السلوك الصحي
فهي تعترب  اطارا عاما داخل مؤسسات الرعاية الصحية طبيعة مواجهة متطلبات عالج املرض.و 

تطور هذه املؤسسات .هناك متّثل واضح يف و فكلما كانت الثقافة متطورة ساعدت على تقدم
تمعاتاملرض يف أوساط او متّثالت الصحة لذا فقد يرهن و الشعوب يفو تمع الواحد أو بني ا

تمع تمع François FINOLDهذا ما أشار إليه و العلم أن ال شيئ خيرج عن نطاق ا " ا
تمع ال يتوقف عند حدود أبواب الفرد أي أنه خيرتقها ، ليس له خارج"و هذا املفهوم يوضح أن ا

التفكري و لق عليه بورديو "اهلايتوس" "و هو طريقة فردية للتعرفهذا التاريخ املدمج فينا هو ما أطو 
تمع "و تعكس إنتاج .18اخنراط االنسان داخل ا

) أن مؤشرات الصحة النفسية قادرا على تقبل حدودحدود 1974يرى صامويل مغاريوس(
ته االقبال على احلياة بوجه ، رضاه عنهو جناح الفرد يف عمله، االستمتاع بعالقاته االجتماعية، امكا
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اشباع الفرد لدوافعه، اتساع أفق احلياة النفسية، كفاءة الفرد يف مواجهة احباطات احلياة اليومية،  عام
التزان االنفعايل.، أفعالهو حتمل الفرد ملسؤولية قراراته، ثبات اجتاهات الفر د، حاجاتهو  التمتع 

م اليومية نتيجة العوائق لكنهم غريو يفهم الطلبة نسبيا هذه املؤشرات قادرين على متثّلها يف حيا
م يف احمليط اجلامعي تمعية احمليطة  تمع عامة. ونتيجة احندار مستوى و يف األسرةو الثقافية ا يف ا

م تمع الضئيلة و أهدافهمو دافعيتهم يف حتقيق ذوا م اليت أصبحت حمدودة بعروض ا طموحا
مغياب النماذج او للنجاح بذلك فهناك مشكل قائم يف متّثالت و ليت يعتمدون عليها يف بناء هو

الطلبة اجتاه الصحة النفسية رغم تكوينهم األكادميي الذي يفتقد إىل الكثري من معطيات جودة 
ليس كنظرية.و بناء الذات كممارسةو احلياة

يتعدى و تمعنا اليوم بلاملرض تشكل عائقا كبريا يف جمو إن متّثالت الصّحة النفّسيةخامتة:
كيفية و و هي يف تزايد كبري حبيث ترجع املشكلة يف التمّثالت اخلاطئة حول منشأ املرض، األمر ذلك

ساليب الطب الالهويتو احلفاظ على الصّحة العامة تمع اجلزائري يؤمن  الصّحة النفّسية خاصة فا
الميانو يقدسهاو  االعتقاد يف ذات هللا املطلقةو يعتمد عليه يف معظم املمارسات العالجية بدءا 
و ما يالحظ ، ممارسة الساليب املختلفة للطب الشعيب، شربهو القادرة على كل شيء إىل رقية املاءو 

ميان اال: لكنها تعتمد على مستني أساسيتنيو أن التعامل مع هذه االساليب تغري شكلها يف كل مرة
ذه التمّثالت ضعف التوعية سواء الدينية أو املؤسساتية، تعميمها على جماالت احلياةو القاطع 

جلانب الفكري النفسي على حساب اجلانب الصحي العضوي.و  نقص االهتمام 

لرغم من املستوى التعليمي لألفراد إال أننا جند تفسريات مغايرة متاما لواقعهم األكادميي و
ألقلية منهمتسيطر عو  خاصة هؤالء و ليهم هذه املعتقدات يف حني أن التفسريات األكادميية مرتبطة 

تمع يفسر األمراض، تلقوا تكوينا فيهو الذين ينتمون إىل ميدان علم النفس خاصة البعض منها و فا
م حةلتايل تصبح الصو تفسريات خاصة به تفسريات جندها يف اخليال اجلمعي للناس أو تصورا

ا.و املرض وسيلة للتعبري عن املعتقداتو  إن االطالع على التمّثالت الطالبية القيم اليت يؤمنون 
دف نشر ثقافة صحية ان مل يتم التأثري يف نوعية ، للصحة النفسية يفيد يف رسم اسرتاتيجية شاملة 
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ملرض ا ستصبح كوابح ثقافية حتول دون االستو الثقافة املتعلقة  فادة من اخلدمات الصحة فإ
الصحية.
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االجتماعيالواقعومتطلباتاألكادمييالتكوينبنياالجتماعيةالعلوم
LMDاجلديدالنظامظليفحتليليةنظرة

تيارتجامعةالغين،عبدبراخليةالدكتور
بيصار عبد املطلب، جامعة املسيلةالدكتور 

: امللخص
ماأوالعايل،للتعليماجلديداإلصالححمتوىاكتشافالدراسةهذهخاللمنسنحاول

معمقارنةاالجتماعيةالعلومختصصاتيفالتكوينوواقع،)L M Dدمل(بنظاميسمى
تثالثمنانطالقاوذلكالقدمي،النظاميفالتكوين القاعدية،والتجهيزاتاهلياكل: هيمستو
. إمكانياتمنالدولةلهتوفرهوماالعلميوالبحثالقدمي،لنظاممقارنةوحمتواهاالتكوينيةالربامج

Abstract:
We will try through this study to shed light on the new reform of the contents of
higher education, or the so-called (LMD) system, and the reality of training in the
disciplines of social sciences, compared with the configuration in the old system.
We will do this  on three levels: the structures and base equipment, formative
programs and content compared to the old system, scientific research and what
possibilities are provided by the state.

:مقدمة
لقد دأب الباحثون والعلماء والدارسون بشكل عام على تقسيم املعارف والعلوم إىل علوم 
ضيات وعلوم احلياة وعلوم األرض، ويف املقابل هناك العلوم  ء والر طبيعية أو جتريبية تشمل الفيز

وعلم النفس واألنثروبولوجيا االجتماعية، ويطلق عليها البعض علوم البشر، وتشمل علم االجتماع 
ت السطحية والساذجة بينهما حول أفضلية العلوم الطبيعية على األخرى،  وغريها ... وكثرت املقار
إال أن الواقع املعاش أثبت وبشكل قاطع عجز العلوم الطبيعية على إجياد حلول كثرية للمشاكل 

حيان.االجتماعية املعقدة، بل تسببت يف كثرية منها يف بعض األ
تعترب العلوم االجتماعية من بني العلوم املهمة والضرورية، ملا هلا من دور يف بناء الفرد 
تمع، وهذا ما يؤكده التقرير العاملي  تمع وحتليل ودراسة التحوالت والتغريات اليت حتدث يف ا وا
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املتحدة للرتبية بعنوان (الفجوات املعرفية)، الصادر عن منظمة األمم2010للعلوم االجتماعية 
لس الدويل للعلوم االجتماعية ، على أن العامل اليوم حباجة أكثر 1والعلوم والثقافة (اليونيسكو) وا

ت الكبرية اليت تواجه البشرية، لذلك  من أي وقت مضى إىل العلوم االجتماعية ملواجهة التحد
ا من خالل فتح مراكز البحث اخلاصة مبختلف العلوم أولت الدول املتقدمة عناية خاصة 

سيس املرصد العريب للعلوم االجتماعية الذي أصدر تقريره  االجتماعية، أما يف العامل العريب فقد مت 
إلضافة إىل فتح 2015األول سنة  عن أشكال حضور العلوم االجتماعية يف العامل العريب، 

واجلزائر من بني الدول اليت سعت التخصصات األكادميية للعلوم االجتماعية يف خمتلف اجلامعات، 
إلضافة  إىل فتح مراكز البحث يف العلوم االجتماعية كاألنثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم النفس، 

إىل فتح التخصصات األكادميية يف اجلامعات منذ االستقالل.   
تمعبناءيفمتميزةمكانةالعايلالتعليموحيتل لتزويدأساسيامصدرايعتربكمااجلزائري،ا

التنميةيفمنهااملنتظرالدورألداءواخلرباتاملهاراتحيثمناملؤهلةالعاملةليدالعملسوق
99وتسعنيتسعاجلزائريةاجلامعيةالشبكةوتضمّ للمجتمع،والثقافيةواالقتصاديةاالجتماعية

تسعوتضم. الوطينالرتابعربوالية) 48(وأربعنيثالثةعلىموزعةالعايل،للتعليممؤسسة
ومثانعليا،وطنيةمدرسة20وعشرونملحقات،وأربعجامعيةمراكز10وجامعة،49وأربعون

. 2مدجمةحتضرييةأقسام03وثالثحتضريية،مدارس06وستلألساتذة،عليامدارس08
جمموعةخاللمنالعايللتعليمواضحااهتمامااملختصةاجلهاتأبدتلذلك

متتاليتاإلصالحاتوأهمأكربولعلاليوم،غايةإىلاالستقاللمنذاقامتاليتاإلصالحات
الثالث،التكوينيةاألطوارذيوالعميقالشاملاإلصالحهواجلزائريفالعايلالتعليممستوىعلى

.2004سنة) LMDد،مل( دكتوراه،ــــماسرتــــليسانس
اليتالوطنيةاللجنةتقريرحسبالتعليميةللمنظومةاجلذرياإلصالحهذادواعيوكانت

علىحيتويالتدريسيفاملستعملالسابقالنظامأنهيالعايل،التعليمإصالحمهمةهلاأوكلت
اجلامعيةاملنظومةهذهاستجابةلعدموهذاالسنوات،عربترتاكمأصبحتكبريةاختالالت
ت واإلعالمواالقتصادوالتكنولوجياتالعلومجماالتيفالسريعالتطوريفرضهااليتللتحد
معالتواكبعدموكذاواالقتصادي،االجتماعياحمليطالحتياجاتتلبيتهاوعدمواالتصال،



براخلية عبد الغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلوم االجتماعية بين التكوين األكاديمي ومتطلبات الواقع االجتماعيـ ــ

322

التوجههذاوحسباملتطورة،التكنولوجياوعصرواالنرتنيتالعوملةعصريفاملتسارعةالدينامكية
املواطننيتطلعيفجهةمنيتمثلمركزدوراتلعباجلامعةجيعلأنشانهمنالتعليمإصالحفإن

مبؤهالتميدهمنوعيعايلتكوينمنالستفادةمستقبليمشروعبناءحنوالشباب،فئةالسيما
االجتماعيالقطاعمتطلباتتلبيةيفأخرىجهةومنالشغل،ســـــوقيفاألمثللإلندماجضرورية

علىقادرةنوعيةبشريةمبواردمدادهوهذاالنجاعة،والتنافسيةإىليطمحالذيواالقتصادي
متاشياوالتنميةالعلميالبحثازدهارمسعىيفهامجبانبالتكفلمعاإلبداع،والتجديد

تمعالدولةواحتياجات .اجلوانبكليفوا
وتطبيقه) LMDدمل(نظامتبينإىلالعاملبلدانمعظمغرارعلىأدتاألسبابهذه

:3أجلمنوهذا2004سبتمربمنبدايةاجلزائريةاجلامعةيف
العصرملسايرةنوعيتكوينتوفري.
احلسنالسريوفقاجلامعيةاملؤسساتاستقالليةحتقيق.
البالدتنميةيفاملسامهة.

اإلجابةخاللمنوذلكأسبابهونسربالواقعهذاحنللأنحناولسوفهذهدراستناويف
:التاليةالتساؤالتعلى

ظليفالواقعمتطلباتفهمعلىالطالبيساعدميدانياتكوينااجلامعيالتعليميقدمهل- 
؟)LMDد،مل(اجلديداإلصالح
):LMDد،مل(بنظامالتعريف-1

شهادة:هيشهاداتثالثعلىحيتويالغربيةالدولمنمستوحىتعليميهيكلعنعبارةهو
DمدكتوراهشهادةMمماسرتشهادةLلليسانس

. تكوينميادينيفالتكويناتوجتَمعتعليميةوحداتتتضمنسداسيات،يفالتعليمينظم
عروضشكليفالتكويناتتقدمختصصاتعدةيغطيمتجانسبناءهوالتكوينميدانإن

الدراسةبسنواتاحملصلنيوالتكوينالتعليميقاسال.ختصصفرع،ميدان،إىلتتفرعتكوين،
:رصدةوإمنا

.الليسانسعلىللحصولرصيدا180اكتسابجيب- 
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.املاسرتعلىللحصولرصيدا120اكتسابجيب- 
دروس،(السداسيخاللالطالبعملبقياستسمححسابوحدةهياألرصدةإن

لالكتســــــــــابقابلةواألرصدة...) شخصيعملحبث،تربص،تطبيقية،أعمالموجهة،أعمال
.4ألخرمسارمنوالتحويل
:اجلديدالنظامهيكلة-2
متعدد) أويل(قاعديتكوينوتشملسنوات،03يفحتضرشهادةهي:الليسانسشهادة/ أ

دف،)مشرتكجذع(سداسياتأربعةإىلواحدسداسيمنمدتهالتخصصات احلصولإىلو
اجلامعيةاحلياةمنهجيةمبادئمعرفةوكذالشهادةاملعنيةللتخصصاتاألوليةاملبادئعلى

فيهايتلقىحبيثللتخصصبسنةسنتني،علىميتدالذياملشرتكالتعليمهذاويتبعواكتشافها،
.املاسرتشهادةلنيلوالتحضريالعمليةللحياةجاهزيكونالنيؤهلهتكوينالطالب

طالبلكلويسمحاللسانسبعدسنتنيظرفيفالشهادةهذهوحتضر:املاسرتشهادة/ ب
النيؤهلهتكوينالطالبفيهاويتلقىااللتحاق،شروطفيهتتوفرليسانسشهادةعلىحاصل
.الدكتوراهشهادةلنيلوالتحضريالعمليةللحياةجاهزيكون

يفاملعارفتعميقأجلمنسنواتثالثظرفيفالشهادةهذهوحتضر:الدكتوراهشهادة/ ج
.النهائيالتخرجألطروحةاإلعدادخاللمنالعلميالبحثعلىوالتدريبالتخصص،

:والواقعاملفهوماالجتماعيةالعلوم-3
يتمملذلكومعاإلنسانوجدمذموجوداالجتماعيالشأن: االجتماعيةالعلوممفهوم-3-1

السوسيولوجياصرحبدأحني،19القرنايةحىتاجتماعيهوماخبصوصعلملتأسيسالسعي
ختاذلتكون كيفمثلاألسئلةمنجمموعةعلىاإلجابةحتاولفكريةوأطرومناهجأهدافو
تمع؟يتماسك مااالجتماعية؟احلياةحتكمقواننيهناكهلالسياسي؟النظاميفرضكيفا

االحنرافمثلاجلماعيةالظواهرإىلاملقدمةواملعاجلاتالتفسرياتهيمااألفراد؟فعليوجهالذي
5؟...والعنف

علممثلوجمتمعه،اإلنسانبدراسةتماليتالعلومإىلاالجتماعيةالعلوممصطلحويشري
االصطالحلكن... واإلعالمالسياسةوعلماالقتصادوعلماإلنسانوعلماالجتماعوعلمالنفس
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النظموأنواعاملعقدة،اإلنسانيةالعالقاتشبكةدراسةعلىالعلميةالطرقتطبيقيعيندائما
.6خمتلفةتمعاتتنتميمجاعاتشكلعلىسويةالعيشمناألفرادمتكناليتاالجتماعية

:االجتماعيةالعلومواقع-3-2
العلمي،للفهمقابلاالجتماعيالواقعأنوهيأساسيةفرضيةعلىاالجتماعيةالعلومتبىن

سلطةمنيتحررأنللباحثيسمحكافبعدمنالظواهرإىلالنظرالعلميالفهمويعين
قابلةمعطياتعلىبناءالواقعحيللوأنموضوعية،أكثرمبنهجيةالفرضياتيدرسوأناملسلمات،
.7شاملةنقديةبروحيتحلىوأنلإلثبات،

التاسعالقرنمنالثاينالنصفخاللاملتقدمةالدوليفاالجتماعيةالعلومأمهيةازدادت
ففياالجتماعية،الظواهردراسةعلىالبحثطرقبتطبيقالعلماءمنجمموعةقامعندماعشر

لرغم،1875عاماالجتماعيةالعلوملتطويرالوطنيةاجلمعيةسستمثالبريطانيا جناحهامنو
رهاأنإال ال،حمدودةكانتاالجتماعيةالدراساتتطويريفآ اغريا يفالسببكانتأ

تطويريفكبريادورالعبتواليت،1865عاماالجتماعيةللدراساتاألمريكيةاجلمعيةسيس
. 8االجتماعيةوالدراساتالبحوث

النصفيفالسيماالعامل،أرجاءخمتلفيفوكميانوعيامنوهااالجتماعيةالعلوموواصلت
ابدتحديثةجمتمعاتدراسةيواكببشكلاملاضي،القرنمناألخري حنوسواءالتغيريدائمةوكأ
اجتاهاتحنوأوفيها،املهمشةالفئاتأوضاعوحتسنيتقريريفالشعوبإشراكمشلتحترريةآمال

دمشلتكارثية الصراعاتوتفاقماحلديثة،احلروبحالةيفخاصةللصراعات،التدمرييةالقدرةازد
تمعاتبعضحالةيفأدىبشكلاالجتماعية السياسية،احلياةشللأوأهليةحروبإىلا
أوالتغيريضحارأياالعتباريفخذالسطحيبشكلاالجتماعيالتغريهلندسةوحماوالت
.9لتنميةاملتعلقةوالبيئيةاالجتماعيةاملشاكل

والدارسني،الباحثنيأعداديفكبريامنوااالجتماعيةالعلومشهدتالكميةالناحيةفمن
خمتلفيفالعلميةواجلمعياتالبحثية،واملؤسساتاجلامعيةاألقساموعدداملنشورةالدراساتوكمية
االفرتةخاللاالجتماعيةالعلومشهدتالنوعيةالناحيةومنالعامل،أحناء مطرداتعمماذا
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النظري،لالختالفكبريةومساحاتالعلمي،للبحثجديدةمنهجياتوبروزللتخصصات،
تللمناهجوتوظيف تمعومبادراتاحلكوميةالسياساتبعضيفوالنظر .10املدينا

واالجتماعية،البشريةالتنميةلعملياتالتخطيطأدواتإحدىاالجتماعيةلعلوماتعترب
علىدلإنوذلكاالجتماعية،للحركاتومركزاٌ االجتماعيالتغريعملياتلكافةأساسياوحمركا
أعلىكشكلفالعلم، الواقعوبنيالعلميفاملتمثلالفكربنياملتبادلةالعالقةعلىيدلفإنهشيء

وإسراعالتقدمإىلويؤهلهويشكلهالفكريصوغالواقعأنكما، االجتماعيلوقعيتأثرللمعرفة
مالئمةأكثرجعلهعلىوالعملالواقعتغيرييفيسهمالفكرفإنكذلك، املستقبلإىلاخلطى
وعياأكثراإلنسانجتعلاليتالنقديةالنزعةوتبىنالعقلإعمالطريقعنوذلك، احلديثللفكر
االجتماعيةفالعلوم، ومتطلباتهاإلنسانحاجاتمعيتالءماجتماعيواقعإجيادعلىقدرةوأكثر
تمعأفرادلدىوالفكريالذهيناملستوىرفععلىتعمل واجتاهاتمبواقفالفردتزويدمثومنا

والتحوالتاملستجداتمعوالتكيفبذاتهاالرتقاءعلىقادرجمتمعخلقعلىتعملسلوكية
اعلىوالعملوتشجيعهاالعلومهذهعلىاالعتمادإىلاملتقدمالعاملدفعماوهذا، املعاصرة مساند

تالدعمأنواعكافةتقدميخاللمن تمعخدمةيفبدورهاتقومكيهلاواإلمكا األمر، وتنميتها
تجعلالذي الثالثةاأللفيةمناحلايلالعقدعلىخاصاسمطالقتقوماألمريكيةاملتحدةالوال
التقدمإحداثيفومشاركتهااالجتماعيةالعلومأمهيةمدىعلىيدلوهذا"السلوكعقد"وهو

االجتماعيةالعلومتتبلفحسبالطبيعيةالعلومعلىمقصوراالتغريإحداثيعدفلم، والتغري
مظاهرمنكثرياجتاحوالذيأمجعالعاملبهميرالذيالتغريذلك، التغريعمليةيفمشرتكاقامسا
اإلنسانقيامإىلأدتومفاجئةسريعةحتوالتإحداثعلىوعملاألرضسطحعلىاحلياة

اإلنسانيةلإلرادةجديدمعىنعنوالبحثالتغريالسريعاجلديدالعاملإىلرؤيتهبتعديلاملعاصر
تمعالتعاملعلىوالقدرةذاتهلتحقيقانطالقهتكبلاليتالقيودمننفسهحتريروحماولته التحد

ذلكوعلى، وطموحاتهاخلاصةرؤيتهمعتتفقالاليتاألوضاعمنالتخلصيفوالرغبة، تواجههاليت
كيفيةاإلنسانتعليمعلىتعملومعارفأفكارمنحتويهمبااالجتماعيةالعلومأنالقولميكننا

يستطيعلكيالداخليةأعماقهيفوالتفتيشالعاملهذايفاإلنساينوضعهأبعادحقيقةإىلالوصول
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يفعليهااملتفقواملعايريواملبادئلقيمخيلأندونأهدافهإىلوالوصولأفعالهنتائجيفالتحكم
تمع .اإلنساينا

تمعيفإجيايبتغيريإحداثإىلوللتوصل التغريذايقومونالذينيفتتوافرأنجيبا
تمعأفرادلدىيكونأنالبدالتغرييتمفلكي، واإلرادةالوعيأمههامنمقوماتعدة وعياا

إىلالوصولعلىقادرةقويةإرادةلديهميكونأنوكذلك، وأحداثوقائعمنمحييطمباوإدراكا
أنجندسوفالتأملمنوبقليل،واعيةبطريقةللمستقبلوالتخطيطحتقيقهااملرغوباألهداف

، ودراستهااالجتماعيةالعلومعلىاالطالعخاللمنوتنميتهخلقهيتمواإلرادةالوعيمنكال
مناليتاملعارفواألفكارمنمبزيداإلنساينالفكروإثراءاملثابرةروحذكاءتقومالعلومفهذه
ا تقدماأكثرمستقبلوخلقاحلكيمةواإلدارةالعلمتطبيقعلىقدرةأكثرأفرادإعدادشأ

تمعأفرادلدىواإلرادةالوعيخلقيفاالجتماعيةالعلومدوريتمثلوبذلك، واستقرارا منهذا،ا
تمعيالفردياملستوينيعلىوتنميتهالفكرتكوينيفاملسامهةأخرىحيةومنحية منوا
شأنهمنالذيالشيء، والبحثيةالتعليميةاملؤسساتطريقعنوتطبيقهاالعلميةاملعرفةإنتاجخالل

.وللمجتمعللفردواملعيشيالفكريملستوىاالرتقاءعلىيعملأن
استقراراأكثرعاملإىلالوصولأجلمناالجتماعيةالعلومهذهلتطبيقاآلنأحوجنافما

فقد... التقدموإحداثللنهضةكطليعةاالجتماعيةالعلومأمهيةعلىالتأكيدويبقىوتقدما،
تمعإنتاجيفإجيابيادورهاأصبحكماالثقافية،احلياةبؤرةالعلومتلكأصبحت .11ا

امنذاجلزائريفمازالتاالجتماعيةالعلومأنإال اليومإىلاجلزائريةاجلامعاتيفنشأ
.الفلسفيةالواقعيةمبادئعنبعيدانظريبشكلوتدرسفقطتستهلك

قدمتهااليتلآلراءفعلكردجاءتفقدللمثالية،ومقابلةجديدةفلسفةالواقعيةومتثل
الواقعيةالفلسفةظهرتاملعرفة،مصدرهوالعقلأنترىاملثاليةكانتأنفبعداملثالية،الفلسفة

أناإلنسانوعلىالذهنخارجموجودةهيوإمنابذاته،للحقائقخمزيعدالالعقلأنلتبني
.اإلدراكآالتبوساطةالواقعيفهيكمااألشياءإدراكهياملعرفةأنأيبنفسه،حيصلها

هواحملسوساملاديالواقعوأناحلقيقة،إىلالوصولأداةهياحلواسأنترىالواقعية
للفلسفةاملؤسساألبأرسطوفالسفتهاأبرزومنالعقل،علىأوامرهميليوأنهاحلقائق،مصدر
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النفسعلماء-بيكونفرانسني–لوكجون- سبنسرهربرت(للواقعيةالرتبوينياملنظرينومنالواقعية،
:يليفيماأمههانذكرمبادئعدةعلىوالتعليمالرتبيةجماليفالفلسفيةالواقعيةوتقوم،)السلوكيني

اجبميعاملعرفةيشملالواقع-  .جماال
.فيهنعيشالذياحلسيعاملنايفموجودةومصادرهااملعرفة- 
اوالتجربةاحلواسطريقعناحلقيقةعلىتستدل-  .احلسيالواقععنصادرةكو
.معاواحلواسلعقلالعاملعلىالتعرفميكن- 
.العلميةوالتفسرياتاملوضوعيوالتحليلالكتشافتتزايدالعاملحبقائقمعرفتنا- 
تمعإن-  واحرتمهاالقواننيهذهاإلنسانأطاعوكلماتتغري،الطبيعيةقواننيوفقيسريا

تمعكان .جحاً ا
.هلاخمالفةوغريسبقملامكملةجديدةوقواننيحقائقاكتشاف- 

منبكثريالطلبةاهتماممنتزيدأناالجتماعيةالعلومعلىفيهجيبالذيالوقتففي
يواجهفيماالواعيةاملشاركةحنوواالجتاهاحلاضرة،والسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةاملشكالت

تمع ت،مشكالتمنا اجندوحتد ريخالطالبفيهاويتعلماستهالكيةمازالتالواقعيفأ
االعلومهذه .غابرةجمتمعاتيفغابرة،أزمنةيفاكتشفتاليتونظر
):دمل(نظاميفاألكادمييالتكوينواقعــــ4

تكوينإىلسعيهاخاللمنتمعيرتبطالذيللتعليماألساسيةاملؤسسةاجلامعةتعترب
تمع،داخلواإلبداعاإلنتاجحركةتفعيليفبدورهاتساهمخنبة اجلزائريةاجلامعةأناملالحظلكنا

تمنجمموعةتواجهوالزالتواجهت تالتحد يفااملنوطدورهاأداءعنتعيقهااليتوالرها
اإلصالحمنالرغموعلىاالجتماعي،الواقعومتطلباتيتماشىأكادميياتكويناالطلبةتكوين

حيزدخلوالذيعامبشكلالتعليميةواملنظومةاجلامعةهياكلمستوىعلىمتالذياجلامعي
امستوىعلىاجلزائريةاجلامعةأزمةأنإال،2004سنةالتطبيق اليتالبشريةاملواردمنخمرجا

الواقعمتطلباتيفمؤثرةغريجيعلهامماقائمة،تزالالاملنتجةوالفعاليةالالزمةاخلربةإىلتفتقر
النظاميفاجلامعيةاملنظومةمنهاتعاينكانتاختالالتإىلاألمرويرجعواالقتصادي،االجتماعي

خمتلفوحسباجلديد،اإلصالحيفتستدركوملالكالسيكي،لنظاميعرفماأوالسابق



براخلية عبد الغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلوم االجتماعية بين التكوين األكاديمي ومتطلبات الواقع االجتماعيـ ــ

328

الهذايفأجريتاليت12الدراسات التجهيزاتمستوىعلىكانتاالختالالتهذهفإنا
وفيماالعلمي،والبحثالتأطريمستوىوعلىالتكوينية،الربامجمستوىوعلىالقاعدية،واهلياكل

:مستوىكليفنفصليلي
:واهلياكلالتجهيزاتمستوىعلى/ أ

يفوعقالنيةكبريةميزانيةإىلحتتاجاليتاحلساسةالقطاعاتمنالعايلالتعليمقطاعيعترب
لتايلالتعليميةالعمليةالالزمةواهلياكلالتجهيزاتتوفريأجلمنوذلكالتسيري، البحثتطويرو
اآليل،اإلعالمقاعاتاملكتبات،،)التدريسقاعات(التعليميةاهلياكلمثلاجلامعةيفالعلمي

التجهيزاتمستوىعلىواضحنقصمنتعاينومازالتكانتاجلزائريةفاجلامعةالرقمية،املكتبات
علىاجلديدالنظاميعتمدحيث،)التدريسقاعات( البيداغوجيةاملرافقمثلالقاعديةواهلياكل
مماالقاعاتداخلللطلبةالكبرياالكتظاظهونالحظهماأنإالالقاعة،يفالطلبةعددمنالتقليل
إىلإلضافةالصعوبة،غايةيفاالستيعابعلىوقدرتهللطالباملعلومةإيصالعمليةجيعل

التجهيزاتبتوفرييتعلقماخاصةالبيداغوجية،للحصصاحلسنلسرياخلاصةالتجهيزات
وهذامستعملة،غريتبقىوجدتوإنحىتواليتالعرض،وأجهزةاألنرتنتمثلاحلديثةالتكنولوجية

تتوفربعدماألساتذةمعظميقرحيث،13كركوشفتيحةدراسةيفأثبتما املاديةاإلمكا
بدائيةأصبحتاليتالوسائلعلىيعتمداألستاذمازالاآلنفحىت،)دمل(لتطبيقالالزموالتمويل
.والسبورةالطباشريمثلالتكنولوجي،التطورإىللنسبة

: التكوينيةالربامجمستوىعلى/ ب
أهدافوذاتواضحةبرامجوضعهواجلامعيةاملنظومةإصالحمناألساسياهلدفكان

إىلإلضافة،عامةبصفةاالجتماعيالواقعومتطلباتاإلنتاجوحركيةالعملبسوقمرتبطةحقيقية
نظامخاللمنلتخصصاملرتبطةواملعارفاملعلوماتمنممكنقدرأكربالطالبإكساب

مناالنتقالمبعىنفقط،اهليكلةحيثمناملنظومةتغيريمتأنهالواقعيفلكناملتبع،السداسيات
تلبيةعلىقاصرامازالالتعليميةالربامجحمتوىأنإالالسداسي،النظامإىلللموادالسنويالنظام

أنإىلراجعوهذااملؤهلة،البشريةملواردالعملسوقتزويدوعلىاالجتماعي،الواقعمتطلبات
يدرسوناليومحدإىلالطلبةومازالالتعليم،منالنظرياجلانبعلىتركزمازالتالربامجهذه
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لدىوحىتالطلبةلدىاالستهالكيةالنزعةمنالتخلصاجلديدالنظاميستطعوملالعلومريخ
.والباحثنياألساتذة
جذعنيةوسنةاجتماعية،علوممشرتكجذعأوىلسنةيدرسونليسانسطلبةأنإىلإلضافة
هذينيفاملوجودةالتخصصاتيدرسونالثالثةالسنةويفاالجتماع،علمأوالنفسعلممشرتك

وعلمالنفسعلميفالفرعيةلتخصصاتاملرتبطةاملعارفوتدريسهمالطلبةتكوينأنأيالعلمني،
.متاماكافيةغريوهيواحدة،سنةيففقطيتماالجتماع،

لنظر نوعهناكفإناجلامعية،املؤسساتيفواقعهوومااجلديداإلصالحعليهينصماإىلو
ذاالعايل،التكوينعروضبناءيفجديدةديناميكيةاجلديداإلصالحيقدمحيثالتناقض،من و

:14الصدد
وطينملخططموجهةخطوطلرسمالعايلللتعليمالكاملةاإلسرتاجتيةحتديدالوزارةإىليوكل- 

.العايلللتكوينتوجيهي
والبحثالتكوينيفاخلاصةسياستهاواقرتاححتديدالعايلالتعليممؤسساتإىليوكل- 

اعلىالرتكاز .احمليطيتيحهااليتواإلمكانياتاملعطياتعلىوكذاكفاءا
علىواملصادقةلتقييمللقيامللتأهيلالوطنيةاللجنةوإىلللتقييماجلهويةاللجانإىليوكل- 

.املالئمةالتكويناتلضمانالعايلالتعليممؤسساتبتأهيلوالقياماملقرتحةالتكوينات
وغريالتخصصاتخمتلفيفاخاصةتكوينبرامججامعةلكلأنيثبتالواقعأنإال

برامجتوحيدالوصيةالوزارةعتماداخلللهذاتداركمتأنإىلاألخرى،اجلامعاتيفموجودة
معينةمادةيدرسالذيالطالبأنحبيثالوطيناملستوىعلىالتخصصاتكليفالتكوين

هذاحدثوقدأخرى،جامعةيفأخرطالبنفسهايدرسهاجامعة،أييفماختصصيف
املاسرتمستوىعلى) 2016(السنةهذهغايةإىليعمموملالليسانسمستوىعلىاإلجراء

.والدكتوراه
:العلميوالبحثالتأطريمستوىعلى/ ج

ا،ترقيةأجلمنالدولةمنهاتنطلقاليتاألساسيةالدعامةالعلميالبحثيعد قطاعا
البحثأمهيةعنوشاملواضحتصوروغيابالدولة،ختلفأوتقدمملدىمقياسايعتربكما
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الالذياملعريفالرتاكمعمليةتفكيكيفيتسببمماالبشريةالكفاءاتمشلويشتتيبددالعلمي،
تعليميةمنظومةتبينإىلحيتاجالناجحالعلميالبحثأنوالشكتقدم،أوتطورأليبدونهمكان
العلميالبحثيفالدولةميزانيةمنمعترباستثمارإىلإلضافةواإلبداع،االبتكارعلىتشجع
إمكانياتمنلهمقررهوماكلتفوقالعلميالبحثمكانةفإنلذلكالبحث،مراكزوإنشاء
يوجدالأنهجيداليومإىلاالستقاللمنذاجلزائريفالعلميالبحثلتطوراملتتبعو الدولة،داخل
أنمنالرغمفعلىاخلصوص،وجهعلىاالجتماعيةلعلومخاصةحبثخمابرنشاءواضحاهتمام
اجلزائريفواحدمركزهناكأنإال،2014سنةالبحثمراكزعدديفعربيااألوىلصنفتاجلزائر

) CRASC(والثقافيةاالجتماعيةاألنثروبولوجيايفالبحثمركزهواالجتماعية،للعلومخمصص
املخصصةالبحثمراكزمنالعديدمقابليفدوليا،737املرتبةوحيتلوهرانبواليةمقرهالكائن
التخصصات،مجيعتشملكربىحبثوحداتستحداثقامتالوزارةأنورغم. التطبيقيةللعلوم
مج) CNEPRU(البحثوحدةيفوتتمثل املشاريعهذهأنإال،)PNR(الوطينالبحثوبر

تمعقضاحنوموجهةغري .األساسيةا
:اخلامتة

األكادميياملستوىعلىاجلزائريفاالجتماعيةلعلوملالهتمامملحةاحلاجةأصبحتلقد
سيسحبوثهاومتيلدعمهاخاللمنالسواء،علىواملهين تعىناليتالبحثمراكزمناملزيدو
واالحتجاجات،الطالق،وحاالتواملخدرات،واجلرمية،العنفمثلالراهنة،االجتماعيةلقضا

تمعيفحدثتاليتالسريعةوالتغرياتالتطوراتيواكبمبا .ا
تيواجهاجلديداإلصالحأنأيضايتبني متعلقاليسكونهالتطبيقيفكبريةصعو

متمثلةجديدةجتربةخيوضاآلخرهوالذياالقتصاديالشريكإىليتعداهابلوحدهاجلامعة
الوفتحالصغريةواملؤسساتاخلوصصةيف استعدادعدمذلكإىليضافاألجنيب،لالستثمارا

تاجلامعيةاألسرةواستيعاب تسخرييستوجباألخريفهذااجلديد،النظاميفرضهااليتللتحد
تمجيع .والبشريةاملاديةاإلمكا

القدمي،النظامبقواننيواالكتفاءلهاملسريةاملناسبةالقواننيسنعدمهوكذلكيالحظوما
يتحددبعبارةعنهايعربجندهماغالبالذاوالتحويالت،التوجيهإعادةيفتتحكماليتالشروطمثال
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املعارفمراقبةكيفيةوضبطالتعليمتنظيمحيدداليتالوزاريةالقراراتيفجليايظهرماوهوالحقا
القانونيةالنصوصوضوحعدمإىلإضافةالواحد،الطورداخلوحىتالثالثاألطواربنيواالنتقال

.الدكتوراهإىلاملاسرتومناملاسرتإىلالليسانسمناالنتقالكيفيةتضبطاليت
التنميةيفاملهملدورهاأدائهايفنفسهاتفرضملمازالتنفسهااالجتماعيةوالعلوم

تمعتواجهاليتوالسياسيةواالقتصاديةاالجتماعيةاملشكالتوحلاالجتماعية .ا
:اهلوامش

1 International Social Science Council, world social science report, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010.
2 https://www.mesrs.dz/reseaux-universitaires.
3 https://www.mesrs.dz/le-systeme-lmd.
4 https://www.mesrs.dz/le-systeme-lmd.

ت الكربى إىل الشؤون اليومية ـ أعالم وتواريخ 5 س حسن، علم االجتماع من النظر ن، جان فرانسوا دورتيه، ترمجة إ فيليب كا
.5، ص2010، سورية، 1وتيارات ــ، دار الفرقد، ط

.207، ص 1981، بريوت 1معجم علم االجتماع، دار الطليعة، ط6
لس العريب للعلوم املرصد العريب للعلوم االجتماعية، 7 التقرير األول للمرصد، العلوم االجتماعية يف العامل العريب ـ أشكال احلضور، ا

.6، ص2015االجتماعية، بريوت، 
.207معجم علم االجتماع، مرجع سابق، ص 8
.5املرصد العريب للعلوم االجتماعية، مرجع سابق، ص9

.6نفس املرجع، ص10
تمع، محدي عبد احلميد، العل11 وم االجتماعية، العلوم االجتماعية ودورها يف تنمية الفرد وا

http://hamdisocio.blogspot.com/2010/07/blog-post_8240.html
ت تطبيق ( ل م د ) حسب تصورات األساتذة اجلامعيني يف اجلامعة اجلزائرية ــ دراسة ميدانية جبامعة العريب 12 اليزيد نذيرة، صعو

.2015، اجلزائر 10م البواقي، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، العدد بن مهيدي أ
فتيحة كركوش، اجتاهات األساتذة حنو نظام ( ل م د ) ـ دراسة ميدانية جبامعة البليدة، دراسات نفسية وتربوية، خمرب تطوير 13

.2012، اجلزائر، 8املمارسات النفسية والرتبوية، العدد 
14 https://www.mesrs.dz/le-systeme-lmd.
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مصادر القيم املوجهة لسلوك الطفل اجلزائري
دراسة ميدانية على عينة من األسر املقيمة مبدينة فرندة

األستاذة بن مفتاح خرية، جامعة تيارت       
02األستاذ الدكتور مراد موالي حاج، جامعة وهران 

امللخص:

يهدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء على أهم املصادر املنتجة والناقلة للقيم املوجهة لسلوك 
تمع اجلزائري، يف ظل الثورة التكنولوجية اليت يشهدها العامل خاصة يف جمال اإلعالم  الطفل يف ا

استخدم املنهج الوصفي للتحقق من االفرتاض الذي تبنته الدراسة من خاللواالتصال، حيث 
مت اختيارها بطريقة أسرة مقيمة مبدينة فرندة بوالية تيارت60عينة قصديه تتكون من استجواب 

وقد خلص البحث إىل مجلة من النتائج تتمحور غري احتمالية، عن طريق االستبيان املعد من قبلنا. 
اسا يف حول مصدرين متباينني من حيث طريقة إنتاج ونقل القيم للطفل اجلزائري، واملتمثلني أس

ساليبها التنشيئية الصارمة، وعناصر الربط بشبكة االنرتنيت والبث التلفزيوين بقنواته  األسرة 
ا (الراقية واملتدنية) الناقلة  ساليب عرضها املبهر واجلذاب وحمتو الفضائية كوسيلتني تكنولوجيتني 

فتعززها وتقويها، أو القيم اليت جلملة من القيم اليت قد تتوافق وما يوجد يف احمليط األسري للطفل
وسلبا–تتناقض مع ما يتعلمه الطفل خالل عملية تنشئته  . - إجيا

الطفل، األسرة، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، القيم، السلوك، التنشئة الكلمات املفتاحية: 
االجتماعية.

Summary: This research aims to shed light on the most important productive and

transmitting values towards to the behavior of the child in the Algerian society in
light of the technological revolution taking place, especially in the field of
information and communication.  As we used the descriptive method to verify the
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assumption adopted by the study through questioning a chosen sample consisting
of 60 families living in the town of Frenda, in the wilaya of Tiaret. They  were
chosen in a no probabilistic way, through the questionnaire that we prepared.  In
fact, the research has led to a number of results showing two distinct methods of
educating and transferring of values to the Algerian child, and represented by
mainly by a kind of family with strict upbringing methods, and linking elements
as the access to Internet and television broadcasting satellite with its channels as
two technological means displaying in dazzling and attractive ways with contents
(with high and low quality). These  ways might be carrying a number of values
that could correspond to what there is in the family environment for the child,, and
strengthen and intensify it, or values that are contrary to what the child learns
through upbringing - positively and negatively-..

مقدمة:

ا أحد أهم حماور ما مل تبلغه العديد من املواضيع املدروسة،لت القيم من األمهية  ذلك أل
وقيمة  ا متنح األشياء وز تربية الفرد وضبط سلوكه، حتدد املرغوب وغري املرغوب يف تصرفاته، كما أ
م وإثبات وجودهم. وقد جاءت هذه الدراسة للبحث عن أهم  وتوفر لألفراد احلافز لتحقيق ذوا

تجة هلا، مع الرتكيز على مصدرين أساسني أال ومها األسرة وتكنولوجيا اإلعالم املصادر املن
ما من اجلماعات املرجعية األكثر إشرافا على التنشئة االجتماعية للفرد بصفة عامة  واالتصال، كو

والطفل بصفة أخص. 

اإلشكالية:

تعد تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أحد أهم العناصر اليت كان هلا عظيم األثر يف حدوث تغريات 
ا امتدت مبكانتها إىل أدق  تمعات بشىت البنيات واملؤسسات اليت تشكلها، حيث أ مست كل ا

تمع ويف مقدمتها األسرة، اليت تنسب إليها أهم الوظائف أال و  هي األجزاء اليت يتكون منها ا
من كائنات - األطفال على وجه اخلصوص–التنشئة االجتماعية، اليت من خالهلا يتحول األفراد 

بيولوجية إىل كائنات اجتماعية هلا نظم أساسية، تسريهم خالل تفاعلهم اليومي مع احمليط 
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م من  االجتماعي الذي ينشئون فيه، كذلك تساعد األفراد على غرس هوية قومية وتكوين شخصيا
م وأدوارهم داخل اجلماعات االجتماعية اليت خال ل أخذ القيم واملعايري االجتماعية احملددة لسلوكيا

ينتمون إليها، ويف واجهتها األسرة كمؤسسة أولية للتنشئة االجتماعية.

إن القيم هي ما حيدد سلوك األفراد وأفعاهلم ومواقفهم االجتماعية، وتعترب من الركائز اهلامة اليت 
ون عليها يف حتقيق أهدافهم، لكن مع التطور الذي يشهده العصر أصبحت هذه األخرية يستند

ختالف طبيعتها  تنقل إىل األفراد واألطفال خاصة عن طريق عدة مصادر وأوعية ختتلف مضامينها 
ا وظروف تلقيها واستخدامها، وقد جاء هذا البحث للكشف عن هذه املصادر  ومكان نشأ

تمع  حمل الدراسة، وعليه نطر التساؤل التايل: ما هي املصادر املنتجة للقيم املوجهة خاصة يف ا
لسلوك الطفل اجلزائري؟ ولإلجابة عن التساؤل الرئيسي وجب اإلجابة على التساؤالت الفرعية 

التالية:

كيف تساهم األسرة يف نقل القيم ألطفاهلا؟)1
م لألطفال املستخدمني هلا؟كيف تساهم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف نقل القي)2
ما هي أهم القيم املوجهة لسلوك األطفال واليت تنقلها كل من األسرة وتكنولوجيا اإلعالم )3

واالتصال هلم؟

فرضيات الدراسة:

من أهم املصادر الناقلة للقيم املوجهة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصالاألسرةالفرضية العامة: تعد 
تمع اجل زائري.لسلوك الطفل يف ا

الفرضيات اجلزئية:

عادة إنتاج القيم ألطفاهلا عن طريق الضبط والتنشئة االجتماعية الصارمة.)1 تقوم األسرة 
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تساهم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف نقل القيم الغربية لألطفال من خالل املضامني اجلذابة )2
واالنرتنت.واملتنوعة املعروضة عرب القنوات التلفزيونية الفضائية 

تعد القيم الدينية والقيم االجتماعية من أهم القيم اليت يكتسبها األطفال من األسرة وتكنولوجيا )3
اإلعالم واالتصال.

أهداف الدراسة:

اإلشارة إىل دور األسرة يف نقل القيم عن طريق عملية التنشئة االجتماعية لألطفال..1
لنقل القيم ألطفاهلا.التعرف على أساليب التنشئة األسرية املنتهجة .2
اإلشارة إىل دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف نقل وغرس القيم..3
التعرف على أساليب القنوات التلفزيونية الفضائية املستعملة لنقل وترسيخ القيم لألطفال..4
اإلشارة إىل دور االنرتنيت يف إنتاج ونقل القيم لألطفال..5
ي التقنيات يف نقلها لألطفال.التعرف على أهم القيم اليت تساهم هذ.6

مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

"هو الذي متتد فرتته العمرية من امليالد وحىت طور البلوغ، وتنقسم هذه الفرتة إىل مرحلتني: الطفل:
املرحلة املبكرة اليت متتد من امليالد حىت السادسة تقريبا، والطفولة املتأخرة اليت متتد من السادسة إىل 

عشر سنة، ويف هذه املرحلة يكتسب الطفل الوعي، املعرفة وسائر مقومات الثقافة ويكون الثانية 
قابال للتكيف والتالؤم مع البناء الثقايف واالجتماعي احمليط به. ويف هذه املرحلة يقطع الطفل شوطا 

على تكوين كبريا من النمو العقلي، والذي يتمثل يف منو الذكاء والتفكري والوصول إىل مرحلة القدرة 
.1املفاهيم
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"درج العرف يف تراث األنثروبولوجيا وعلم االجتماع على أن األسر هي وحدات قرابية وأن األسرة:
2األسرة ينبغي تعريفها يف سياق اإلقامة املشرتكة".

واألسرة اجلزائرية كما يعرفها القانون اجلزائري هي "اخللية األساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص 
3صلة الزوجية وصلة القرابة".جتمعهم

ا "األدوات والوسائل اليت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال:  حسب مسري عبده، تعرف التكنولوجيا 
ا اإلنسان يف عمله إلكمال قواه وقدراته وتلبية  تستخدم ألغراض عملية تطبيقية، واليت يستعني 

4تلك احلاجيات اليت تظهر يف إطار ظروفه االجتماعية".

أما تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فهي "جمموعة من التقنيات واألدوات أو الوسائل أو النظم املختلفة 
اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى اإلعالمي واالتصايل الذي يراد توصيله من خالل عملية 

يت يتم من خالهلا مجع االتصال اجلماهريي أو الشخصي أو اجلمعي أو التنظيمي أو الوسطي، أو ال
ت املسموعة أو املكتوبة أو املصورة، أو املرسومة أو الرقمية من خالل احلاسبات  املعلومات والبيا
االت اليت يشملها  ئية حسب مرحلة التطور التارخيي لوسائل االتصال وا االلكرتونية أو الكهر

5التطور."

لفرد إىل املنزلة املعنوية، ويكون مصدرها الدين"ا "ما ير عبد الرمحان عزييعرفها القيم: ، 6تفع 
ملعاين الكامنة يف الدين. إعالميا فإن دراسة األثر  أي أن القيمة هي "ما يعلو عن الشيء ويرتبط 

لقيمة." ثريات وسائل اإلعالم ال تتم من دون مرجعية تربط حمتوى وسائل اإلعالم  7و

كم مبقتضاه ونقيس به وحندد على أساسه املرغوب فيه واملرغوب وهي مستوى أو مقياس أو معيار حن
ا اإلنسان ويعتنقها قصد التكيف مع مجاعته وجمتمعه، وقد ميز  روكيتشعنه، وهي فكرة يعتقد 

بني نوعني من القيم، القيم الغائية اليت تعكس األهداف اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها كاحلرية 
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ة أو األمناط السلوكية املتبعة لتحقيق األهداف الغائية مثل الطاعة واالحرتام... وقيم وسائلي
والشجاعة...

فريى أن القيم "عبارة عن نظام معقد يتضمن أحكاما تقوميية إجيابية وسلبية عبد هللا بوجاللأما 
تبدأ من القبول إىل الرفض، ذات طابع فكري ومزاجي حنو األشياء وموضوعات احلياة وحىت 
األشخاص، وهي تعكس أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام االجتماعي والثقافة اليت ينشأ فيها مبا 

8احي دينية واقتصادية وعلمية."تتضمنه من نو 

"على الرغم من أن بعض الباحثني يستخدمون مصطلحي: فعل وسلوك بنفس املعىن، إال السلوك:
أن اصطالح السلوك أعم من الفعل ألنه يشمل كل ما ميارسه الفرد، ويفكر فيه، ويشعر به، بغض 
لنسبة للفرد، والذي هو استجابة أو رد فعل  النظر عن القصد واملعىن الذي ينطوي عليه السلوك 

ت واحلركات اجلسمية، بل يشتمل على العبارات اللفظية واخلربات للفرد، ال يتضمن فقط االستجا
9الذاتية..."

منهج الدراسة:

املنهج على انه: "وسيلة للوصل إىل مظهر من مظاهر احلقيقة، ولإلجابة مادلني غراويتزتعرف 
لذي يقود إىل هدف واملعىن العام للمنهج هو األسلوب ا10بشكل خاص جدا على سؤال كيف؟"

نه: "طريقة لوصف  يف حبثنا هذا على املنهج الوصفي الذي يعرف  معني يف البحث. وقد اعتمد
الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا، عن طريق مجع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها، وحتليلها، 

11وإخضاعها للدراسة الدقيقة."

ت:  ت حول املوضوع كانت االستمارة أدوات مجع البيا ها يف مجع بيا هي األداة اليت اعتمد
م اليت كانت ضمن البدائل اليت  حمل الدراسة، وقد قمنا مبقابلة األفراد وملئها انطالقا من إجا
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) 03) سؤاال موزعة على ثالث (43وضعناها من قبل واخلاصة بكل سؤال. وقد احتوت على (
لسمات اخلا صة للمبحوثني، والثاين حول األسرة، التنشئة االجتماعية حماور، كان أوهلا متعلق 

والقيم، أما الثالث فقد خصصناه لتكنولوجيا االتصال والقيم. ومبا أن األسئلة ال تتناسب ودرجة 
م اليومية ألطفاهلم،   وعي األطفال ومستواهم الثقايف، قمنا مبساءلة الوالدين انطالقا من مالحظا

م.كذلك لتواجدهم املستمر م عهم وتفاعلهم واحتكاكهم 

عينة الدراسة:

موعة من العناصر أو الوحدات اليت يتم استخراجها من جمتمع البحث  ا تلك ا تعرف العينة على أ
ونظرا لصعوبة الوصول حلصر شامل لعدد األسر املقيمة مبدينة .12وجيري عليها االختيار والتحقق

اختيار عينة بطريقة غري احتمالية عشوائية على مستوى فقد مت- واليت متثل جمتمع حبثنا–فرندة 
األسر من أحياء خمتلفة مبدينة فرندة، شرط أن تتوفر على أطفال يف الطور االبتدائي من التعليم ما 

سنة، كما اشرتط توفر األسر على وسيلة التلفزيون بقنوات تلفزيونية فضائية 12و05بني سن 
ملنزل  ا كما يلي:وتوفر خدمة االنرتنيت  مكان اإلقامة. وقد كان تقسيمها حسب أحياء املقيمة 

: توزيع األسر حسب احلي املقيمة به01الرسم البياين رقم 
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خصائص العينة:

: توزيع أفراد العينة حسب متغري النوع.02الرسم البياين رقم 

ن قدرت ب من خالل الرسم  ث الذين مت استجوا ، %60البياين أعاله، يتضح لنا أن نسبة اإل
للعينة، واليت كانت األسر %40يف حني أن نسبة الذكور كانت  ، وهذا راجع إىل طريقة اختيار

املقيمة مبدينة فرندة واليت غالبا ما جند فيها املرأة داخل بيتها، بينما الرجل يكون خارج البيت إما 
ث أكثر من الذكور.للعم ستجواب اإل ل والنشغاالت أخرى، األمر الذي مسح لنا 

: توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي.03الرسم البياين رقم 

، واليت كانت لذوي املستوى %35من خالل الرسم البياين أعاله، يتضح أن أعلى نسبة قدرت ب 
، مث %30اجلامعي، تليها نسبة األفراد ذوي املستوى التعليمي الثانوي واملقدرة ب التعليمي
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، يف حني مل نسجل أي نسبة لذوي %10، فاالبتدائي بنسبة %25املستوى التعليمي املتوسط ب 
املستوى التعليمي األمي. وقد مت عرض هذه النتائج ليتم ربطها الحقا مع أسلوب التنشئة املعتمد 

لوالدين وكذلك مع طريقة استخدام األطفال لتكنولوجيات االتصال وأسبابه.من قبل ا

: توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى املعيشي04الرسم البياين رقم 

تظهر النتائج املبينة يف الرسم أعاله أن األسر من ذوي املستوى املعيشي املتوسط قدرت 
، تليها بعد ذلك نسبة األسر من ذوي املستوى املعيشي %42يف العينة ب نسبة تواجدها
. وقد قمنا بعرض هذه النتائج قصد %06، مث ذات الدخل املرتفع بنسبة %20املنخفض ب 

ربطها فيما بعد بعادات استخدام األطفال للتكنولوجيات اليت توفرها هلم أسرهم.   

العينة حسب نوع األسرة: توزيع أفراد 05الرسم البياين رقم 

تعود إىل األسر النووية، يف حني %80يتضح لنا من خالل الرسم البياين أعاله، أن نسبة 
لألسر واليت كانت بصفة عشوائية، %20أن  من األسر املمتدة، يرجع ذلك إىل طريقة اختيار
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لبنيوي الذي عرفته األسرة اجلزائرية، ويتوجب علينا لكن ميكن أن يعكس لنا ذلك جزء من التغري ا
اإلشارة إىل أن األسرة تبقى ممتدة من حيث العالقات، التضامن املادي واملعنوي بني أفرادها خاصة 
وتتجلى يف استقاللية السكن أو مكان اإلقامة  يف املناسبات، أما األسر النووية فهي موجودة ظاهر

يف أغلب األحيان.

ومناقشة النتائج:عرض 

التنشئة االجتماعية الصارمة وإعادة إنتاج القيم يف األسرة اجلزائرية:.1

وهي اخللية األساسية 13األسرة وحسب تراث األنرتوبولوجيا وعلم االجتماع، هي "وحدة قرابية"
إمييل دوركاميللمجتمع، تشرف على وظيفة التنشئة االجتماعية ألفرادها واليت يصفها 

Durkheim ا "عملية إزاحة اجلانب البيولوجي البحت من نفسية الطفل وإحالل مناذج
ا العملية اليت تنقل الثقافة من جيل إىل آخر" ، هذه الثقافة 14السلوك االجتماعي حمله، كما أ

وال تنتقل بيولوجيا، بل هي Murdockماردوك يقول  وال فطر ا "ليست شيئا غريز
. 15اجتاهات مكتسبة من خالل خربة الفرد الذاتية"مكونة من عادات و 

ا املنتهج للقيام بعملية التنشئة االجتماعية، والذي يركز  وقد كشفت لنا عينة البحث عن أسلو
أساسا على الضبط والصرامة من أجل السيطرة على تصرفات أطفاهلا، وفرض معايري السلوك 

خروا عن العودة إىل %75املرغوب فيه، حيث صرح  هتمامهم مبكان تواجد أطفاهلم إذا ما 
من املبحوثني على معرفة األصدقاء الذين يرافقهم أطفاهلم، "خاصة ملا %65البيت، وحيرص 

ا تضم مجاعة متناسقة من حيث  جلماعة الرفاق من مكانة وقدرة على التأثري يف سلوك الطفل، كو
.16ا أن تعلم الطفل خربات وقيم ال ميكن أن يكتسبها يف األسرة"العمر ومستوى التفكري، وميكنه
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م طيلة مشوارهم الدراسي %80هذا ويهتم  لنتائج الدراسية لألطفال، ويتابعو من أفراد العينة 
بقيمة العلم خاصة خالل مراحله األوىل، وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على اهتمام األولياء 

وحسب ما جاءت به –رسها يف شخصيات أطفاهلم خاصة وأن أغلبهم ، ورغبتهم يف غواملعرفة
نوية وجامعية (-نتائج الدراسة ت تعليمية  على التوايل). %35و%30من مستو

لغ األثر على شخصية الطفل، إذ أنه "كلما كان مرتفعا، كلما  إن للمستوى التعليمي للوالدين 
يف ظل حميط آمن وجو مالئم للنجاح وحمفز أدى ذلك إىل رفع مستوى طموح الطفل، خاصة 

ذيبه  للتفوق، كما أن له انعكاس على نوع وأسلوب التنشئة املتبع لتطبيع الطفل، حيث يؤدي إىل 
وتعويده على املعاملة االجيابية، كما يؤدي إىل إثراء القاموس اللغوي للطفل خاصة إذا كان احلوار 

ثقافيا يكون األسري قائما وفعاال بني أفراد األسرة، إن األهل يورثون أطفاهلم بشكل غري إرادي إر
لذات تعليما أعلى وكلما شغلوا مناصب أهم" .  17أكثر أمهية كلما تلقى األهل 

حلديث عن أسلوب التنشئة االجتماعية املتبع لتطبيع الطفل، صرح  من املبحوثني %20و
ري مرغوب فيه، وذلك لضبط تصرفاته من بتوبيخهم للطفل أمام إخوته يف حال ما قام بسلوك غ

جهة، ولتمرير نفس الرسالة لبقية إخوته إذا ما أراد أحدهم تكرار نفس السلوك، كذلك من أجل 
حسب ما يرى –إظهار عواقب القيام مبثل تلك األفعال غري املرغوب فيها يف األسرة، وهي وسيلة 

ا مسؤوليةبدءا مناملسؤولية، لتعليم األطفال قيمة - املبحوثني حتمل عواقب األفعال اليت يقومون 
ء واألبناء–إىل غاية مسؤولية اإلشراف على الرتبية السوية ألطفاهلم  لث بعد جيل اآل -كجيل 

ألمن النفسي والطمأنينة  مستقبال. لكن هذا األسلوب من التنشئة عادة ما "يفقد الطفل إحساسه 
رة األمل النفسي "وإشعار ا18" لذنب كلما أتى بسلوك غري مرغوب فيه غالبا ما ينتج ألن إ لطفل 

ا" ا حنو ذا .19عنه شخصية إنسحابية، منطوية وغري واثقة من نفسها، مرتبكة وتوجه عدوا
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من املبحوثني استعمال أكثر من أسلوب يف عملية التنشئة االجتماعية ألطفاهلم، %50ويفضل 
حلاجيات املادية والعاطفية، التجاهل، العقاب احلرمان من بعض اوقد ذكروها كما يلي: 

قد تستعمل فُرادا أو قد يتم مجعها كلها وانتهاجها، وذلك حسب نوع اجلسدي، والتسامح. 
السلوك الصادر من الطفل ودرجة خمالفته ملا هو مرغوب يف داخل األسرة.

ة االجتماعية، أغلب هذه الطرق تعكس أسلوب الضبط والصرامة املنتهجة خالل عملية التنشئ
"وهو األسلوب الذي متيل إليه أغلب األسر اجلزائرية للسيطرة وفرض معايري السلوك التقليدية 

.20ستخدام السلطة"

إن استخدام هذه األساليب ال مينع املبحوثني من منح بعض احلرية ألطفاهلم إزاء بعض األمور، 
للباس الذي يرتدونه، لكن يف حدود أن من أفراد العينة ألطفاهلم حرية اختيار ا%70حيث يرتك 

ث. هذا التصرف يرى املبحوثني أنه يساعد األطفال  لنسبة لإل يكون حمتشما وغري فاضح خاصة 
لكن دائما يف حدود الفضاء الذي يرمسه الوالدان دون إظهار معامله احلرية واحلياء،على تعلم قيميت 

اك روسو بقوله: دع الطفل يعتقد أنه سيد نفسه، ألطفاهلم، وهي الفكرة اليت أشار إليها جون ج
ا "كينونة صماء ال تقبل التجزئة واالنشطار، وال ميكن  وكن أنت سيده. وعن احلرية فهو يرى 

. إضافة إىل 21إلنسان ما أن يكون حرا يف املستوى العقلي أو العاطفي جبسد مهزوم وحماصر"
أجل إقناع أطفاهلم بضرورة اإلقالع على السلوك غري احلرية، يستعمل األولياء أسلوب احلوار من 

%35املرغوب فيه وعدم تكراره، وذلك من خالل منح بديل اجيايب للسلوك السليب، حيث صرح 
منهم ممن يفضلون تقدمي احلجج والرباهني لشرح %65من املبحوثني بقيامهم بذلك، مقابل 

ومن أصول ثقافية %23ينية بنسبة وتفسري السلوك وعواقبه، وهي حجج مستقاة من أصول د
.01كما هو موضح يف اجلدول رقم %77بنسبة 
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: توزيع أفراد العينة حسب كيفية إقناع أطفاهلم لإلقالع عن السلوك اخلاطئ.01اجلدول رقم 

املئويةالنسبةالتكراراإلقناعكيفية
%2135السليبللسلوكبديلمنح

*%23%390965دينيةأصولذاتوالرباهنياحلججتقدمي
*%3077ثقافيةأصولذات

موع %60100ا
الذين يفضلون تقدمي احلجج و الرباهني.39نسبة املبحوثني من جمموع *

عادة إنتاج القيم اليت توارثوها  يف هذه املرحلة، يظهر لنا وبصفة جلية كيف يقوم األولياء 
ئهم وأجداهم  م من آ من جهة، واليت اكتسبوها من تعليمهم من جهة أخرى هم يف حد ذا

من املبحوثني على %20يقدم لنا دالالت أكثر وضوحا حول ذلك. إذ يصرح 02واجلدول رقم 
ا ألطفاهلم ذات األصول الثقافية تعكس العادات والتقاليد املوروثة من  أن احلجج اليت يقدمو

احلجج مستقاة من األساطري واخلرافات أجدادهم، وبنفس النسبة يصرح املبحوثني على أن
والقصص اخليالية اليت اكتسبوها من الرتاث الثقايف الشفوي الذي كان أجدادهم يروونه هلم يف 
صغرهم قصد ختويفهم من عواقب سوء تصرفهم (الغولة، العواوة، عروسة السما، الَلماسة، موالة 

على احلقائق العلمية والرباهني املنطقية لشرح من املبحوثني %20العتبة، بولولو...)، بينما يعتمد 
ممن جيمعون بني كل املراجع سابقة الذكر قصد تغيري %40وتفسري السلوك ونتائجه، ليبقى 

السلوك اخلاطئ الصادر من الطفل، ولكن دائما حسب درجة اخلطأ واملستوى العقلي والفكري 
للطفل.
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حتديد وإعادة إنتاج الواقع واألدوار "إن الرأمسال الثقايف له دور حاسم يف عملييت
م 22االجتماعية" م وذوا ، كذلك إنتاج القيم ونقلها من األسرة إىل أطفاهلا وإدماجها يف شخصيا

من أجل تكوين عالقات اجتماعية ( زمالة، صداقة، قرابة...) و"مواقف تفرض على الطفل االلتزام 
اليت حتكمه، وهو ما يشكل الرأمسال االجتماعي بقواعد السلوك واالمتثال للمعايري االجتماعية

للطفل الذي حيدد مكانته وأدواره داخل اجلماعات االجتماعية اليت ينتمي إليها، ومينحه اهليبة 
.  23والسرية احلسنة والسمعة الطيبة، واليت تعد كلها دالالت للرأمسال الرمزي "

الثقافية املعتمدة يف اإلقناع.: توزيع أفراد العينة حسب مصادر احلجج 02اجلدول رقم

املئويةالنسبةالتكرارالثقافيةاحلججمصدر
%0620والتقاليدالعادات
%0620تعليميةالعلميةاحلقائق
%1240العلميةاحلقائق+ والتقاليدالعادات

%0620مصدرمنأكثر
موع %30100ا

مما سبق عرضه، جند أن املعطيات امليدانية تثبت لنا انتهاج األسر حمل الدراسة ألسلوب السيطرة 
والضبط عن طريق العقاب البسيط واإلقناع واحلوار، وهي سيطرة مقصودة للتدخل حىت ال يصل 

دف إىل زرع  ا  ن مقيم االنضباط واحرتام الوقتالطفل إىل درجة االنفالت واالحنراف، كما أ
قيمة خالل االهتمام مبعرفة أماكن تواجد األطفال خارج البيت وعدم التأخر يف العودة إليه، 

سدة يف حرص قيمة العلممبوجب حتمل عواقب األخطاء واألفعال غري املرغوب فيها، املسؤولية ا
ها قيم مستقاة خاصة يف اللباس... كلقيميت احلياء واحلريةالوالدين على النتائج الدراسية ألطفاهلم، 
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من مرجعية دينية ومن العادات والتقاليد اليت نشأ عليها األولياء وتعلموها من حميطهم االجتماعي 
واليت يسعون إىل توريثها ألطفاهلا خالل عملية تنشئتهم وتربيتهم.

األسرة ودورها يف 24تتفق هذه النتيجة وما مت التوصل إليه يف دراسة للباحث عزي حسني بعنوان
ة القيم االجتماعية لدى الطفل يف مرحلة الطفولة املتأخرة، حيث أكد على الدور الذي تلعبه تنمي

األسرة يف تنمية القيم االجتماعية كقيمة التعاون، العفو واألمانة. 

ر.  .2 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: االستخدام واآل

ا "جمموعة من  التقنيات واألدوات أو الوسائل أو النظم تعرف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على أ
املختلفة اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى اإلعالمي واالتصايل الذي يراد توصيله من 
خالل عملية االتصال اجلماهريي أو الشخصي أو اجلمعي أو التنظيمي أو الوسطي، أو اليت يتم من 

ت املسموعة أو املكتوبة أو املصورة، أو املرسومة أو الرقمية من خالل خالهلا مجع املعلومات والبيا
االت اليت  ئية حسب مرحلة التطور التارخيي لوسائل االتصال وا احلاسبات اإللكرتونية أو الكهر

.25يشملها التطور"

وقد حددت هذه الوسائل من قبل املبحوثني فيما يلي: التلفزيون بقنواته الفضائية، خدمة 
Play stationعرب احلاسوب احملمول واملكتيب واهلاتف واللوحات اإللكرتونية، االنرتنيت

على - حسب تصرحيات املبحوثني–من األطفال %60واأللعاب اإللكرتونية املختلفة، إذ يقبل 
منهم على استخدام أطفاهلم %40استخدام كل هذه الوسائل استخدامات متعددة، بينما يؤكد 

ون بقنواته الفضائية ( اخلاصة والعمومية، املتخصصة والعامة، العربية واألجنبية) فقط لتقنييت التلفزي
حلاسوب كونه  وخدمة االنرتنيت على حواملها املتعددة، وحيتل استخدام التلفزيون الصدارة مقارنة 

حية االنتشار.  األقدم من الناحية التارخيية واألوسع من 



مراد موالي حاج  -بن مفتاح خيرةـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصادر القيم الموجهة لسلوك الطفـل الجزائري  

347

تمع اجلزائري ميدان ا لبث التلفزيوين الفضائي منذ منتصف الثمانينات مع إطالق فرنسا لقد دخل ا
، حيث كان امتالك اهلوائيات يف البداية حكرا على املؤسسات 1985لقمرها الصناعي يف أكتوبر 

العامة والفئات امليسورة اجتماعيا فقط، وبظهور اهلوائيات الصغرية ذات االستعمال الفردي واألسعار 
تمع ومل يبقى استخدام اهلوائيات حكرا على امليسورة، زاد انتشا رها وأصبحت ملكا ألغلب أفراد ا

ف والقرى وأصبح املواطن اجلزائري يتلقى كما هائال من القنوات الفضائية  املدن، بل حىت األر
ال للصراع  تمع الغريب، بل متتد هذه القيم لتسوق معها العادات والتقاليد فاسحة ا احلاملة لقيم ا
واآلخر، بني األصيل والدخيل، بني الثقافة الوطنية األصلية والثقافة الوافدة  الدائم بني األ

. عموما ميكن تفسري أسباب انتشار اهلوائيات بعاملني اثنني: العامل املادي والعامل 26املصنعة
ين واملستوى الثقايف االجتماعي، ونظرا خلصائص العينة ال ميكن أن نعترب املستوى التعليمي للوالد

املعيشي عائقا أمام استخدام أطفاهلم هلذه التكنولوجيا.

تمع اجلزائري،  وفيما خيص خدمة االنرتنيت، فقد عرفت إقباال متزايدا من قبل أفراد ا
، الذي مت إطالقه يف أواخر عام Ousraticخاصة مع مشروع كمبيوتر لكل أسرة واملسمى بـ: 

ب لكل عائلة اهلدف منه تعميم أجهزة احلواسيب املصغرة وخدمة ، "ويقوم على توفري حاسو 2005
دينار 3200، حبيث يتيح لألسر املهتمة اقتناء قرض بنكي ابتداء من االنرتنت يف املنازل اجلزائرية

ك يتكون من حاسوب مكتيب  Micro-ordinateurجزائري للشهر من أجل شراء 
.ADSL"27واشرتاك انرتنت 

ر الناجتة عن هذا االنتشار طرح إشكاال حول استخدام األطفال هلذه التكنولوجيات، ومن َمثَ اآل
من أفراد العينة على مجع أطفاهلم بني االستخدام الصحيح %70هذا االستخدام، وقد صرح 

واخلاطئ معا هلذه التقنيتني (التلفزيون واحلاسوب)، ليبقى احلد الفاصل بني الصحيح واخلطأ معيارين 
ت املستهلكة.أساسني مه ا أسباب االستخدام وطبيعة احملتو



مراد موالي حاج  -بن مفتاح خيرةـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصادر القيم الموجهة لسلوك الطفـل الجزائري  

348

من املبحوثني مييل أطفاهلم %45فحول أسباب االستخدام، تشري املعطيات امليدانية إىل أن 
لدرجة  الستخدام القنوات التلفزيونية الفضائية ملا هلا من مميزات تتمثل يف سهولة االستخدام 

تنوع الربامج، شخصيات وأبطال العرض، وهي عناصر األوىل، تليها أساليب العرض، قوة اجلذب،
ا أن تشبع حب اإلطالع لديهم ومتكنهم من معرفة العامل حوهلم وإىل حد ما متنحهم فرصة  من شأ
عيش أدوار خيالية ال تسمح هلم األسرة بتقمصها وعيشها خالل تفاعلهم اليومي داخل فضاء 

ا لغرض الرتفيه مث من املب%55املنزل. أما عن االنرتنيت فيصرح  حوثني أن أطفاهلم يستخدمو
التواصل االجتماعي فاللعب وأخريا من أجل الدراسة وبدرجة أقل.

ت اليت تعرضها هذه التكنولوجيات، فريى  ا تتعارض مع %65وعن طبيعة احملتو من املبحوثني أ
قدرة القنوات التلفزيونية ديننا وثقافتنا وواقع جمتمعنا وأخريا مع قيمنا، وقد كشفت الدراسة عن 

أن هذه القنوات استطاعت %85حيث صرحالفضائية على إكساب أطفاهلم جمموعة من القيم،
%70غرس قيمة الوطنية يف سلوك أطفاهلم. وعن قيميت املصلحة العامة واالستقاللية فقد أمجع 

م هلذه القنوات. وصر  ح املبحوثني وبنسبة لتساوي على أن أطفاهلم اكتسبوها من خالل مشاهد
ا على غرس قيمة التعاون يف أطفاهلم، وما نسبته 60% %55لصاحل القنوات الفضائية وقدر

50بنسبة - لقيم: االنتماء، الواجب والطاعة، وفيما خيص قيمة التسامح، فيقر نصف أفراد العينة 
م للقنوات التلفزيونية الفضائية،-% وعن قيمة األمانة، أن أطفاهلم تعلموها بسبب مشاهد

من املبحوثني عن عدم قدرة الفضائيات على غرسها يف سلوك %65االحرتام، العدل فقد أمجع 
أطفاهلم خاصة أن هلا منابع أخرى تستقى منها أوهلا األسرة، وحول نفس الرأي السليب جتاهها ، 

ا ال تقوم بغرس قيمي احلياء والكذب يف شخصيات أطفاهلم، واجل%55فريى  03دول رقم أ
يوضح ما مت احلديث عنه بصفة أكثر دقة.
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:03اجلدول رقم 
القيم اليت تقوم القنوات التلفزيونية الفضائية بغرسها يف األطفال من وجهة نظر الوالدين

موعالنعمالقيم ا
%ك%ك%ك

%60100%2745%3355االنتماء
%60100%3355%2745الكذب
%60100%0915%5185الوطنية

%60100%2745%3355الواجب
%60100%3355%2745احلياء

%60100%2745%3355الطاعة
%60100%3965%2135العدل

%60100%1830%4270العامةاملصلحة
%60100%3050%3050التسامح
%60100%1830%4270الفرداستقالل
%60100%2440%3660التعاون
%60100%3965%2135األمانة

%60100%3965%2135االحرتام
ا ال تغرس البعض من القيم السلبية خالل تروجيها للمسلسالت واألفالم  لكن هذا ال يعين أ
ا  والربامج اإلعالمية ذات اإلنتاج الغريب خاصة، فقد توصل الباحث عيسى الشماس يف دراسة قام 

ثري الفضائيات التلفزيونية األجنبية على عينة من طلبة كلية الرتبية جبامعة دمشق، كانت بعنوان: 
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على الشباب، إىل نتيجة مفادها أن للفضائيات األجنبية القدرة على خلخلة القيم االجتماعية، 
ت يف العالقات االجتماعية، وتعمل على تنمية  ا تتسبب يف حدوث تغريات واضطرا حيث أ

ا تعرض القيم السلبية ( الذاتية / الفردانية والتحلل من االلتزام االجتماعية (اجلماعي) كما أ
القسوة، العنف، التعصب، العدوانية، اخليانة، السرقة، اخلداع...) واليت تعارض القيم والعادات 

تمع العريب . 28األساسية يف ا

ر  ستخدام تكنولوجيا االتصال، بل هناك عدة آ ثر  مل تكن القيم هي اجلانب الوحيد الذي 
ر تتجسد يف السلوكيات اليت تظهر يوميا نتجت عن استخدام األطفال لألنرتنيت خاصة،  هذه اآل

.04على األطفال، وهي كما يوضحها اجلدول رقم 

ر الناجتة عن استخدام أطفاهلم لإلنرتنيت04اجلدول رقم  : اجتاهات الوالدين حنو اآل

ر موعمعارضحمايدموافقاالستخدامآ ا

%ك%ك%ك%ك
%60100%1830%0610%3660لعزلةاإلحساس

%60100%1525%0915%3660الشخصياالتصالمهارةمناحلد
%60100%1220%0610%4270األسرةأفرادمعالتفاعلقلة

%60100%0610%0915%4575االجتماعيةالقيمإهدار
%60100%2745%1220%2135جسديةأمراض

%60100%0610%2440%3050الثقافيةاملمنوعاتجتاهاالستحياءإضعاف

إن القيم هي ما حيدد سلوك الفرد وأفعاله ومواقفه االجتماعية، حيث "ينشأ الفرد يف ضوء قيم 
له الفرد خالل جتواله يف لكن يف ضوء ما يتعرضاجتماعية خاصة ُتكَّون بيئة اجلماعة األولية

ثري ضاغط  هلا مبا يُعرف يف مصطلح علم النفس تشكيله تبعاً دف إعادةاإلنرتنت من قيم ذات 
ر اجلماعة األولية عليه مما يفقده الرتابط مع جمتمعهممابتأثري اجلماعة املرجعية قد يؤدي إىل حمو آ
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حيث تتوافق هذه الفكرة مع ما كشفت 29احمليط به ويعرضه للعزلة والنفور ومن مث التوتر والقلق"
ر الناجتة عن استخدام األطفال لالنرتنيت، فقد صرح  من %75عنه دراستنا امليدانية من آ

املبحوثني على أن استخدام االنرتنيت أدى إىل إهدار القيم االجتماعية، وعن تفاعل أطفاهلم مع 
فاعل نتيجة استخدام االنرتنيت، أما عن من املبحوثني على قلة حجم الت%70أفراد األسرة، وافق 

لعزلة واحلد من مهارة االتصال الشخصي فنجد بنفس النسبة واليت قدرت بـ:  %60اإلحساس 
ا جملة عامل  من املبحوثني الذين يوافقون على ذلك، وهو األمر الذي أشارت إليه سابقا "دراسة أجر

ب) أفادوا أن شبكة االنرتنيت أثرت عليهم من املبحوثني (الشبا%40املعرفة، حيث كشفت أن 
خيشى كثري من الباحثون أن تؤدي اإلنرتنت إىل من الناحية االجتماعية وجعلتهم أكثر انفرادا، هذا و 

التواصل فيها حيصل عرب أسالك ووصالت وليس بطريقة غياب التفاعل االجتماعي ألن
ية نفسية سوية قادرة على التفاعل مع تقليل مقدرة الفرد على خلق شخصمما يؤدي إىل "30طبيعية"

تمع والواقع املعاش" .31ا

ت أطفاهلم من أمراض جسدية نتيجة استخدامهم %35وقد صرح  من املبحوثني عن معا
لالنرتنيت من بينها ضعف البصر واحنناء الظهر واالنطواء، وهي نتيجة تتوافق وما توصلت إليه 

بعنوان: إدمان االنرتنيت عند الشباب وعالقته مبهارات التواصل الباحثة روال احلميصي يف دراسة هلا 
ر الصحية الناجتة عن استخدام االنرتنيت نذكر منها:  االجتماعي، حيث توصلت إىل مجلة من اآل

األضرار اليت تصيب األيدي من االستخدام املفرط للفأرة، أضرار تصيب العني نتيجة لإلشعاع "
أضرار تصيب العمود الفقري والرجلني نتيجة نوع اجللسة واملدة الذي تبثه شاشات احلاسوب، 

الزمنية هلا مقابل أجهزة احلاسب، أضرار تصيب األذنني ملستخدمي مكربات الصوت، أضرار مرتافقة 
.32مثل البدانة وما تسببه من أمراض مرافقة"
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ن قبل أطفاهلم، حيث هذا وجيمع نصف أفراد العينة على األضرار األخالقية الستخدام االنرتنيت م
تمعنا، من خالل مواقعها  ا على إضعاف االستحياء جتاه املمنوعات الثقافية  يوافقون على قدر

حلياء وا حية املروجة للجنس واألفعال املخلة  لعقائد الباطلة والداعية للعنف والعنصرية واألنشطة اإل
تمع اجلزائري املتشبع غري القانونية، وهي مجيعها أمناط سلوكية جمسدة للقيم الغربية املنافية لقيم ا

لثقافة اإلسالمية اليت تنص على ضرورة التمسك بقيم احلياء واالحرتام واألمانة والعدل والصدق...

خامتة:

ا أحد أهم حماور تربية  لت القيم من األمهية ما مل تبلغه العديد من املواضيع املدروسة، ذلك أل
وقيمة الفرد وضبط  ا متنح األشياء وز سلوكه، حتدد املرغوب وغري املرغوب يف تصرفاته، كما أ

م وإثبات وجودهم. وقد توصلت الدراسة إىل إمجاع املبحوثني على وتوفر لألفراد احلافز لتحقيق ذوا
ا أن األسرة من أهم مصادر القيم وأوهلا، تليها بعد ذلك تكنولوجيات االتصال اليت حتتوي على م

قد يعزز السلوك املرغوب فيه لدى أطفاهلم خاصة التلفزيون بقنواته الفضائية املختلفة واالنرتنيت 
مبواقعها املتنوعة، وقد حتتوي ما من شأنه حتطيم البنية القيمية األسرية، وهي الفكرة اليت أكدها 

تمعات البدائية كانت تHarold Lasswellهارولد السويل  عيش يف سابقا، فحسبه أن ا
ء واألمهات هم الذين ينقولن القيم والرتاث الثقايف عرب األجيال، لكن  نطاق العائالت وكان اآل

تمعات أوجب قيام وسائل اإلعالم بدور نقال القيم. تطور ا

يبقى على الوالدين وحبكم مسؤوليتهم جتاه أطفاهلم ويف إطار التنشئة االجتماعية هلم أن يوجهوا 
م هلذه التكنولوجيات حسب ما يسعون لغرسه يف أطفاهلم، كما ينبغي عليهم كذلك استخدام أطفاهل

توعية أطفاهلم مبخاطر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من أجل محاية أنفسهم منها ووضع إرشادات 
وقواعد لالستخدام الواعي والصحيح هلا. 



مراد موالي حاج  -بن مفتاح خيرةـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصادر القيم الموجهة لسلوك الطفـل الجزائري  

353

ال املكاين  والزمين وجمتمع البحث الذي متت إن نتائج الدراسة احلالية تبقى صحيحة يف حدود ا
فيه الدراسة على العينة املختارة فقط.
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عوامل االحنراف واالجتاهات النظرية املفسرة للسلوك االحنرايف

األستاذة بوزبرة سوسن، جامعة تيارت                                                                 

2األستاذ الدكتور العربي اشبودن، جامعة اجلزائر 

ملخص: 

تمع على حد سواء، فهي إن االحنراف من الظواهر االجتماعية اخلطرة على الفرد وا
ا والبحث  دد مستقبل األمم، من ذلك جاءت ضرورة دراسا دم النظام االجتماعي و بشكل عام 

ا. ا واخلروج حبلول تقضي أو حىت تقلل من حد ت اليت عن أسبا وقد اختلفت االجتاهات والنظر
لسلوك تعمد إىل ا سبب يف قيام الفرد  تفسري السلوك املنحرف كل حسب العوامل اليت يرى أ
لتكوين االحنرايف لتفسري الذايت للفرد راجعا بذلك لعوامل داخلية تتصل  خذ  ، فمنهم من 

الشخصي: اجلسماين، العقلي أو النفسي، حماوال البحث يف سبب السلوك اإلجرامي يف داخل الفرد 
لتفسريات االجتماعية ويرجع  بذلك السلوك االحنرايف إىل الظروف نفسه، ب خذ  ينما هناك من 

ذا األخري ،  االجتماعية والبيئة احمليطة كاألسرة، املدرسة، الرفاق، والظروف املادية واملعيشية اخلاصة 
االحنرايف، وتعمد جمموعة أخرى إىل الربط بني االجتاهني السابقني وتكاملهما يف تفسري السلوك

موعة من العوامل وإن كان دائما هناك عوامل رئيسية وأخرى  عتبار السلوك املنحرف هو نتاج 
يت ضرورة البحث يف هذه العوامل املسببة واعتماد التفسري املناسب من أجل تدارك  نوية. من هنا 

السلوك املنحرف وتقوميه لتأهيل الفرد ليصبح فردا سليما يف جمتمعه. 

االجتاهات.- عوامل االحنراف- الكلمات املفتاحية: االحنراف
Abstract :Deviance is a dangerous social phenomenon both on the individual and

his society. It even destroys the social system and threatens the future of nations. The
just the importance of the study is end to draw the solutions or at least minimize its
severity.
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And it might have been different trends and theories that deliberately to interpret
deviant behavior, each according to factors that are seen as the reason for the
establishment of individual behavior deviant. Some of them take self-interpretation
of the individual due this internal factors related to the composition of Profile:
physical, mental or psychological, trying to search into the cause of behavior
criminal within the same individual, while there are those who take the social
interpretations and because so deviant behavior to social conditions and the
surrounding environment, such as family, school, comrades, and the physical
conditions and living conditions for the latter, and deliberately another group to the
linkage between the former two-way and their integration in the interpretation of
behavior deviant, as deviant behavior is the product of a combination of factors and
whether there are always key factors and other secondary.

Hence the need for research in these causal factors and the adoption of
appropriate interpretation in order to remedy the deviant behavior and evaluation to
qualify the individual to become healthy individuals in the community.

key words: Deviation - Deviation factors- Trends theory unexplained deviation

حنراف ظاهرة اجتماعية كانت، ال تزال وستبقى موضوعا خصبا للباحثني يف العلوم االإن 
ختالف درجة  عتبارها مشكلة حساسة تعاين منها خمتلف دول العامل  السلوكية واالجتماعية، 

ختالف املناطق تقدمها واألكثر من ذلك فإن هذا االختالف يكمن حىت  تمع الواحد  يف ا
والعادات والتقاليد.

تمعات القدمية، ف تمع ليست ظاهرة حديثة العهد، بل عانت منها ا اجلرمية واالحنراف يف ا
ت  وعرفتها التشريعات يف خمتلف العصور عن طريق منع ارتكاب بعض األفعال اليت تشكل اضطرا

تمع  والعالقات السائدة فيه، واختلفت نظرة التاريخ االجتماعي هلذه الظاهرة حبيث وخطورة على ا
انتقلت من االعتبار الغييب يف العصور القدمية والوسطى، بتفسري سلوك الفرد املنحرف بسيطرة 
األرواح  الشريرة عليه وحتكمها يف أفعاله، واعتباره شخصا خطرا على حميطه وجيب معاقبته وإبعاده 

تمع، مث مند منتصف القرن السابع عشر بدأت االجتاهات العلمية تظهر يف تفسري السلوك عن ا
لعوامل الداخلية  دة االهتمام  املنحرف، خاصة مع تطور الطرق العلمية للبحث والدراسات، وز

واالجتماعية للفرد، كل حسب الزاوية اليت ينظر منها.
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رم شخصا يعاين من ظروف معينة وأسباب جعلته  فبذلك اجته الباحثون العتبار املنحرف وا
هيله من خالل البحث يف األسباب والعوامل اخلفية  يقوم بسلوكات معينة، لذا ستوجب عالجه و

يئة الظروف املالئمة من اجل تقوميه وجعله فردا صاحلا يف جمتمعه. وراء ذلك السلوك و

كيف يفسر السلوك املنحرف وما ذا نطرح التساؤل الذي من خالله نتعرف على ماهية االحنراف؟ و ل
لفرد للقيام به؟العوامل  اليت تدفع 

ماهية االحنراف:-1

اخلروج عن املعتاد واملألوف، مال عن االعتدال، ويقصد به السلوك على أنهعرف لغو
.1اإلنساين غري السوي

ال كما أن ه ضيات واإلحصاء، ويقصد به يف هذا ا ذا املصطلح مستعمل يف جمال الر
إال أنه مبعناه الوصفي داخل ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية، التحول عن االجتاه، أو املعيار

يُقصد به السلوك اإلنساين غري السوي. كما يعين أيضا اخلروج البني عن الطريق السوي املعتاد 
ف، وهو ما جيعل هذا السلوك غري مقبول اجتماعيا، ألنه ال يتماشى مع القيم والعادات واملألو 

تمع يف حتديد سلوك أفراده أي " ذلك السلوك غري املتوافق أو حيتمل أن والتقاليد اليت يعتمدها ا
تمع يف حتديد سلوك يات يؤدي إىل عدم التوافق أي القيام بسلوكيات ال تتماشى مع ما يعتمده ا

.2أفراده "

تمع فتخلق خلل  أيضا نقصد به "مجلة من السلوكيات الفردية أو اجلماعية اليت تبتعد عن معايري ا
.3وظيفي ينجم عنه عقوبة "

حيث أن كل جمتمع ينظم معايريه اخلاصة وفق قوانني ضمنية أو ظاهرة حتكمه وهلذا فاملفهوم الدقيق 
لالحنراف خيتلف من جمتمع إىل أخرى حبيث أنه يشري بصفة عامة إىل النظام االجتماعي السائد يف 

تمع من خالل حتليل السلوكيات اليت هي مغايرة عن ما هو معمول به،  مع والتقسيمذلك ا ا
تمعات احلديثة يف فرز االحنراف كما يلي : 4عليه يف ا
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: وهو الذي ميثل أكثر األصناف االحنرافية تعقيدا من حيث أن املنحرف االحنراف العرضي-1
العرضي ال يتميز حبياة احنرافية ظاهرة، فهو شخص سوي متوافق مع املعايري االجتماعية واألخالقية 

، يف فرتة ما السائدة يف جمتمعه، إال أ ن قدراته تضعف إزاء بعض الضغوط الشديدة الطارئة أحيا
من حداثته حبيث يرتكب أفعاال إجرامية أو يسلك سلوكا منحرفا.

دف حتقيقه هدف مادي معني للحصول على ربح االحنراف احملرتف-2 : أي أنه يرتكب للفعل 
لدرجة األوىل، وبصورة مباشرة فالرغبة هي البعث األساسي الذي يقف وراء أو منفعة مادية 

املنحرف احملرتف.
: وهو الذي يقوم على قاعدة مجاعية، أي من خالل تنسيق عمل مجاعي، االحنراف املنظم-3

ويرى بعض العلماء أن التنظيم االحنرايف وليد صراعات اجتماعية وحصيلة توترات نفسية حادة يعاين 
ت النفسية واالجتماعية لألحداث.منها األحداث، فهو مرآة تعكس مثل هذه اخللفيا

: هو ذلك التجمع البشري العضوي الذي ال يرتبط بتنظيم دائم وال يتبلور االحنراف اجلماعي-4
حول أهداف حمددة بل هو حصيلة عدوى انفعالية تسري بني جمموعة من األفراد فتسوقهم يف اجتاه 

ة نفسية تتضمن وحدة يف املشاعر واحد ينتهي أثره أو قد يدوم، ألن االحنراف يف ذاته هو ظاهر 
ووحدة يف السلوك.

االجتاهات النظرية املفسرة لالحنراف:-2
تفسري هذا السلوك تعددت وجهات النظر واآلراء تبعا للزاوية اليت ينظر منها أصحاب تلك 
لتفسري الذايت (الفردي) لالحنراف، حماوال البحث يف  خذ  اآلراء إىل ظاهرة االحنراف، فمنهم من 
سبب السلوك اإلجرامي يف داخل الفرد نفسه حبيث يكون حمور الدراسة لديهم من خمتلف النواحي: 
لتفسريات االجتماعية ويرجع  خذ  البيولوجية، الفيزيولوجية، النفسية، العقلية...إخل. ومنهم من 

جمموعة أخرى إىل السلوك االحنرايف إىل الظروف االجتماعية، االقتصادية والثقافية...إخل. بينما تعمد
الربط بني االجتاهني السابقني وتكاملهما يف تفسري السلوك االحنرايف، وفيما يلي نتطرق إىل بعض 

من هذه النظرية التفسريية:

:النظرية البيولوجية
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حثوا هذه االجتاه أن التكوين البيولوجي للفرد هو مبثابة احملدد الرئيسي للسلوك،  يعترب 
فيستعملون مصطلحات كالرتكيب اجلسماين، بنية املالمح اخلاصة...إخل، لتفسري السلوك االحنرايف.

رم ينشأ حبتمية بيولوجية، وسلوكه املضاد للمجتمع ينتقل إليه عن طريق الوراثة من  فا
) الذي يعترب املؤسسة العلمي هلذا االجتاه، Lombroso(ملربوزو، هذا ما أوضحه 5أسالفه

رم ما  لفطرة وفكرة االرتداد (العود) اليت بناها على أساس أن ا رم  فلقد قام بوضع نظرية عن ا
ا هو إال منط أو نوع معني من أنواع البشر يتميز مبالمح عضوية خاصة ومسيات خاصة هي نفسه

ا ملربوزوعن اإلنسان األول أو املخلوقات البدائية. حيث وضع  جمموعة من اخلصائص اليت يرى أ
رم عن غريه، واليت تتمثل يف بعض السمات يف املالمح: كالرأس الضخم واملالمح  متيز الشخص ا

غري املستوية والعدوانية.

لقول أن اجلرمية كما يراها  عداد حيواين موروث يدفع اإلنسان : هي استملربوزووهذا خيتصر 
إىل ارتكاب اإلجرام حبتمية بيولوجية طاغية ال ترتك للظروف االجتماعية والبيئية احلسنة اليت يعيشها 
الشخص أي جمال لتعديل مسريته احلتمية حنو ارتكاب اجلرمية رغم جهود السلطات املختصة 

.6لعالجها والقضاء على أسباب الوقاية منها"

ت دراسات أخرى لباحثني أيدوا إىل حد ما املفهوم العضوي للسلوك اإلجرامي كما أضيف
Earnestهوتونأرنستمثل:  Hooten حيث قام الباحث بسلسلة من الدراسات العلمية

رمني، وقد كشف 668املقارنة مستخدما  رمني ومقارنتهم مبجموعة أخرى من غري ا هوتونمن ا
رمون قد ال حنطاطية ملربوزويتميزون بصفة احناللية كاليت ذكرها بوجه عام أن ا ، ولكنهم يتميزون 

رمون حيملون بذور اجلرمية والشر، الشيء  بيولوجية جسمية، ترجع إىل عامل الوراثة، فهو يرى أن ا
الذي يضعف قابليتهم على حتقيق التوافق االجتماعي املطلوب، كما أكد على أنه هناك خصائص 

.7ول القامة، الوزن...إخلمرفولوجية كط

نه  ونتيجة للتقدم يف جمال علم البيولوجيا فقد حاول بعض الباحثني تفسري السلوك اإلجرامي 
رة أخرى. رة ومرضي  نتيجة لتلف عضوي يف املخ واجلهاز العصيب وهو اضطراب وراثي 
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لسلوك ألن الفرد هو ومما سبق نستطيع القول إن اإلجتاه البيولوجي هو إجتاه فردي يف تفسري ا
حمور الدراسة لديه حيث أن هذا اإلجتاه حياول البحث عن سبب السلوك اإلحنرايف يف داخل الفرد 

نفسه.

:النظرية السيكولوجية

يرى البعض أن هذا االجتاه هو امتداد البيولوجي مع االختالف يف النظرة إىل املنحرفني سلوكيا، 
م أف راد جيب دراستهم ومعاملتهم كأفراد حيث ال ميكن عالج إذ يعتربهم هذا االجتاه على أ

عتباره شخصا يف حد ذاته، على عكس االجتاه البيولوجي الذي يعترب املنحرف   املنحرف إال 
.8كإنسان حيواين

ويف إطار هذه النظرية اليت يعززها جمموعة من الباحثني على رأسهم عامل النفس النمساوي 
االحنرافات االجتماعية يف البشر، تكون نتيجة صراع مستمر يف ، فإن ظاهرة Freudفرويد

نفوس بعض األشخاص نتائج عن حاالت مرضية نفسية واليت تتمثل يف االختالالت الغريزية 
والعواطف املنحرفة واألمراض النفسية والتخلف النفسي.

لعوامل النفسية اليت تتFreudفريى  كون خالل أن "شخصية الفرد تتأثر إىل حد كبري 
لسلوكه  مرحلة الطفولة، إذ تبقى رواسب هذه املرحلة عالقة بشخصية الفرد وتصبح دافعا ال شعور
وتصرفاته، فاجلرمية تعبري عن طاقة غريزية مل جتد هلا خمرجا اجتماعيا، فأدت إىل سلوك ال يتفق 

تمع" ا ا اخلروج عن القانون، هو . أي أن السلوك اإلجرامي أو مبعىن آخر 9واألوضاع اليت يسمح 
يف احلقيقة رد فعل انفعايل من الفرد كنتيجة لدوافع فطرية عامة، ورغبات عنيفة خاصة حتتاج إىل 

ا تلح على الفرد إشباعها. وهذا حسب ثالثة عناصر وهي: اإلشباع، بل أ

الدوافع ومدى قوته.-1
الوسائل امليسرة إلشباعه سواء كانت عادية أو شاذة.-2
ا.احلالة االن-3 فعالية ومدى شد
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لضغط احلادث من هذا التوتر  ذا يظهر الشذوذ الناجم عن عدم القدرة يف التحكم  و
.10النفسي

وقد كان أول اجتاه لتفسري السلوك املنحرف الذي ظهر يف كتاب "احلدث املنحرف" للطبيب 
Augustأكهورنأوجستالنمساوي  Aichhon الذي كان مدير إلحدى إصالحيات

على أحداث تلك املؤسسة اليت Freudاث منذ بداية هذا القرن، فحاول تطبيق فرضيات األحد
ا، فوصف  أنواعا خمتلفة من األحداث اجلاحنني ووضع لكل منهم تفسريا حتليليا أكهورنيعمل 

معينا، فهناك: احلدث العصيب، العدواين، احلدث الذي مل يطور ذاته العليا...إخل. وانتهى إىل القول 
هؤالء األحداث تنقصهم القدرة على كبت دوافعهم الغريزية، كما وأن بعضهم يعانون من احلرمان أن

م .11الشديد من العطف يف حيا

ا الباحث  من األحداث اجلاحنني وعدد مماثل منهم من 105لـ هيلوليامويف دراسة قام 
ء، تبني "أن  ت شديدة يف من األحداث اجلاحنني يعانون من%91األحداث األسو اضطرا

م، بينما ال يعاين مثل هذه األعراض  شخصيتهم، إذ يشعرون بقلق وتعاسة كبرية بسبب ظروف حيا
ء"%31املرضية النفسي سوى  .12من األحداث األسو

رخيه األسري ملعرفة  وكنتيجة لبحثه أصر الباحث على أمهية العالج املبكر للجانح والبحث يف 
ه اجلانح، وكمتابعة ألفكاره قامت عدة دراسات بينت أنه توجد فروق بني دالالت لتفسري سلوك

اجلاحنني وغري اجلاحنني يف خمتلف نواحي الشخصية وكذلك يف األمناط السلوكية السائدة لدى كل 
الضطراب الذي كان أهم  لنقص وأكثر غرقا يف أحالم اليقظة وشعورا  منهم فاجلاحنني أكثر شعورا 

روف املعيشية. ظعلى األسرة واملستقبل والمصادره القلق 

ت نفسية قد سامهت يف إمكانية فهم الطبيعة اإلنسانية بطريقة أفضل  وميكننا القول أن نظر
وألقت الضوء على السلوك اإلنساين بوجه عام والسلوك املنحرف بوجه خاص.

ت السوسيولوجية ت البيولوجية والسيكولوجية اليت تفسر النظر : على عكس النظر
لظروف االجتماعية  ت السوسيولوجية تفسر االحنراف  االحنراف من املنظور الفردي، فالنظر
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واملادية للظاهرة االحنرافية، وهي ذات عدة اجتاهات: جغرافية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية...اخل. 
اهيني أساسيني:وفيما يلي نتطرق إىل فهم اجت

االجتاه االقتصادي:-

لواقع االقتصادي والظروف االقتصادية للفرد. ومن أبرز حاول بعض الباحثني الربط بني االحنراف 
نولياممن ربط بينهما العامل  ، حيث ربط بني الرأمسالية William Adrian Bongerبوجنريأدر

خذ به كنظام تمعات اليت  ا واجلرمية يف ا نية القوية اليت يتسم  اقتصادي فيقول: "أن امليول األ
لتايل  نية و النظام الرأمسايل تؤدي إىل ضعف الغريزة االجتماعية، كما تضعف امليل حنو األفعال األ

.13حنو اجلرمية اليت تشكل إحدى صور هذه األفعال"

لتايل املناخ الفكري Bongerكما وضح  سبب أيضا يف أن الظروف املادية و للربوليتار
ألطفال  م إىل االحتكاك  عدم ارتقاء املستوى اخللقي هلذه الطبقة، كما أن عمل األطفال يؤدي 
الذين يفسدون أخالقيتهم وأن ساعات العمل الطويلة على وترية واحدة يؤدي إىل الفضاضة لدى 

إلضافة إىل ذلك فالظروف السكنية السيئة  ا عليه،  تسهم يف احنطاط احلس األخالقي،  من جيربو
.14كما يؤدي إىل هذا أيضا الفقر والبطالة

ر  ر هامة على الفرد واألسرة، فسوء الظروف املعيشية واحلاجة والبطالة ترتك آ فللفقر آ
تمع، مما يؤدي إل الشذوذ السلوكي واإلدمان  نفسية كالقلق واليأس والثورة واحلق على القانون وا

رات واملخدرات.على املسك

أن الطفل الذي جيد "": أسباب جنوح األحداثيف كتابه "حممد سالمة غباريفأشار 
ا  نفسه من أسرة فقرية يعاين من حرمان اقتصادي، كما أنه يتعرض لبعض الظروف اليت تتميز 

حلرمان املادي  الذي قد األسر الفقرية مما يؤثر على العالقات االجتماعية، ويدفعه إىل الشعور 
إلضافة إىل مشاعر النقص  جلسد واحلقد والكراهية،  يغذي اجتاهات ومشاعر خاصة كالشعور 

. 15والقلق، وكل هذا جو مناسب لنمو االجتاهات العدوانية والسلوك املنحرف"
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فالطفل الذي جيد نفسه من أسرة فقرية يعاين من حرمان اقتصادي، كما أنه يتعرض لبعض 
ا األسر الفقرية، مما يؤثر على العالقات االجتماعية، ويدفعه إىل الشعور الظروف اليت تتمي ز 

جلسد واحلقد والكراهية،  حلرمان املادي الذي قد يُغذي اجتاهات ومشاعر خاصة كالشعور 
إلضافة إىل مشاعر النقص والقلق، وكل هذا جّو مناسب لنمو االجتاهات العدوانية والسلوك 

املنحرف.

حيث أن التفكك األسري الذي يظهر يف فرتات Bongerأيضا حيدث عكس ذلك حسب 
الرخاء والرفاهية االقتصادية يساعد على االحنراف واجلرمية، ففي هذه الفرتات تكثر األعمال وتتدفق 
النقود، وتشتغل النساء فيبتعدون عن املنزل، ويضعف اإلشراف على األطفال مما يدفعهم لسلوك 

راف دون أن حيس أوليائهم.طريق االحن

االجتاه االجتماعي:-
يستخدم أنصار هذا االجتاه كمحاور أساسية يف تفسريهم للسلوك اإلحنرايف، الثقافة والنظام 

يتعدى االجتماعي والعمليات االجتماعية، وهم يرون أن السبب الذي يرجع إليه السلوك اإلحنرايف
تمع ومؤسساته أي بيئة املنحرف أو  التفسري الفردي وال ميكن فهمه إال من خالل دراسة بنية ا
اجلانح بشكلها الواسع، وكيف ميكن أن تؤثر هذه البيئة على بلورة سلوك الفرد بصورة مباشرة أو 

لقيه العقاب العود غري مباشرة والذي قد يدفعه إىل ارتكاب اجلرمية أو السلوك املنحرف وحىت بعد ت
إليه.

نظرية الالمعيارية:-أ

الذي يرى أن اجلرمية ما هي إال Emile Durkheimكاميدورأمييلمن رواد هذه النظرية 
تمع، كما تعرب عن حركة التغيري االجتماعي  ألوضاع االجتماعية يف ا ظاهرة متتد جذورها وترتبط 

ستحالة ونوعية الثقافة واملستوى االجتماعية وال تمع، كما يعتقد  وضع احلضاري ألفراد ذلك ا
.16القضاء على هذه الظاهرة واليت هلا ارتباطا وظيفيا معينا
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ن حالة الالمعيارية دوركاميمفهوم الالمعيارية اليت استخدمها Mertonمريتونكما استخدم 
يار املعايري النظامية وأعاد  صياغتها بشكل أوسع وعام ميكن أن تنشأ من تعارض الطموحات وا

تمع ليشرتكوا يف سلوك أن حيث " البين االجتماعية متارس ضغطا حمددا على أشخاص معينني يف ا
.17احنرايف مفضلني ذلك على السلوك اإلمتثايل"

وكانت 1938نظريته أوال يف مقال بعنوان "البناء االجتماعي والالمعيارية" عام مريتونعرض 
:18يف الالمعيارية والسلوك اإلحنرايف كاآليتمريتونافرتاضات نظرية 

 تمع ليمارسوا السلوك متارس بعض البىن االجتماعية ضغطا حمددا على أشخاص معينني يف ا
غري املتمثل بدال من السلوك اإلمتثايل.

 ميكن اعتبار السلوك اإلحنرايف من وجهة نظر علم االجتماع كدليل (عالمة) على االنفصال بني
طموحات املقررة ثقافيا والسبل املنظمة اجتماعيا لتحقيق هذه الطموحات.ال
:أمناط ردود الفعل للظروف البيئية اليت تتجلى لدى األفراد وهي
تمع املشروعة لتحقيقها.االمتثال-  : حيث يقبل األفراد أهداف ومعايري ا
تمع وال وسائله املشاالنعزالية (االنسحاب):-  روعة لتحقيق هذه عدم قبول أهداف ا

األهداف.
تمع للحصول على األهداف مع أن الفرد يقبل ويقدر التجديد-  : امليل إىل رفض وسائل ا

ا. األهداف ذا
تمع.الطقوسية-  تمع مع عدم انتهاك قواعد هذا ا : رفض أهداف ا
ا أهدافه ووساالتمرد-  تمع ونظمه ويستبدل  ئله : حيث يصبح الفرد متحررا من أهداف ا

اخلاصة لتحقيقها.
أن بعض األفراد يتعرضون بسبب إمهاهلم من قبل اجلماعة، وكذلك Mertonكما يوضح 

م إىل التوترات الناشئة عن التعارض بني األهداف الثقافية  بسبب خصائص معينة يف شخصيا
والوسائل الفعالة لتحقيقها، ويكون هؤالء األفراد عرضة للسلوك اإلحنرايف.
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ت يف النمط الثقايف وبناء طبقي معني حيث أن ال نقص الكبري يف التكامل بني الوسائل والغا
تمعات. دة تكرار السلوك املضاد للمجتمع يف هذه ا يعمالن معا على ز

إلحنراف لغ يف التبسيط حيث أنه ولذا جند أن بعض الدارسني املهتمني  واجلرمية يعتربون أنه 
خذ يف إعتباره وجهة نظر  أدرج جمموعة كبرية من األنشطة حتت مقولة السلوك املنحرف دون أن 

تمع أنفسهم. أعضاء ا

االختالط التفاضلي:نظرية-ب

ة على مجلة هذه النظريEdwin Sutherlandسوترالندإيدوينأقام عامل االجتماع األمريكي 
:19من العناصر مفادها

.لتعلم السلوك اإلجرامي غري موروث يكتسبه اإلنسان 
 آلخرين سواء بلغة التخاطب العادية أو يتعلم الشخص السلوك اإلجرامي عن طريق االتصال 

عن طريق اإلشارة أو التقليد.
عملية التعلم بني األشخاص على درجة متينة من الصلة الشخصية أو على درجة واضحة من تتم

الصداقة، فالعالقة بني هؤالء األفراد تكون عالقة أولية مباشرة ختتلف درجتها وفقا ملدى تكررها 
ودوامها وعقدها.

عليم السلوك وعلى هذا يستبعد دور وسائل االتصال كالصحف والسينما والتلفزيون...اخل يف ت
اإلحنرايف.
 ا الفرد، فيتعلم تستهدف عملية التعلم املضمون الفكري الجتاهات ومواقف اجلماعة اليت خيتلط 

منها مفاهيمها وتفسريها للقانون.
 من ضمن ما يتعلمه الفرد من خالل انتماءه إىل مجاعة منحرفة أساليب التخطيط واإلعداد

ناسبة لتنفيذها.الرتكاب جرمية الوسائل الالزمة وامل
 يصبح الفرد جمرما أو منحرفا عندما تتغلب عليه االجتاهات الدافعة لإلجرام وحيدث ذلك لدى

الفرد املتفاعل بعمق مع مجاعة ينتمون إىل ثقافة مرجعية منحرفة.
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 للبيئة التنشيئية االجتماعية دور فعال يف اكتساب السلوك اإلجرامي ويف تكوين االجتاهات
اصة، فهناك بيئات اجتماعية تكسب أفرادها السلوك اإلجرامي.وامليول اخل

ا عجزت عن تفسري تفاوت االستجابة بني شخص  وقد قدمت انتقادات هلذه النظرية حيث أ
ا  وآخر من املخالطني للعناصر اإلحنرافية فينحرف بعضهم بينما ال ينحرف الكثري منهم كما أ

العاطفية ولكن رغم هذه االنتقادات اليت وجهت إليها عجزت عن تفسري جرائم الصدفة واجلرائم 
ت الرائدة يف تفسري سلوك اإلحنرايف. تعترب من النظر

ج. نظرية اجلماعة املرجعية:

متثل نظرية اجلماعة املرجعية أو ما يسمى بنظرية العصبة اجتاها اجتماعيا آخر يف تفسري جنوح 
لفرد يف سن املراهقة جيد يف شلة الرفاق أو يف األحداث وتتضمن هذه فكرة هذه النظرية، أن ا

) مصدرا لتنمية هويته وتعريف ذاته، كما أن اجلماعة املرجعية تقدم ألعضائها Gangالعصابة (
نفس العوائد اليت تقدمها الثقافة الفرعية ويرى بعض العلماء أن هذه اجلماعة قد تكون البديل 

.20ما يفقده يف األسرةلألسرة يف بعض األحيان ألن الفرد جيد فيها

ذه النظرية عامل االجتماع  دوا  يف Frédéric Thrasherتراشرفريدريكمن أبرز الذين 
ا حول ( ألف 25) عصبة أطفال يف والية شيكاغو األمريكية ضمت 1313دراسة ميدانية قام 

:21طفل من األحداث والشباب توصل إىل

للعب اليت ينتمي إليها األطفال، تتطور وتتحول إىل العصبة ختلق بصورة تلقائية من مجاعات ا
عصبة جاحنة من خالل جتارب الصراعات مع اجلماعات األخرى.

.تطور العصبة روح اجلسد الواحد والضمري اجلماعي فيحمي أفرادها بعضهم البعض
مهم يسهل ألفرادها ارتكاب السلوك اإلجرامي وانتقال أساليب اجلرمية تعترب العصبة عامل

فأفرادها يتبادلون اخلربات اإلجرامية.
 تقدم العصبة ألفرادها ما عجزت األسرة يف تقدميه للجاحنني، فالعصبة سدت الفراغ الذي

يعانون منه.
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ا تقرتب إىل حد ما مع ما جاءت به نظر  ية االختالط التفاضلي، وما جنده يف هذه النظرية أ
وتربز دور عامل الضغط والقهر االجتماعي الناشئ داخل هذه اجلماعة الصغرية اليت تنشأ يف بيئة 

ذات خصائص مالئمة لظهورها كغياب الضبط األسري.

. نظرية املناطق اجلاحنة:د

الحنراف لقد ال (احلي)، وأبرز عالقته  عاجل الكثري من علماء االجتماع واجلرمية موضوع ا
واجلرمية وتقوم غالبية الدراسات على افرتاض أساسي، يقول أن اجلناح أو السلوك اإلجرامي مها 

حصيلة تفاعل طويل حيدث بني الفرد وبني ظروف بيئته من جهة.

الذي يؤكد على أن ظاهرة Clifford Shawشوكليفوردومن أبرز من تناول هذه النظرية
حلدث يف حيه، وهذا من خالل ثالث  لبيئة احمليطة  االحنراف األحداث مرتبطة ارتباطا وثيقا 
عناصر: "الوضعية االقتصادية للسكان، احلراك االجتماعي هلؤالء السكان واختالط األجناس 

.22العرفية"

، يهيء للحدث جوا يكسبه فاحلي الذي تتوافق قيمه مع  تمع الكبري يكون حيا سو قيم ا
الحرتام والنظام والقانون، أما احلي الذي خيرج عن القيم االجتماعية املتعارف عليها يف  الشعور 
تمع الكبري الذي يصبح مصدرا لتكوين بعض االجتاهات اخلاطئة اليت تقود احلدث إىل االحنراف  ا

عض العلماء وضع عناصر للحي الفاسد وحتديد معامله اليت هلا عالقة مباشرة واجلرمية. وقد حاول ب
:23أو غري مباشرة بتكوين سلوك املنحرف والدفع إىل العود إليه

احلي الفقري املزدحم بسكانه والذي يشيع فيه الفقر والرذائل االجتماعية كمزاولة البغاء، .1
واملقامرة...اخل.

جيمع بني أفراد غري متجانسني ومن أقليات متعددة.احلي الذي حيمل خليطا سكانيا .2
يف األجانب وهو احلي الذي تتخذه أقلية معينة موطنا دائما، ورغم ما يعرف عن جتانس هؤالء .3

األفراد الذين ميثلون أقلية واحدة، ولكن هذه األحياء تنحدر إىل عزلة اجتماعية كبرية، تشيه فيها 
واسع، ويكاد يتفق الكثري من العلماء على الدور الكبري الذي الرذيلة واجلرمية واجلنوح على نطاق
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ثريها السليب على النمو السوي للحدث وعلى جناح املنظومة العقابية  تلعبه تلك العناصر الفاسدة و
ائه ملدة إصالحه. يف إصالحه بعد إ

ختصار فإن هذه النظرية تركز بوجه اخلصوص على أمهية الظروف االقتصادية ال سيئة اليت و
ا بعض املناطق احلضرية يف املدن الكبرية حبث تصبح مثل هذه الظروف السيئة عوامل  تتميز 
م وإىل ارتكاب السلوك اإلحنرايف كبديل  ة األفراد وصراعهم لتحقيق طموحا جوهرية تقود إىل معا

م املشروعة وعلى العموم فإن هذه النظرية تفرتض أن  السلوك املنحرف غري مشروع لتحقيق طموحا
سلوك مكتسب للتعلم يف إطار ظروف إيكولوجية ذات خصائص اجتماعية وثقافية واقتصادية 

تسهل عملية انتقال ثقايف بني أفرادها.

نظرية الوصم االجتماعي:-هـ

بتة ختضع يف  ترتكز هذه النظرية على فرضية أساسية مفادها أن االحنراف ظاهرة غري 
جلماعة جتاه السلوك، ولذلك يوهم فاعلها بوصمة االحنراف خلروجه على تعريفها إىل ردة فعل ا

قواعد اجلماعة. فاالحنراف ال يقوم على نوعية الفعل بل على النتيجة اليت ترتبت عليه أو على ما 
يطلقه اآلخرون من صفة على الفاعل، وهناك من يرى أن االحنراف ينشأ عن جمموعة من املواقف 

تمع.والظروف حتدث نتيجة تعارض مصاحل األفراد وتصارع قيم داخل ا

من أشهر من ميثل هذه النظرية، حيث ) Lemertأدوين ملرت ويعترب العامل األمريكي (
يرى أن االحنراف يف السلوك بوجه عام هو نتيجة خلل يف التنظيم االجتماعي القائم يف أي جمتمع 

ت ثالثة تمعات اإلنسانية ويقع على مستو ، فقد يقع على مستوى الفرد نتيجة ضغوط من ا
نفسية داخلية تؤثر على السلوك، وقد يقع االحنراف على مستوى الظروف نتيجة التعرض إىل بعض 
الضغوط البيئية اليت ال ترتك للفرد جمال لالختيار، أما االحنراف على مستوى التنظيم االجتماعي فهو 

موع .24ة كبرية من األفراد مثل اجلرمية املنظمةالذي يصيح االحنراف فيه أسلوب حياة 

تيه الفرد ) Lemertملرت ومييز ( بني نوعني من االحنراف أحدمها أويل وهو الذي 
خلوف والرتدد، مث يتطور األمر إىل مستوى االحنراف الثانوي حيث  حنرافه ويشعر  مكرها وهو عامل 
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تمع جتاهه، يتالشى اخلوف تدرجييا ويصبح الفرد مدركا لنوعية  الفعل الذي يقوم به وردة فعل ا
يت هذا مع تكرار االحنراف واكتساب اخلربة فيه إىل درجة االحرتاف، وهذا هو النوع اخلطري من  و

.25أنواع االحنراف

ملخص هذه النظرية هو أن االحنراف عملية اجتماعية تقوم بني طرفني أساسيني مها الفعل 
تمع جتاه ذلك الفعل من جهة أخرى، وتعتمد درجة التجرمي املنحرف الصادر عن الفرد  وردة فعل ا

ووصم املنحرف بصفة اإلجرام ال على الفعل نفسه ولكن على مدى ردة فعل اآلخرين جتاه ذلك 
الفعل.

التفسري التكاملي لالحنراف:-3

رجاعه إىل عامل واحد تبني من خالل استعراض االجتاهات اليت تفسر السلوك املنحرف 
الجتاه التكاملي أو النظرية  صعوبة رد هذه الظاهرة إىل عامل واحد ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى 

التكاملية يف تفسري اجلرمية واالحنراف.

ويرى أصحاب هذا االجتاه أن االحنراف واجلنوح ما هوما إال حمصلة جمموعة من العوامل 
ملوقف، ألن السلوك يعترب  لفرد ككائن اجتماعي والظروف اليت حتيط  استجابة ملوقف معني يرتبط 

يعيش يف أوساط اجتماعية عديدة: كاألسرة، املدرسة، النادي، املؤسسات املهنية... وغريها ويتأثر 
.26بعوامل متعددة كالعوامل الوراثية، النفسية، االقتصادية واالجتماعية

ة لعدد من األحداث املنحرفني بدراسHealyهيليوليمويف ضوء هذا االجتاه الفكري قام 
الذين ُحولوا إىل معهد حبوث األحداث بشيكاغو، وقد مشلت الدراسة األساس االجتماعي كل 

ريخ تطور منوها وإجراء اختيارات طبية وسيكولوجية، وقد نشر  نتائج هذه هيليحالة ودراسة 
كيده على "، وكان من أهم هالفرد اجلانحم يف كتاب بعنوان "1915الدراسة سنة  ذه النتائج 

تعدد العوامل املسببة للجنوح وترابطها.
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170" ما يزيد عن اجلانح الصغرييف كتابه "Burtبريتسريلكما ذكر العامل اإلجنليزي 
.27عامال من عوامل اجلنوح، وهي تتدرج من األهم إىل األقل أمهية حسب حالة كل جانح

ا ال هذا يعين وجود عوامل رئيسية ومساعدة على  نوية إال أ لدرجة األوىل وعوامل  االحنراف 
جيب إغفاهلا.

اإلنسان Sheldon and EleanorGluckواليانورجلوكشيلدونويرى العاملني األمريكيني 
على أنه وحدة عضوية، نفسية، اجتماعية انعكس ذلك يف حبوثها التتبعية، ونتج ذلك إىل إجياد 

جلنوح،  أحدمها حيتوي على عوامل اجتماعية مثل: معاملة األب ورقابة األم، ثالثة جداول للتنبؤ 
كيد الذات  لعوامل النفسية مثل: الرغبة يف  واهتمام الوالدين، والرتابط األسري، والثاين خاص 
والتحدي، التشكك وامليل إىل التخريب، واالندفاعية، بينما يتعلق اجلدول الثالث بعوامل الطب 

جلهاز العضوي) مثل: املخاطرة واالنبساط واالستسالم، والتعصب للرأي وعدم العقلية (املتأثر  ة 
.28االتزان االنفعايل

" إىل أن بعض العلماء احملدثني بعد علم االجتماع اجلنائييف كتابه "حسن الساعايتويشري 
ت واملدارس، واال جتاهات اليت حتاول احلرب العاملية الثانية اجتهوا اجتاها تكامليا جتتمع فيه كل النظر

التعرف على أسباب اجلرمية وعلى أساس أن ترتكبها هو اإلنسان كائن عضوي، نفسي، اجتماعي، 
حاسيس شعورية أو ال شعورية وسط  أي مكون من أعضاء تؤدي وظائف معينة وفق نفس مفعمة 

.29والتقاليددوائر بيئية متداخلة ومركبة، ويف إطار ثقايف شامل من القيم والعادات واألعراف

ويؤكد أصحاب هذا االجتاه على أنه االجتاه السليم يف تفسري السلوك اإلجرامي، فتفسري 
السلوك اإلحنرايف ال جيب أن يقتصر على عامل واحد معني سواء كان هذا العامل بيولوجيا أو نفسيا 

أو اجتماعيا أو غري ذلك. فالتفسري العلمي واملنهجي هو الذي يؤك د على تعدد العوامل أو اقتصاد
اليت تؤدي إىل السلوك املنحرف والعود إليه، فكل العوامل مرتابطة فيما بينها، فكل عامل يؤثر ويتأثر 

آلخر.
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عوامل االحنراف:-2
:العوامل الداخلية-1

رم، وهي قد تكون  لعوامل الداخلية جمموع الظروف أو الشروط املتصلة بشخص ا املقصود 
د منذ والدته ويدخل فيها التكوين الطبيعي للمجرم، والوراثة واخللل العقلي أصلية تالزم الفر 

واألمراض العصبية والنفسية، وقد تكون مكتسبة أي يكتسبها الفرد بعد والدته من األمراض 
العضوية والعقلية اليت قد تصيبه أثناء فرتة حياته وتؤثر هذه العوامل على الفرد ويظهر هذا على 

ومن أهم العوامل املتصلة بشخص احلدث عامل الوراثة والتكوين العضوي عامل اخلارجي.تصرفاته يف ال
والعقلي والعامل النفسي وهي مرتابطة فيما بينها.

:الوراثة.1
لسلوك  ثري عامل الوراثة على اجلرمية والقيام  خيتلف العلماء إىل يومنا هذا يف مدى 
احلاضر أن للوراثة دورا  املنحرف، حيث أصبح من األمور الثابتة علميا لدى مجيع العلماء يف عصر

ء إىل األبناء، وأن ه ذه الصفات ولو إىل حد ما يف انتقال بعض الصفات العقلية والنفسية من اآل
هلا أثر يف إقدام هؤالء األبناء على اجلرمية. فالوراثة هي انتقال خصائص معينة من األموال إىل الفروع 

.30يف اللحظة اليت يتكون فيها اجلنني، فهي انتقال للصفات العضوية من السلف إىل اخللف

جراء بعض  ثري الوراثة على سلوك الفرد قام جمموعة من الباحثني  ومن أجل تبني مدى 
" سنة The Jukesيف كتابه "Dugdaleالدراسات على بعض العائالت، حيث قام الباحث 

فتتبع سبع أجيال تسلسل فيها التناسل يف هذه ،Max Jukeيف نيويورك، بدراسة أسرة 1877
ا من 131ولدا غري شرعي، 91مومسا، 128متسوال، 142جمرما، 76أنتجت األسرة تبني أ

ألمراض العقلية والبلهاء .31املصابني 

ا وضعت أنه ما يورث هو  وظهرت اجتاهات جديدة أشارت ألمهية الوراثة إال أ
جرمية االستعداد حنو الفشل سواء كان طبيعيا جسميا أو عقليا أو نفسيا وليس االستعداد لل

لذات.
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رم العائد بسبب العوامل التكوينية (الوراثية) يرتكب  ويذهب بعض العلماء إىل القول أن ا
جرائمه يف الغالب دون أن يكون قصده التكسب منها فهو يقدم على اجلرمية لعدم قدرته على 

رم العائد ألسباب اجتماعية وال ذي يعتمد عادة ضبط التحكم يف دوافعه الداخلية على عكس ا
.32على اجلرمية للتكسب ويتخذها حرفة ليعيش من وراءها

رم العائد الذي يتكرر إجرامه، فهو شخص حيمل  رم احلقيقي هو ا وهنا برزت فكرة أن ا
االستعداد اإلجرامي وال يستطيع التحكم يف دوافعه ويفقد القدرة على العيش السوي كمواطن صاحل 

ميكنه التخلي عن سلوكه املنحرف املورث فيه.يف جمتمعه، أي أنه ال

التكوين العضوي والعقلي:.2
لنسبة لشكله  حلدث منذ والدته  لتكوين العضوي جمموع الصفات اليت تتعلق  يقصد 
اخلارجي وتركيبه احليوي والعضوي. أما التكوين العقلي فيقصد به األمراض املتنوعة والرضوض 

يف جهازه العقلي واختالال يف قواه الذهنية.املختلفة اليت قد تصيب دماغ اإلنسان فتحدث اضطرا

فاختالل أعضاء اجلسم قد جير معه اختالال يف السلوك والعاهات اليت تصيب احلدث قد 
لنقص، هذا الشعور الذي قد يتحول إىل نبذ للمجتمع، كذلك النقص  تدفعه إىل اإلحساس 

اجم عن سوء تكوين خلقي مثل التوقف يف النمو العقلي ونقص العقلي واخللل يف القدرة العقلية الن
.33يف الذكاء، كل هذا يدفعه إىل تصرفات غري متوافقة

ت يف النمو أو لعاهات ونقائص جسمية  ويكون النقص يف التكوين العضوي نتيجة الضطرا
رجي الذي خمتلفة، فالتكوين العضوي يتداخل مع التكوين النفسي ويؤثر الكل على التصرف اخلا

لنسبة للصحة العقلية فهي أساس الشخصية  يعكس مجيع جوانب الشخصية. نفس الشيء 
ت يف الشخصية، مما ينجم عنه  السوية، فإذا ما اختلفت الصحة العقلية، فهذا يؤدي إىل اضطرا

من سلوكيات غري متزنة.
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رت العالقة بني التكوين العقلي واالحنراف انتباه عدد كبري من ت وقد أ الباحثني يف الوال
املتحدة األمريكية والذين رأوا أن مثة ارتباط بني التكوين العقلي واإلقدام على ارتكاب اجلرائم، 

رمني واملنحرفني لديهم نقص يف التكوين العقلي ولكن بدرجات متفاوتة. فمعظم ا

عقل عرضة للتأثري واختلفت اآلراء بني مؤيد ومعارض إال أن اجلميع أمجعوا على أن ضعيف ال
ء أو العاديني، فهو يتأثر بسهولة مبا حييط به، فهم  عليه بشكل غري عادي أكثر من غريه من األسو
قابلني لالستهواء بدرجة كبرية، هذا ما جيعل عامل التكوين العقلي عامال مهما يف بعض احلاالت 

العوامل النفسية واالجتماعية الفردية، فضال عن كونه عامال مهيئا للوقوع يف اجلرمية إىل جانب
األخرى.

ثريا كبريا على الضعيف عقليا، وبناءا N.P. Chauchardشوكا ردكما يرى  "أن البيئة تؤثر 
ا ميكن أن متنع املتخلفني عقليا من االنزالق يف هوة اجلرمية  على ذلك إذا كانت البيئة صاحلة فإ

.34واالحنراف

التكوين النفسي:.3
ي جمموعة من العوامل الداخلية ومتثل شخصية احلدث واملرض النفسي هو التكوين النفس

د يف تفكري املرء وشعوره وأعماله يكون من اخلطورة بدرجة حتول بني املرء والقيام بوظيفته  اضطراب 
تمع بطريقة سوية" .35يف ا

، النورستانيا تية، فاألمراض النفسية كثرية منها: القلق والوسواس، اهلسرت ، وأيضا السيكو
وتنتج نتيجة نشأة احلدث يف بيئة ال جيد فيها العطف والشفقة الالزمني للتنشئة النفسية، ويتصف 
يت عادة بعجزه عن ضبط غرائزه وعدم تالؤم شخصيته مع القيم االجتماعية،  الشخص السيكو

نية املفرطة، وعدم قدرته على التكيف الوظيفي، كل هذا  أل يدفعه إىل ارتكاب اجلرائم واتصافه 
ثريها يف شخصيته من تكوين شاذ وغري مألوف. حتت 

ء يف من يقومون بسلوكات منحرفةفقد أثبتت بعض الدراسات أنه توجد فروقات بني  واألسو
لنقص وأكثر إغراقا  خمتلف النواحي الشخصية وكذلك يف األمناط السلوكية، فاملنحرفون أكثر شعورا 
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الضطراب الذي كانت أهم مصادره القلق على األسرة واملنزل وظروف يف أحالم الي قظة وشعورا 
لتوافق  فيها يتعلق  املعيشة وهم أكثر إظهارا أللوان السلوك االجتماعي املنحرف وأكثر اضطرا

.36العام

حلدث:2 العوامل البيئية اخلاصة 

لفرد يف جمال معني وتؤثر يف سلوكه وتصرفاته، هي جمموعة الظروف والعوامل اليت حتيط 
وهي ال تقتصر فقط على الظروف املادية امللموسة، بل تشمل أيضا اجلانب املعنوي للبيئة كالثقافة 
واألفكار السائدة، فالبيئة تعمل على نقل األفكار واملعاين املختلفة لظواهر احلياة واليت تؤثر يف طريقة 

قات بني الناس وتفسريه للظواهر املتعددة، فالفرد يف نزاع تفكري الفرد، فهمه ألمور احلياة، العال
مستمر مع القوى النابعة منه واحمليطة به، حياول أن جيد توازنه منذ صغر سنه.

حيث أن االحنراف غالبا ما يكون نتائج البيئة السيئة اليت يعيش يف ظلها الفرد، فالفساد الذي 
اقه وغريها من العوامل االجتماعية يؤثر سلبا على قيمه ينشأ فيه سواء يف أسرته أو مدرسته أو رف

السلوكية.

:األسرة.1
إن األسرة هي املؤسسة االجتماعية األوىل املسئولة عن تطوير شخصية الطفل من النواحي 
اجلسمانية واالجتماعية والنفسية والعقلية والوجدانية...اخل. فهي اجلماعة اإلنسانية األوىل اليت حيتك 

ذا مسئولة عن إلكسابه أمناط السلوك االجتماعي وكثريا من مظاهر التوافق وسوء ا الطفل وهي 
.37التوافق كما تغرس فيه خالل سنوات طفولته ردود أفعال اجتاه القيم واملعايري

تون من أسر مفككة أو  إن دراسات عدة أثبتت األحباث أن معظم األحداث املنحرفني 
ن احلياة البيئي وماكايShawشوة هلؤالء األوالد مل تكن سليمة، ففي دراسة لكل من منهارة، و

McKay ء من موعة من املنحرفني بوالية شيكاغو ومقارنتها مبجموعة أخرى ضابطة من األسو
ملقارنة بـ %46.5نفس املنطقة والسن، وجد أن  من املنحرفني جاءوا من أسر متصدعة 

.38من غري املنحرفني37.1%
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ت عاطفية ونفسية جد معقدة، والتصدع ال يعين الطالقة فقط  التصدع األسري حيدث اضطرا
بل هو يتعدى ذلك، فتصدع العالقات األسرية يشمل النزاع بني الزوجني واألبناء، الطالق، التفريق 

بني األبناء...اخل من التعامالت اليت تكسر روابط املودة واألمن واحلب يف البيت.

عن العالقة بني تفكك األسرة وجناح األحداث، وهي من أقدم حلسن الساعايتويف دراسة
حدث جانح ومتشرد من كال اجلنسني،  800الدراسات يف العامل العريب واشتملت الدراسة على 

ء وكانت نتائج الدراسة :39كما اشتملت على عينة ضابطة مماثلة يف العدد من أحداث أسو

ء.%34مقابل %67ن أسر اجلاحنني بلغت نسبة األسر املفككة م من أسر األسو
.أسباب تفكك األسر تعود حسب الرتتيب للوفاة والطالق وتعدد الزوجات
.املستوى االجتماعي واالقتصادي ألسر اجلاحنني أقل منه ألسر غري اجلاحنني

لتيارات فاألسرة من أهم املصادر يف حتقيق الضبط املباشر وغري املباشر وعزل أطفاهلا عن ا
ساليب الرتبية السليمة، وعدم  املنحرفة وفشلها يف ذلك قد يرجع لعدة أسباب: كجهل الوالدين 

قدرة أحد الوالدين أو كالمها على حتميل املسؤولية...اخل.

:املدرسة.2
ثري كبري على شخصيته  عتبار املدرسة هي البيئة الثانية اليت حتتضن احلدث بعد أسرته، فلها 

تمع األول الذي يصادفه احلدث خارج منزله، بعيدا عن والديه وأفراد وسلوكه  مستقبال، فهي ا
تمع يقضي احلدث الشطر األكرب من طفولته وصباه وصدر شبابه، ويلتقي فيه  أسرته، ففي هذا ا

.40ألشخاص الذين يعبون الدور األكرب يف توجيه وتنمية شخصيته بعد والديه

ت اجتماعية خمتلفة فاملدرسة تضم مناذج  غري حمددة من التالميذ الذين ميثلون بيئات ومستو
ال فسيحا لكي يرتبط  ومناذج سلوكية متعددة وهنا تلعب املخالطة واحملاكاة دورمها البارز، وجيد ا
وجدانيا مبن هم أكرب منه سنا، وذلك ميكن القول بوجه اإلمجال أن العوامل األساسية لالحنراف 

لدراسة أو يف الصحبة السيئة لزمالئهم داخل هذه البيئة أو يف داخل املدر  سة متكن إما يف الفشل 
ذيبهم .41عدم مالئمة النظام اليت تتبعه املدرسة يف تربية أبنائها و
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دور النظام املدرسي والذي البد أن يفرض حدا أدىن من القواعد اليت ترجع احلدث إىل الطريق 
سس التوجيه واإلرشاد املبين على العطف ومراعاة صاحل التالميذ وفهم والسلوك السوي. وهذا على أ

م ودوافعهم الداخلية. فدور املدرسة ال يقتصر على تلقني احلدث العلوم النظرية املختلفة فقط،  نزعا
بل إن دورها يتناول أيضا تلقني احلدث املبادئ األخالقية واملثل العليا اليت تدفعه إىل التمسك بروح 

تمع الواسع.الف ضيلة واالندماج يف ا

:الرفاق.3
ميكن أن نطلق على هذه اجلماعة مجاعة اللعب، أو األقران أو الرفاق وهي مؤسسة رئيسية يف 
تنشئة الطفل اجتماعيا بعد خروجه من نطاق عائلته إىل العامل اخلارجي. وتعرف هذه اجلماعة 

ا وأهدافها وقيمها ومعايريها ، فيلعب األقران دورا هاما يف حياة الصغر بوصفهم لتقارب يف ميوال
عوامل للتنشئة االجتماعية، حيث يعلم أحدهم اآلخر بعض السلوكيات يف املواقف االجتماعية 
م من سلوكيات، فتأثرهم ببعض جد قوي وال ميكن  املختلفة. فالطفل مييل إىل تقليد ما يقوم به أقرا

سلبيا وحتت ظل عدم وجود الرقابة األسرية، إضافة إىل بيئة إنكاره، ففي حاالت يكون هذا التأثري
منحرفة تتحول هذه اجلماعة من مجاعة رفاق اللعب الساذجة إىل عصبة جاحنة تقوم على أساس 

لقيم السائدة .42املغامرة، وحتدي السلطة واالستخفاف 

ت السرقة أو لذا فإن انضمام الطفل إىل بعض اجلماعات السلبية أو الفاسدة مثل عصا
لتايل على توافقه االجتماعي. املخدرات وغريها يؤثر سلبا على نظرة الناس إليه و

الوضع االقتصادي:.1
ر ضارة على  قد يكون الوضع االقتصادي عامل مباشر يؤدي لالحنراف وذلك ملا يرتكه من آ

م اليت ال نفسية األحداث، فقد يلجأ البعض إىل السرقات للتعويض عن فقرهم وإشباع حاجا
ثريه غري مباشر كأن تؤدي ضائقة مالية إىل  تتمكن أسرهم الفقرية من تلبيتها. أو أن يكون 
ر سيئة على تربية األوالد، كذلك من  االنفصال أو الطالق  أو اهلجرة بني الزوجني ، مما يرتك آ

كسبا للعيش، ويرتتب األمور امللحوظة يف هذا العصر أن ينطلق كل من األب واألم يف سبيل احلياة
على هذا أن يفقد الطفل الرعاية األسرية له ويرتك بدون توجيه، وقد ظهرت وانتشرت هذه الظاهرة 
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.حيث أن عدم 43خاصة يف املدن، فغياب األهل وضعف الرقابة على الطفل قد تكون سببا الحنرافه
ملرارة وخيبة األمل وسائر الصور املماثلة  من عدم االطمئنان االجتماعي إشباع الرغبات والشعور 

اليت يستشعرها احلدث واليت تنبع اساسا من الفقر ال ميكن جتاهلها كعامل من عوامل االحنراف.

جند أيضا من العوامل االقتصادية السكن، فقد تلجأ بعض األسر إىل السكن يف أماكن 
وء إىل الشارع أين مزدمحة وغري صحية بسبب عجزها املادي، فيضطر ألوالد لرتك املنزل واللج

.44تصادفهم شىت أنواع االحنرافات

وسائل اإلعالم:.2
إن وسائل اإلعالم املختلفة قد تكون من العوامل املؤثرة يف األحداث وقد تدفع الكثري منهم 
يئة الرأي العام واستثارته  لرغم من أن هلا دورا رئيسيا يف  إىل السلوك املنحرف، فالصحافة مثال: 

دي ملشكلة احنراف األحداث وذلك عن طريق توضيح حجم املشكلة والعوامل اليت حملاولة التص
تؤدي إليها، إال أن يف الوقت نفسه قد تتورط يف حث األحداث على االحنراف دون إدراكها، فنشر 
بعض اجلرائم بتفاصيلها الدقيقية، واليت قد يكون اهلدف منها هو إعطاء الصورة الكاملة للجرمية  

ة اليت ميكن كثريا ما ي عمد البعض من األحداث وحىت الكبار إىل استخالص بعض املواقف املتشا
رم .45من خالهلا حتقيق بعض املكاسب السريعة ويقوم مبحاكاة ا

كذلك األفالم السينمائية والربامج التلفزيونية كأحد الوسائل الرتفيهية واليت تبني من خالل 
ا تبقى تشغ ل احلدث ملدة طويلة بعد انتهاء العرض. وحياولون تقليد دراسات لعلماء النفس أ ل 

ت يكمن اخلطر فيما تقدم براجمنا التلفزية واألفالم من مشاهد األفالم  بعض أبطال هذه الروا
ثر  اخلليعة اليت قد تؤثر سلبا على خربات هؤالء األحداث فتؤثر الصغار مبشاهدة فيلم ما يفوق 

.46البالغني بذات املشاهد

اخلامتة:

من الصعب أن حنصر تفسري السلوك االحنرايف يف نظرية واحدة أو أن نقول أن السبب املؤدي 
إىل السلوك االحنرايف هو عامل ما، فالعوامل متعددة ومتداخلة وهناك بعض العوامل اليت يكون 
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ت اليت  قدمت ثريها أكرب من غريها وهلذا تتعدد التفسريات لسلوك املنحرف وختتلف النظر
تمع. تفسريات هلذا السلوك الذي ميثل حالة ال توافق مع ا

ميكن ان نستخلص من ذلك أن احنراف الفرد هو نتيجة تراكم عدة عوامل ابتداء من البيئة 
حلدث وإىل البيئة اخلارجية احمليطة به. اخلاصة 
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مالمح الوعي الصحي عند املرأة الريفية

دراسة استطالعية ببلدية عني النويصي مبستغامن

فوزية بوشي، جامعة تيارتالدكتورة 
امللخــص:

نسعى من خالل هذا العمل التعرف على مستوى التأثري الذي متارسه املؤسسات الصحية (واليت 
والطفولة لبلدية عني النويصي بوالية مستغامن) على مت متثيلها يف هذا البحث بوحدة األمومة 

املستقبلني لرسائلها من سكان الريف حتديدا (والذين مت حتديدهم يف هذا البحث يف النساء 
لصحة كثريا ما يشكون من ضياع جهودهم لنشر اخلدمات  الريفيات)، خاصة وأن العاملني 

لريف بسبب انت شار الثقافة هناك واليت تفرض حسبهم نوعا الصحية من جانب التوعية والعالج 
من الالمباالة لدى سكانه.

وحتقيقا لذلك قمنا ببحث استطالعي يستهدف استنطاق نوعية استجابة عدد من النساء 
الريفيات احلوامل من خالل حبث معارفهن يف جمال الصحة اإلجنابية اليت جرى توظيفها يف هذا 

والطفل، وعرب العمل امليداين املباشر بوحدة األمومة والطفولة لبلدية البحث لتعين برامج رعاية األم
دوار دندن، دوار والد محدان عني النويصي، ومقابلة عينة من النساء احلوامل من القرى اآلتية:

ودوار بلحاج، التابعة لبلدية عني النويصي، اللوايت كن من املرتددات على هذه الوحدة والذي بلغ 
ردة، وإجراء مقابالت معمقة مفتوحة معهن توصلنا إىل أهم النتائج التالية:مف20عددهن 

فعالية االتصاالت الشخصية واجلمعية غري الرمسية يف نقل املضامني الصحية.- 
االتصاالت الشخصية واجلمعية تعوق الفهم الصحيح للنساء الريفيات للمعلومات الصحية.- 
األمومة والطفولة لبلدية عني النويصي) يف جمال اإلعالم الدور غري البارز للوحدة الصحية (وحدة - 

واالتصال مع مرضاها.
الثقافة حتدد نوعية معلومات عينة البحث.- 
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Abstract  We seek through  this  work to realize the degree of influence exerted
by the health  institutions which was represented in this study by the maternity
and infancy  unit of  the  municipality  of Ain nouissi in the wilaya  of
Mostaganem on the  recipients  of  their massages from the inhabitants of  rural
areas  specifically whom have been identified in this research  as rural  women 
especially  that health  personnel often complain that their  effort to spread  their
health  services  raising  awareness  and  treatment in countryside prove
fruitless ;and that is due to culture  that imposes  some sort  of carelessness

And to implement that we made a survey aiming to interrogate the quality of
compliance of a certain number of rural pregnant  women through  introspecting
their delivery  health knowledge that was employed  in  this research to concern
maternity and  infancy programs ; and through direct field work in the maternity
unit in  the municipality of   Ain nouissi  and  encounter  with  a specimen of 20
pregnant  women  from the following village : douar  Denden douar  Ouled
hamdane and douar  Belhadj  belonging  to the  municipality of  Ain nouissi  who
were  frequenting this  unit ; and by conducting  deep open  interviews ; we
arrived to the following results :
_ The efficacity of  unofficial  personnal and group  communication  in conveying
health  contents 
_ personal  and group communication  create  health  misconceptions 
_ The unnoticeable  role of  the health unit in  the  information  and
communication   scope with  its  patients 
_ Culture  determines the  quality  of  knowledge  of   the  research  sample 

مقدمـــة:
تعترب التوعية الصحية من أهداف اإلعالم الصحي الذي تعىن به مؤسسات العالج الرمسي، اليت 
دف إىل خلق وعي صحي لدى األفراد برتبيتهم على قيم صحية سليمة، اطالعهم عل خماطر 

ا، وكذا سبل الوقاية منها. األمراض ومضاعفا
و ملا كانت دراسة مدى فاعلية هذه املؤسسات يف حتقيق الوعي الصحي لدى املتلقني لرسائلها، 
ثري الثقافة السائدة يف الريف على  وحتديدا النساء الريفيات، تتطلب حبوث متشعبة بسبب 
ت الناس للمرض، و دورها يف حتديد حجم الطلب على اخلدمات الصحية، فلطاملا عرف  استجا

ا إال إذا كان املعاجل امرأة، و الر  ر يف بقلة تردد النساء على املؤسسات الصحية، اللوايت ال يقبلن ز
اإلحساس جبدية املرض وإدراك خطورته،  فقد اجتهنا إىل معرفة مستوى التأثري الذي حتدثه فيهن 

جمال الص حة اإلجنابية  وذلك بتحليل إرجاع األثر الذي يتمحور يف معارفهن الصحية، وقد اخرت
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ملرأة من جهة، والعتباره قضية جمتمعية من الدرجة األوىل من جهة  كنموذجا لذلك الرتباطه 
أخرى، من خالل القيام ببحث استطالعي. 

اإلشكاليــة:
تمع خاصة  يقود احلديث عن دور املؤسسات الصحية يف خلق الوعي الصحي لدى أفراد ا

تمع الريفي الذي ترتسخ ف يه العادات والتقاليد، وحتدد الثقافة السائدة فيه قواعده الصحية من ا
ملرض، إجراءات الوقاية والعالج، التغذية، تنظيم األسرة وغريها من السلوكات  حيث اإلصابة 
الصحية، البحث يف فاعلية التأثريات اليت حتدثها لدى املتلقني لرسائلها اإلعالمية خاصة النساء  

لدونية، مبستوى تعليمي منخفض، كجمهور أساسي يف عملية االتصال، اللوايت لطاملا وصفن 
بتأخر يف العالج، واالعتماد على مصادر تقليدية. وال ميكن معرفة ذلك إىل من خالل رجع 
الصدى الذي يشري إىل التبادل بني التأثري املمارس عليهن من جهة املمارسني الصحيني العاملني يف 

تجابتهن اليت تتحدد يف معارفهن الصحية مما يستوجب التحليل امليداين.هذه املؤسسات، واس

اجلوهرية اليت يركز عليها النظام الصحي  املتعلقة بصحة األم والطفل هي من القضا وألن القضا
يف إطار اجلهود املبذولة للتخطيط للربامج الصحية، ويف سبيل حتقيق سياسة توفري الصحة للجميع، 

االت املهمة يف الصحة، من هذا وهو األ مر الذي دفعنا لتناول جانب الصحة اإلجنابية كأحد ا
املنطلق كانت النساء الريفيات احلوامل هن موضوع حبث الوعي الصحي، حيث تطرح إشكالية 

الدراسية احلالية التساؤل الرئيسي اآليت:
الصحة اإلجنابية؟ماذا تعرف املرأة الريفية احلامل عن 

: ة الدراسةأمهي
تنبع أمهية هذه الدراسة من حمورين أساسيني:

أوهلما/تطبيقي: يشمل اآليت:
_حتديد مستوى القدرة اإلقناعية للمؤسسات الصحية وفقا جلمهور النساء الريفيات. 

_الوقوف على أهم معوقات عملية اتصال املؤسسات الصحية جبمهورها من النساء الريفيات.
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ن حجم اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات الصحية من أجل االرتقاء بصحة _توفري معلومات ع
املرأة.

لتوعية الصحية.  _حتديد سبل االرتقاء بعناصر اجلودة يف اخلدمات الوقائية، ما يتعلق 
لريف: هل يعترب تغريا خارجيا يف معظمه يشمل  ال الصحي  _حتديد مستوى التغري الثقايف يف ا

جمموعة من املؤسسات الصحية يف الريف، أم هم تغري كذلك يف األفكار واالجتاهات.فقط إدخال 
نيهما/أكادميي: ويتمثل بشكل رئيسي يف:

_تناول املوضوع من جانب علم االجتماع االتصال.
تمع.  له دور مؤثر يف تنمية ا _االهتمام مبوضوع املرأة اليت متثل قطاعا بشر

بصحة األم والطفل اليت تركز عليها اجلهود املبذولة من قبل الدولة للحفاظ _مناقشة قضية متعلقة 
على حياة األم والطفل.

_البحث يف القابلية اإلقناعية للمضامني اإلعالمية الصحية اليت مصدرها املؤسسة الصحية لدى 
وامل مجهور خاص يف عملية االتصال، هن النساء الريفيات اللوايت يتحددن خبصائص تتعدى الع

لسلوك االجتماعي واالتصايل وحمدداته الثقافية. الدميغرافية إىل عوامل تتصل 
أهداف الدراسة:

على ضوء مشكلة البحث تتحدد أهداف الدراسة احلالية بشكل أساسي يف التعرف على 
ا يف نشر الثقافة النوعية التوعوية القدرات اإلقناعية (التأثري) للمؤسسات الصحية، بكالم أدق قدرا

لصحة املرأة احلامل.
املفاهيم األساسية للدراسة:

نستخدم يف حبثنا الراهن عددا من املفاهيم، حناول أن نوضح املقصود كل منها على النحو 
التايل:

ا George Friedmanيعرف جورج فريدمان املؤسسة الصحية:  املؤسسة على:" أ
ملقابل منافع عن هذه املسامهات"نظام متوازن يتلقى مسامهات حتت شكل املال  1واجلهد، ويقدم 

لنسبة للمؤسسة الصحية يف خدمات العالج والوقاية واإلعالم،  من ذلك تتحدد هذه املنافع 
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ويقتصر املفهوم اإلجرائي للمؤسسة الصحية يف هذا البحث على الوحدة العمومية لألمومة 
والطفولة لبلدية عني النويصي.

تعريف املرأة يف االصطالح كما يف اللغة إىل حمدد بيولوجي يتجسد يف جهازها يستند املــرأة:
التناسلي املسؤول على أنوثتها وإجناب األطفال، والذي يؤهلها ألن تكون زوجة وأم، حيث جاء يف 

حلمل"«QUILLETقاموس كيلي ، على ذلك جاء 2املرأة هي أحد اجلنسني الذي يتميز 
ئيا املرأة احلامل. املفهوم ليعين إجراذات 

ذكر ابن خلدون يف تعريفه للريف يف الفصل الثاين من الباب اخلامس عن وجوه الــريف: 
املعاش وأصنافه ومذاهبه، على أنه "من ينتحل العلم من الغراسة والزراعة يكون من احليوان الداجن 

رير من دوده والعسل من ستخراج فضوله املتصرفة بني الناس يف منافعهم كاللنب من األنعام واحل
لقيام عليه، وإعداده الستخراج مثرته، ويسمى كله  حنله، أو يكون من النبات يف الزرع والشجر 

ويقتصر استخدام هذا املفهوم يف هذه الدراسة على تنظيم اجتماعي يتميز بنمط ، 3فالحا"
تشرف عليها بلدية معيشي يقوم أساسا على النشاط الفالحي، والذي جرى متثيله بثالثة قرى 

عني النويصي بوالية مستغامن، وهي: دوار دندن، دوار والد محدان ودوار بلحاج.
يعرف الوعي يف االصطالح على أنه " اجتاه عقلي انعكاسي ميكن الفرد من الوعي الصحي: 

لبيئة احمليطة به، بدرجات متفاوتة من الوضوح والتعقيد، ويتضمن ذلك وعي الف رد الوعي بذاته، و
لعامل اخلارجي" ألشياء و ، من ذلك يصبح الوعي الصحي 4لوظائف، العقلية واجلسمية، ووعيه 

لصحة،  أما عن معناه اإلجرائي فقد مت توظيف هذا املفهوم ليدل على املعارف هو إدراك الفرد 
املتعلقة بصحة األم احلامل.

مالصحة اإلجنابية:  ج العمل للمؤمتر الدويل لألمم املتحدة جاء تعريف الصحة اإلجنابية يف بر
áÊäãíÉ ÇáãäÚÞÏ ÚÇã1994 ÈÃäåÇ " ÍÇáÉ ÇáÑÝÇåÉ ÇáßÇãáÉ ÚÖæíÇ æäÝÓíÇعن السكان وا

æÇÌÊãÇÚíÇ¡ æáíÓÊ ÝÞØ ãÌÑÏ ÇáÎáæ ãä ÇáãÑÖ Ãæ ÇáÅÚÇÞÉ Ýí ßá ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÌåÇÒ
ÇáÊäÇÓáí ææÙÇÆÝå æÚãáíÇÊå¡ æåí ÊÚäí ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÍÕæá Úáì ÍíÇÉ ÌäÓíÉ ÂãäÉ

æãÑÖíÉ¡ æÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÅäÌÇÈ æÇáÍÑíÉ Ýí ÊÞÑíÑ ãÊì æßíÝ íãßä ÊÍÞíÞ Ðáß"5 ويدل معىن ،
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ألم والطفل (رعاية األمومة  الصحة اإلجنابية يف هذا البحث على الرعاية الصحية اخلاصة 
والطفولة).

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
البحث وأدواته، وكذا العينة:نسعى يف هذا اجلانب إىل تقدمي وصف عام ملنهج

ينتمي هذ البحث إىل:منهج البحث:
دف حسب سلتيز -  :6وآخرون إىلSelltizالبحوث االستكشافية اليت 

جعل الباحث أكثر تعودا على الظاهرة اليت يقرتح دراستها الحقا بطريقة أكثر تنظيما.- 
تقريب الباحث من الوسط أو احليز الذي ينوي أن جيري فيه حبثه.- 
توضيح املفاهيم.- 
ترتيب األوليات فيما خيص إجراء األحباث مستقبال.- 
ألحباث يف األوساط الطبيعية.-  مجع املعلومات حول قابلية القيام 

وفضال عن ذلك يتيح استخدام هذا النوع من الدراسات للباحث صياغة فروضه بطريقة واقعية، 
"كما متكنه من اختيار أكثر الوسائل الفنية صالحية للدراسة، إىل جانب حتديد األسئلة اليت 

.7تتطلب اهتماما وتركيزا وفحصا تفصيليا"
ت مقننة عن أما حنن فقد كانت الغاية من استخدامنا للبحث ا الستطالعي هو توفري بيا

الظاهرة يف جمال جمتمعنا نستفيد منها يف دراسات مستقبلية.
وقد استخدمنا طبقا _البحوث التجريبية اليت تعتمد على امليدان لرصد ما جيري على أرض الواقع،

لتجربة يف لذلك املنهج التجرييب امليداين الذي يهدف إىل الوصف و التفسري، حيث يشري مفهوم ا
ا  يف عالقتنا مع الواقع، كما أ هذا السياق إىل "جمموعة مكتسبات الفكر الناجتة عن تدريب قوا

دف دراستها، وصياغتها صياغة مفهومة مث اختبارها ميدانيا" ،  وبناءا 8متثل أيضا إحداث ظاهرة 
يل توفري معلومات واقعية على ذلك قمنا حبوارات ميدانية مباشرة متعمقة مع النساء احلوامل يف سب

عن الظاهرة. 

: األدوات املنهجية للدراسة
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يف هذه الدراسة على املقابلة احلرة املتعمقة كأداة أساسية يف البحث اليت انطلق فيها اعتمد
ت كل على حدى بـ" معارفك على صحة املرا يل بلكرش ": (معرفتك عن ما  احلوار مع املبحو

احلامل)، و قد راعينا يف اتصالنا معهن عامل اللغة (استخدام الدارجة)، مراعاة يتعلق بصحة املرأة 
لتكوينهن املعريف البسيط. 

دقيقة)، وذلك مراعاة 40ومت إجراء كل مقابلة على حصتني (حيث دامت كل حصة ما يقارب 
ت اللوايت طرحن مشكل الوقت واملهام املنزلية. إىل جانب ذلك، جر  ى استخدامنا لظروف املبحو

نوية. للمالحظة كأداة 
احلدود النظرية للدراسة:

ننطلق يف حبث موضوع دراستنا احلالية من تصورين أساسيني:
تمع هو جمموعة  أوهلما/ سوسيولوجي: ممثال يف نظرية التفاعلية الرمزية اليت تنطلق من افرتاض أن ا

ا من من التفاعالت اليت حتدث بني أفراده من خالل  رموز هلا معان مشرتكة لديهم، يتم اكتسا
خالل هذه التفاعالت.

نيهما/ اتصايل: ممثال قي نظرية االتصال عرب مرحلتني اليت تقوم على افرتاض مفاده أن الرسائل 
اإلعالمية متر عرب شبكة العالقات االجتماعية من خالل قادة الرأي لتصل إىل ذهن الفرد. 

التصال املمثل يف ومن مث تعد العال قات االجتماعية متغريا أساسيا يف عملية التأثري، على القائم 
املمارسني الصحيني يف املؤسسات الصحية من الوعي به.

عينة الدراسة وخصائصها:
مراعاة خلصوصية البحث الذي يتناول جانبني أساسيني مها: املرأة الريفية من جهة، والصحة 

على مرحلة احلمل (لتقريب فهم فكرة الصحة االجنابية معناها يف هذا البحثاإلجنابية اليت حصر
ينا انتقاء عينة ممثلة  ت) من جهة أخرى، وحرصا منا أن تكون العينة ممثلة أحسن متثيال ار للمبحو

بـ:



فوزية بوشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالريفيةمالمح الوعي الصحي عند المرأة  

387

ت من دوار -  النساء احلوامل القاطنات مبنطقة ريفية منذ فرتة، حيث طبقت الدراسة على املبحو
محدان، دوار دندن ودوار بلحاج، أمكن احلصول عليها من جمموع املرتددات على وحدة والد

عتبارها جماال من جماالت الصحة اإلجنابية. واعتمادا على   األمومة والطفولة لبلدية عني النويصي 
حالة، ممن استطعن 20كل هذه االعتبارات جاءت عينة الدراسة قصدية منوذجية مكونة من 

ة مع أداة الدراسة.  االستجاب
وفيما يلي تقدمي خلصائص العينة:

ت أن مجيعهن، هن دون الـ من حيث متغري السن ت الفئة العمرية للمبحو 30: توضح بيا
مبحوثة) يقع سنهن يف الفئة العمرية 11ما يقابل (%55سنة: اجلانب األكرب منهن، وبنسبة 

ت (%45)، و24_20( ت) هن ما بني 9من إمجايل املبحو سنة. 29_25مبحو
ت بوضعية تعليمية متدنية، حيث أن من حيث متغري املستوى التعليمي : يتميز مجيع املبحو

ت %50) هن من ذوات املستوى االبتدائي، و%50نصف العينة ( من إمجايل املبحو
ت) هن من ذوات املستوى املتوسط، ومل مت10( لقراءة مبحو ت ال يلمن  إحصاء مبحو

والكتابة، وهو األمر الذي يفسر يف ضوء تطبيق الدولة السرتاتيجية حمو األمية، وإجبارية التعليم من 
سنة، وجمانتيه.16إىل 6

ال أن غالبيتهن وبنسبة من حيث متغري النشاط املهين: ت البحث يف هذا ا تشري بيا
مبحوث) ال ميارسن أي نشاط مهين ما عدا عملهن 19عادل (من إمجايل العينة ما ي95%

%5التقليدي الذي يتحدد يف رعاية األبناء وتدبري شؤون البيت، مقابل نسبة ضئيلة جدا بلغت 
يتحدد يف اخلياطة اليت تعترب من املهن  (ما يقابل مبحوثة واحدة فقط) متارس نشاطا اقتصاد

ت، وكذا معطيات التقسيم النوعي النسوية، وهو أمر يتفق مع مؤشر احل الة التعليمية للمبحو
للعمل.

ت البحثمن حيث متغري املستوى االجتماعي:  أن مجيع يف هذا اجلانبتشري بيا
ت ( ) هن من عائالت حمدودة الدخل. %100املبحو

ال املكاين للدراسة:  ومة والطفولة العينة مت احلصول عليها من جمموع املرتددات على وحدة األما
عتبارها جماال من جماالت الصحة اإلجنابية.  لبلدية عني النويصي 
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ال الزمين للدراسة: رات االستطالعية للوحدة لفرتة قاربت الشهر: من ا فيفري 22استمرت الز
.2016مارس من عام 21إىل غاية 

عرض ألهم نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها:
ت من خالل املقابالت املفتوحة فيما يلي عرض  لنتائج العمل امليداين، وما حصلنا عليه من بيا

ت البالغ عددهن ( مبحوثة)، وترتبط خطة عرض هذه 20اليت أجريت مع عينة من املبحو
ا احلوارات املتعمقة معهن، وما تفرع عنها من مسالك، لذلك  ر ت بسري املناقشات اليت   أ البيا

حماور أساسية هي:3نب، وبناءا على حتليل املقابالت، متضمنا على جاء هذا اجلا
ت عن الصحة اإلجنابية. معارف املبحو

ت عن الصحة اإلجنابية. مصادر معارف املبحو
ت مع هذه املعارف، ما يقابل سلوكهن الصحي. تعامل املبحو

ت عن الصحة االجنابية:  قد كشف البحث يف هذا اجلانب عن النتائج اآلتية: معارف املبحو
ت، وبنسبة ( ) يعرفن أن وحدات األمومة والطفولة توفر هلن الدعم أثناء %100_مجيع املبحو

ا تشمل أساسا  احلمل وفقط مع إقصاء للفرتات األخرى (أثناء الوالدة وبعدها). ويعرفن أ
لنسبة لألم والطفل، حيث يطلقن ع ع املرا و البييب" التطعيمات  ع الفاكسان  ليها " سونرت 

(مراكز تلقيح املرأة و الطفل)، و متابعة احلوامل، مراقبة الطفل من حيث الوزن، وتنظيم األسرة، مع 
ألساليب الصحية السليمة لكي  غياب أي إشارة للتثقيف الصحي: ما يشمل تثقيف النساء 

عاية أفضل ألطفاهلن بعد الوالدة. يتمكن من رعاية أنفسهن ومحلهن، وتقدمي ر 
ع  ا يف املقام األول " تديري الفاكسان  ت يفهمن رعاية األمومة و الطفولة على أ _مجيع املبحو

لتطعيمات)"  ن DTالكرش": ما يعين قيام املرأة  و الكزاز)، فاكسان للغر " (ضد الديفتري
راء الفحوصات الدورية، وال ميكن أن نفسر ذلك إال (التطعيم للطفل)، واملتابعة الطبية للحامل، وإج

يف إطار التمثل االجتماعي، ما يقابل  التصور الشائع لدى هؤالء عن خدمات رعاية األمومة 
ع املرا  ع الفاكسا  والطفولة، والذي يتجسد يف املفهوم الذي مينحنه للوحدة " سونرت 

ن"هذا من جهة، من جهة أخرى نوعية األدا ء اخلدمايت الذي تتميز به وحدة عني النويصي والغر
لذات، والذي يرتكز أساسا على خدمات التطعيم هذا ما كشفت عنه املالحظة املباشرة، مما أدى 
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ا "مراكز للتلقيح"، وهو األمر الذي  ت، وترك لديهن انطباع  إىل هذا الربط يف ذهن املبحو
Georgeيف هذا الصدد يقول جورج هربرت ميد يفسر يف ضوء نظرية التفاعلية الرمزية، و 

Herbart Mead9 إن البشر يتصرفون حيال األشياء على أساس ما تعنيه تلك األشياء"
هلم". 

ت: _ (ضد مبحوثة) يعتقدن أن التطعيم17من إمجايل العينة ما يقابل (%85غالبية املبحو
والكزاز)، يتم خالل فرتة احلمل وفقط، و  مجيعهن يعرفن عنه أنه يكون خالل كل محل، الديفتري

ومجيعهن يعتقدن أن التطعيم يكون مرة أو مرتني يف كل محل، هذا ما ظهر بوضوح من خالل 
ت واملالحظة املباشرة. احلورات املتعمقة مع املبحو

ن يعرفن مبخاطر احلمل املتكرر على صحة األم، و بصرف النظر عن ذلك أكدت  أقرت مجيعهن أ
ت ما يقابل %85يتهن (غالب ن يقتنعن بفكرة تنظيم الوالدات، 17من إمجايل املبحو مبحوثة) أ

ن يفضلن االكتفاء ب ن 3و أطفال على األكثر مستقبال مراعاة لظروفهن االقتصادية املتدنية كو
ن من عائالت فقرية، و ليس تلبية للعامل الصحي، و هو األمر الذي يتناقض مع الفكرة ( كو

لتأثريات السلبية للحمل املتكرر على صحة األم)، والغاية املرجوة من برامج تنظيم األسرة  يعرفن 
اليت تعمل الدولة لتوصيلها للمرأة من خالل وحدات رعاية األمومة و الطفولة. 

_ولإلحاطة بفهمهن ملاهية تنظيم الوالدات، كان من املفيد أن نطرح سؤاال نستعلم فيه عن ذلك 
ح كي تفهمي تباعد الوالدات؟": كيف تفهمني تباعد الوالدات؟، وقد كان فهم مجيع "ص

ش ما جتبيش الذراري بزاف، وتقدي تعيشيهم":  ت عينة البحث يف: "تشريب الكاشيات  املبحو
تستخدمني حبوب منع احلمل حىت ال تنجبني الكثري من األطفال، حىت تتمكنني من رعايتهم 

19، ما يقابل (%95ت مثل هذه االستجابة على لسان غالبيتهن:اجتماعيا، وقد تكرر 
مبحوثة). 

ت يف جانب التعرف على معارفهن عن أساليب تنظيم الوالدات  _كشف تعميق احلوار مع املبحو
خاصة وأن فهمهن ملقاصد ذلك قد اقتصر على "استخدام حبوب منع اجلمل"، تركيز مجيعهن على 

مل، و غالبيتهن:  على الكاشيات (احلبوب)، لربة (احلقنة) ، سرتيلي "الكاشيات": حبوب منع احل
لغة stérilet(احلاجز املهبلي ت داللة  )، واألنبوب (الواقي الذكري)"، و قد كانت هلذه البيا
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ن يستخدمن  األمهية يف تعاملهن مع هذه الوسائل، حيث كشفت احلوارات املتعمقة معهن أ
، ا أكثر أما يف حني أن " لربة ختدع و حرام يف الدين": احلقنة غري آمنة و حمرمة دينيا)، احلبوب أل

"سرتيلي مشي مليح يضر املرا": احلاجز املهبلي مضر بصحة املرأة)،  و"األنبوب ماكانش الراجل 
لييبغي يديره ثقافتنا هاكا دايرة ما يبغيش يديره": الواقي الذكري، ال يوجد رجل يقبل استخدامه، 

ت، و االنطباع الذي خنرج به من احلوار يف ألنه  واقع ثقافتنا ميلي ذلك)، على حد تعبري املبحو
تمع.     هذا اجلانب هو أننا أمام تصورات ومعتقدات متليها ثقافة ا

ت يف كون هناك: أمراض تستدعي طلب  _أظهر البحث وجود اعتقاد راسخ لدى املبحو
وأخرى ال تستدعي ذلك من قبيل اآلالم مثال، و نزالت الربد، و االستشارة الطبية من قبيل احلمى، 

قد كان مثل هذا االعتقاد هو من أحد األسباب املهمة يف التأخر يف العالج لدى املرأة الريفية، هذا 
ت " نروح للطبيب مني نويل قراف": (أقدم إىل الطبيب  ت املبحو كد لنا من خالل استجا ما 

خطرية)، و هناك أمراض تستدعي العالج الرمسي، و أخرى العالج غري عندما أكون يف حالة 
الرمسي، ما يعكس "أمهية الثقافة يف حتديد أمناط األمراض و تفسريها، وعالجها وطبيعة التفاعل مع 

ت رعاية األم احلامل ضمن األمراض اليت 10اخلدمات الصحية الرمسية" . وقد صنفت مجيع املبحو
اية للطفل، و هو األمر الذي يتناقض فعليا مع الغاية اليت تستهدفها برامج تستدعي االستشارة، مح

رعاية األمومة والطفولة، و جتد هذه النتيجة تفسريها يف واقع وضع املرأة يف املعتقد الشعيب الذي 
"مياثل بني خصوبة املرأة و خصوبة األرض و النبات، فالشجرة اليت ما تضلش قطعها أحسن، 

ال تنسل للزوج أن يطلقها. لذلك يقول للعروس: ربنا جيعلك شجرة تطرح وما متال والزوجة اليت
.11املطرح"

ت وبنسبة  عموما بـعدم الوضوح، حيث غلبت عليها:%100_متيزت معارف مجيع املبحو
ت من قبيل "زعما مليحة ليا أ ت استجا السطحية: حيث تكررت على لسان املبحو

ن هذا ما نعر  .ف": (يعين مفيدة يل وللطفل، هذا ما أعرف).والغر
 لنسبة لغالبيتهن، وبسؤالنا هلن "كيف؟"، إىل "مليحة اجلزئية: حيث قادت احلوارات املتعمقة 

عندها فايدة هذا فقط ": (مفيدة، لديها فائدة فقط).
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 ت يف " يقولك ت غالبية املبحو مليحة التشوه: لتضمنها معتقدات، حيث حتددت استجا
ا تساعد  ا مفيدة، أل دة صعيبة" (يقال أ دة تزيدها يف اجلهد، و ما جتيهاش الز تعاون املرا يف الز
ش ما  ن  ع الغر املرأة أثناء الوالدة، تعطيها اجلهد، و ال تعاين من عسر الوالدة)، "فكسان 

ك ألن مصدرها االتصال خيرجلهش املرض بزاف" (تطعيم الطفل لتجنب كثرة االمراض)، "...، وذل
عتبار أن املعاين وفقا لتصورات النظرية التفاعلية الرمزية هي نتاج التفاعل االجتماعي يف  الشخصي 
تمع، إال أن هذا االتصال الشخصي مل ينجح يف نقل مضمون الرسالة نقال صحيحا بسبب ما  ا

ترب من معوقات االتصال، ما جعلها يتضمنه من وسائط اتصالية اليت تنتقل عربها املعلومة واليت تع
ال مفتوحا أمام  تتعرض للكثري  من التحريف، مما يدفع القول أن االتصال الشخصي يرتك ا

. التحريف
ت عموما شكل أفكار اجتماعية متثلت يف: _أخذت معارف املبحو

قيم: تراوحت ما بني "مليحة" "ماشي مليحة"، "فيها فايدة": (لديها فائدة)، " ما
فيهاش": (ليس لديها فائدة).

 ش ما دة  ش ماجييهش املرض بزاف"، "مليحة للز ن  ومعتقدات من قبيل" مليحة للغر
جتيهاش صعيبة"، "تعطي للمرا اجلهد" ...، سببها التعرض لالتصاالت الوسيطة ما يؤدي إىل تغري 

ختصار أن هذه الدر  اسة قد كشفت عن أمهية املعلومات، ونستطيع أن نقول يف هذا املقام، و
عتبارها عامال أساسيا يف  اجلماعات غري الرمسية املمثلة يف: العائلة، األقارب، األصدقاء واجلريان 

نقل املعلومات الصحية وتبادهلا بني النساء الريفيات، والريفيني عموما.
ة، تفسريها ضمن و عموما جتد كل هذه النتائج مبا فيها فاعلية االتصاالت الشخصية و اجلمعي

تمع هو عبارة عن حجم معني من التفاعالت اليت  املقوالت األساسية للتفاعلية الرمزية يف أن "ا
إلضافة إىل  جتري بني أعضائه، و هو يتكون من مجاعات يرتبط األفراد من خالهلا ببعضهم البعض 

ا" .12العالقات اليت تربط اجلماعات ذا
ت  يرغنب يف احلصول على معلومات حول الصحة اإلجنابية: ما يتعلق _نسبة كبرية من املبحو

بصحة املرأة والطفل، ويرغنب أن تويل املؤسسات الصحية العمومية أمهية لذلك، حيث أقرن عن 
ش  ت اللفظية اآلتية: ما يعطو الستجا غياب جانب اإلعالم يف نشاطها، و هو ما عربن عنه 
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) ، ما يب غوش مني تسقسيهم (ال يرغبون أن نسأهلم)، جاتين مها وما يعرفوش معلومات ( ال يعلمو
(أعتقد أنه بدورهم ال يعلمون)، ما حيوسوش يفهمو يديرولك لربة و تقوللك ساي" (ال يبحثون يف 
ت املماثلة، غري أن املالحظة يف هذا  األمر، املهم يعطوك احلقنة وكفى)، و غريها من االستجا

ال قد أفصحت عدم د ت، حيث الحظنا عدم اهتمام الغالبية ا ت اللفظية للمبحو قة االستجا
خلدمة  الستعالم، و اكتفائهن  ت  العظمى للنساء املرتددات على الوحدة مبا فيهن املبحو
العالجية و فقط، ورمبا جتد هذه املعلومة البحثية تفسريها يف ضوء احلقائق السابق اإلشارة إليها، 

لذات يف: "ما يبغوش مني تسقسيهم". و
ت، معلومات عن وجود نوع من  _وإىل جانب كل ذلك، وفرت لنا احلوارات املباشرة مع املبحو
ن الذي احتوى على العديد من املصطلحات الطبية من قبيل:  االستعارة الثقافية يف خطا

l’infection ،diabèteulcère األسباب ، وهذه االستعارة حسب نتائج البحث تعود إىل
التالية:

ملؤسسات الصحية، ويف هذا السياق يعترب جورج ميد G. Medالتفاعل االجتماعي واالحتكاك 
الرمز هو اجتماعي يكتسب من خالل التفاعل مع اآلخرين. 

ن للمرض. ت أو أحد أفراد عائال التجربة من خالل معايشة املبحو
ت عن الصحة االجنابية:  ظهر البحث يف هذا اجلانب النتائج التالية:أمصادر معارف املبحو

_ كان االتصال الشخصي و اجلمعي أكثر االتصاالت فعالية يف عملية نقل املضامني اإلعالمية 
لوحدات اخلاصة، العائلة، األقارب، اجلريان، و األصدقاء  الصحية، حيث لعب األطباء العاملون 

لصحة واحمليط االجتماعي دورا أساسيا يف إحاطة  ملواضيع املتعلقة  ت الريفيات علما  املبحو
ت، وجتد هذه  لتلقيح و املتابعة الطبية، و تنظيم األسرة على حد فهم املبحو اإلجنابية ( ما يتعلق 

ا Haider( هيدر املعطيات البحثية ما يفسرها يف إطار نظرية اجلماعة املرجعية اليت يرى أصحا
) أن اجلماعة املرجعية تساهم يف صياغة قيم الفرد NewcombمبونيوكMerton، مريتون 

، ونظرية  العالقات االجتماعية 13وحتديد سلوكه، وأن الفرد مييل إىل تبين اجلماعة كمصدر للتوجيه"
اليت تنطلق من افرتاض مفاده أن الرسائل 14مللفني ديفلريMalvine DEFLEURلـ
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جتماعية لتصل إىل ذهن الفرد وعواطفه، وبنيته النفسية، اإلعالمية متر عرب شبكة العالقات اال
م االجتماعية.  فاستجابة الناس للرسائل اإلعالمية مرتبطة بنمط عالقا

إال أن هذه املعلومات واملعارف املكتسبة، قد أخذت يف كثري من األحيان شكل التوجيه الصحي 
لق لتلقيحات أو الفحص الطيب، أكثر منه ما يعين توجيه النساء إجيابيا عن طريق النصيحة  يام 

التثقيف الصحي. 
نو ت، إال أنه يظهر  _يعترب التلفزيون من أكثر وسائل االتصال اجلماهريي أمهية لدى املبحو

7من إمجايل العينة ما يقابل (%35مقارنة مع االتصال املباشر، إذ ال يعترب أساسيا إال لدى
ت) بسبب إنشغاال ملهام املنزلية، مقابل مبحو ت  %80لنسبة للطبيب، و %100ت املبحو
14لنسبة للمحيط االجتماعي، ما يقابل ( %70مفردة)، و 16لنسبة للعائلة ما يقابل (

ت اليت ميكن تفسريها يف ضوء أفكار كل من الزارسفيلد Lazarsfeildمبحوثة)، وهي البيا
عن فعالية االتصال الشخصي يف التأثري االجتماعي و اليت Berles sonوبريلسونKatzوكاتز 

تقوم على أنه  من السهل االنصراف عن حمتوى اإلعالم اجلماهريي خاصة اليت تتفق مع حاجات 
وأراء األفراد وميوهلم، ولكن من الصعب جتاهل احلديث مع صديق أو قريب.

ت)،3من إمجايل العينة (%15_ حمدودية دور كل من الراديو بنسبة وصلت إىل  اجلريدة مبحو
ملستوى التعليمي %5بنسبة  (مبحوثة واحدة)، يف جمال التوعية الصحية، وهو األمر الذي يفسر 

ت. احملدود للمبحو
نوي جدا يف جمال التوعية، حيث مل تتجاوز اإلشارة إليها   _بروز وحدة األمومة و الطفولة بدور 

ت ما يقابل (%15بل كمصدر إعالمي إال من ق ت) ألسباب 3من إمجايل املبحو مبحو
مرجعها عدم القدرة على االستجابة الصحية خاصة من حيث اإلعالم: حيث تكررت على لسان 
)، "ما يبغوش مني نسقسوهم"  ت من قبيل " ما يقولولناش" (ال يعلمو ت استجا غالبيية املبحو

كد لنا من خالل املالحظة، حيث ال تبادر (ال حيبون أن نستعلم و نسأهلم)، و ه و األمر الذي 
إلعالم.  لوحدة  ممارسات الصحة 

غياب أي إشارة للملصقات واملناشري الصحية ألسباب مرجعها حسب نتائج املقابالت:_
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ت، (هن من املستوى التعليمي االبتدائي واملتوسط). املستوى التعليمي احملدود للمبحو
ذا ما كشفت عنه املالحظة).الالمباالة (ه

لنسبة لبعضهن. ملعلومة اجلديدة  يت  ا ال  االعتقاد 
نه ال يصلح إال لتدوين عمليات  _غياب أي إشارة للدفرت الصحي لالعتقاد الراسخ لديهن 

هذا ما أظهرته نتائج احلوارات املتعمقة،التطعيم، وكونه وسيلة للتسجيل الطفل للدخول املدرسي،
ىل جانب حمدودية املستوى التعليمي.إ

ت : خلص البحث يف هذا اجلانب إىل:السلوك الصحي للمبحو
ت يقمن بفحوصات دورية عند أطباء خاصني، واتفقت وجهات نظرهم حول  _مجيع املبحو

أسباب ذلك يف اآليت: 
.(الطبيب يعرف جيدا) :"املعرفة: " الطبيب هو يعرف خري
 إليكوغرايف (التصوير توفر العيادات اخلاصة على الفحوصات املكملة السيما ما يتعلق 

املسحي).
 املعاملة اجليدة واإلعالم: " الربيفي تنجمي تسقسيه حبريتك يف سونرت ماعندكش حرية":( لدى

اخلاص تستطعني االستعالم بكل حرية، يف املركز ليس لديك حرية)، " مني نسقسي خناف، مني 
أخاف عندما أستعلم، عندما تسأليهم (املقصود هو املمارسني الصحة تسقسهم مايواجبوكش": (

العمومية) ال جييبونك). 
.(عند الطبيب اخلاص يتم فحصك بسرعة) :"عدم االنتظار: "عند الربيفي تفويت بلخف

ت بـ: _تتحدد مصداقية املعلومة لدى املبحو
 ن، ودوافعهن اليت جيب أن توضع موضع االعتبار.مدى إشباعها حلاجا
 لثقة من جانبهن فيه، وهو األمر الذي مصداقية املصدر: اليت تتحدد مبستواه املعريف، وخاصة 

جيعل من األطباء، وأفراد العائلة هم مصادر عالية التصديق، ما جيعلهم يربزون كقادة رأي (قيادة 
جمتمعية) يف عملية االتصال اإلقناعي.

ر.تكرار املعلومة من طرف أكثر من مصد
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ت ميارسن نوع من االنتقائية اجتاه املعلومات الصحية، وذلك وفقا  _أظهر البحث أن املبحو
ن ودوافعهن، وجتد هذه النتيجة تفسريها يف نظرية التأثري االنتقائي اليت تقوم على تصور أن  حلاجا

األفراد خيتارون ما يتعرضون إليه وفقا لدوافعهن.
ت يتعاملن مع  املعلومة الصحية على أساس املنفعة، مبعىن مدى إجيابيتها يف اشباع _كل املبحو

ا. ا معلومة يف حد ذا ن يف العالج ال يف كو حاجا
ت:  أن مضامني وسائل اإلعالم السيما التلفزيون هي مفيدة إال أن %95_تنظر غالبية املبحو

يت تبقى مرتبطة بسلوك املرض، ويظهر األمر يتوقف عند حدود االقتناع دون املمارسة الفعلية هلا، ال
ن ال يضعنها موضع  ييدهن هلا إال أ ا، و ت  من هذا ختلف الفعل عن الفكرة، فرغم إقرار املبحو

التنفيذ، وذلك لعوامل مؤثرة حتول دون حتول الفكرة إىل فعل جنملها يف:
ت املستقبل للمعلوم ملبحو ات، والذي يعوق انتشار النظام االجتماعي والثقايف الذي حييط 

ن يقتنعن  ت أ اخلدمات الوقائية وحىت العالجية يف أحيان كثرية، حيث كشف احلوار مع املبحو
غيا  مهية إجراءات الوقاية مثل الفحوصات الدورية، التحاليل، ولكن: "مانطيكش نقول مول الدرا 

ماعندي والو، شايقول؟ ماي ع الكانسار، وأ بغيش،": (ال أستطيع أن أقول لزوجي ندير الراديو 
ال أعاين من أي شيء، ماذا سيقول؟  لتصوير اإلشعاعي من أجل السرطان، وأ أريد القيام 
سريفض)، " حنا كومشي تكوين مريضة بزاف ما تروحيش لطبيب": (حنن لو مل تكوين مرضة جدا 

مشي مريضة": (ال يوجد يف ال تذهبني إىل الطبيب)، "ماكانش يف ثقافتنا تديري الراديو ومين
لتصوير اإلشعاعي، وأنت سليمة)، " عاله انيت تديري التعيار والراديو وانيت  ثقافتنا أنك تقومني 
لتحاليل والتصوير اإلشعاعي وأنت يف صحة جيدة)، على حد تعبري  معندك والو": هل تقومني 

ت.   بعض املبحو
الدوافع واحلاجات. 

ت مبصداقية معتدلة، وأن درجة مصداقيته حيددها _يتمتع احمليط االجت لنسبة للمبحو ماعي 
عاملي:
.خربة الفرد الناقل للمعلومة
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 ت ال يقتنعن تعدد املصادر الناقلة للمعلومة (إذ كشف البحث يف هذا السياق أن املبحو
ملعلومة إال بعد تكرارها عرب أكثر من شخص).

كمصدر صحي حديث وتقليدي واحمليط تقليدي أكثر._يظهر كل من العائلة واحمليط  
_أظهر البحث نوعان من املؤثرات املعيقة لإلعالم الرمسي الذي تنقله املؤسسات الصحية هي:

 مؤثرات وظيفية ظرفية تؤثر على السلوك ال االجتاه ممثلة يف اإلمكانيات املادية (مجيعهن ذوات
توى التعليمي احملدود.مستوى اجتماعي بسيط)، وأشغال البيت، واملس

 ثريات معرفية وسلوكية تتحدد يف احمليط االجتماعي أكثر، كمصدر مؤثرات بنائية متارس 
ثرياته ما بني عدم االلتزام مبا هو صحي رمسي، وعدم االلتزام مع  إعالمي مضاد، وقد تراوحت 

لذات يف إطار نظرية التنافر التوجيه حنو املمارسات الشعبية، وتفسر هذه النتيجة البحثية 
الذي يرى أنه يف حالة التعارض بني عناصر املعرفة لدى Festingerاملعريف لليون فيستنجر

لعنصر املعريف القدمي واستبعاد اجلديد،  و هو  الحتفاظ  الفرد، قد يلجأ هذا األخري إىل إزالته 
ت عينة البحث. السلوك الذي تبنته املبحو

إلعالم الصحي التقليدي، و ذلك لـ:_أظهر البحث أن مجيع  ثرا  ت هن أكثر  املبحو
 .(جمتمع ريفي) ثري الواقع الثقايف
 ا، وانتمائهن إليها (مجاعة االجنذاب إىل القيادة التقليدية املمثلة خاصة يف العائلة الرتباطهن 

مرجعية).
مل ستوى التعليمي واملستوى املعيشي ثري اخلصائص األولية لعينة البحث (ال سيما فيما يتعلق 

احملدوددين).
خاتــمة:

يف حماولة منا لتحليل الوعي الصحي لدى املرأة الريفية لتحديد مدى فاعلية األداء اإلعالمي 
ر اليت حتدثها على املرضى، أظهرت نتائج هذه الدراسة أن: للمؤسسات الصحية، واآل

ة اإلجنابية سطحية، حييطها التشويش لتعدد الوسائط الناقلة _معلومات املرأة الريفية يف جمال الصح
هلا (األفراد واجلماعات غري الرمسية)، ما يسبب تغري يف املعلومات.
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ت إىل الوعي  ملبحو _رغم ذلك فإن التعرض لالتصاالت الوسيطة (الشخصية واجلمعية) قد أدى 
ملوضوع.

إيصال الرسائل املتعلقة مبوضوع الصحة اإلجنابية._فاعلية االتصاالت الشخصية واجلمعية يف 
ت من  نوي جدا يف ذلك، ألسباب مرجعها خصائص املبحو _بروز االتصال اجلماهريي بدور 

حيث مستواهن التعليمي، متضمنة أيضا املوقف (االهتمام بشؤون البيت).
بسبب مضامني هذا املوضوع،_يف مقابل ذلك مل تنجح وحدة األمومة والطفولة للبلدية يف نقل 

قصور على مستوى استجابتها الصحية: من حيث اخلدمات الطبية، واإلعالم خاصة حبسب نتائج 
البحث.

_ظهور األطباء، العائلة واحمليط كمصادر أساسية يف نقل املضمون اإلعالمي الصحي.
ة رأي منفتحني (قيادة _متتع هؤالء مبصداقية عالية ما جيعل منهم قيادة جمتمعية: األطباء: قاد

منفتحة)، أفراد العائلة: قادة رأي تقليديون (قيادة تقليدية). 
ت بشخصية حتولية، حيث أبدين ميال حنو التغيري  _من حيث السلوك االتصايل، برزت املبحو
م حيصلون على املعلومات الصحيية من  إلضافة إىل أ وتقبل األفكار واألساليب الصحية احلديثة، 

در تقليدية (العائلة وأفراد من احمليط) ومصادر رمسية (األطباء). مصا
ت نوعا من االنتقائية للمعلومات الصحية على أساس: دوافعهن، مدى إشباعها  _متارس املبحو
ن، ومن أجل العالج وليس الوقاية، ما يعين أن العالقة بني املعرفة واالقتناع والتنفيذ هي  حلاجا

الشخصية ملستقبل املعلومة مبا يف ذلك السياق االجتماعي املوجود فيه، عالقة تضم اخلصائص
. 15"وميكن صياغة ذلك يف املعادلة التالية: سلوك إنساين: (مساد فردية+ موقف اجتماعي)"

ن مضاد. عتباره مرسل  _ظهور احمليط االجتماعي كمؤثر معيق لإلعالم الصحي 
كيد:خيلص البحث من املؤشرات السابقة إ ىل 

تمع يصنع معاين األفراد  _ أمهية تصورات نظرية التفاعلية الرمزية اليت تقوم على فكرة أن ا
ويشكلها، واليت على ضوئها نقول أن الوعي الصحي لدى عينة البحث، واألفراد عموما هو بناء 

مسي فقط.جمتمع انطالقا من التفاعل االجتماعي، و ال ميكن فهمه إطالقا من جانب الطب الر 
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_وكذا أمهية تصورات نظرية االتصال عرب مرحلتني استنادا إىل ما توصلنا إليه يف هذا اجلانب، حيث 
أثبتت النتائج فعالية االتصاالت املباشرة، اليت برز فيها كل من األطباء والعائلة كقادة رأي. 

تساؤالت عديدة حول رغم ذلك، تثري كل هذه النتائج واملناقشات اليت وفرها البحث احلايل
إمكانية معاجلة اجلوانب السلبية اليت أظهرها البحث، يف سبيل حتسني األداء اإلعالمي وأإلقناعي 

للمؤسسات الصحية عموما، حيث ميكن التأكيد على النقاط التالية: 
_جتهيز املؤسسات الصحية مبتطلبات اخلدمة الطبية والوقائية الستقطاب املرضى.

العالقات العامة يف جمال العالقة بني املمارسني الصحيني واملرضى، ويف اإلعالم. _استثمار نشاط
_رفع كفاءة استخدام أساليب االتصال الصحي: االتصال الشخصي، وامللصقات.
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املفسرة هلاةاألنثروبولوجيواالسهامات النظرية العنف ظاهرة 

جامعة تلمسان، رمحانيالدكتورة نعيمة 

جامعة تلمسان،الدكتورة نصرية بكوش

:امللخص

إن اخلوض يف غمار موضوع العنـــف والصــــراع يكـــاد يكــــون متشــــعبا ومعقدا، فهو ميس 
م االنثروبولوجيا، عــلــــوم النفــــــس واالجتمــــاع وغريها. فالعنف ذو أصل مجيع العلوم مبا فيها عل

هذا السياق سوف نركز على مفهوم اجتماعي وخاصية من خصائص احلياة االجتماعية. ويف 
العنف، وبعض املنظورات األنثروبولوجية اليت تناولت تفسري هذه الظاهرة، ونبني كيف يتم حتليل 

تمعالعنف حتليال أ .نثروبولوجيا، وكيف يتم حتديد األسباب الكامنة وراء املمارسات العنيفة داخل ا
ت  - أنثروبولوجيا العنف - العنف:املفاهيم املفتاحية النظر

Summary:

Discussing the subject of violence and struggles is a quite complicated. It
touches all sciences including anthropologic science; psychological and social
sciences, and so on. Violence has a social origin and a characteristic from the
social life. In this context, we will focus on the concept of violence, and some
anthropologic views which take the interpretation of this phenomenon. We will
show how analysis of the violence is anthropologically, and how to localize the
violent practices inside the society?

Keys words: The violence - anthropological the violence - the theories
والصراعالعنف والعدوانيةهوم مف) 1

حقوله الداللية فيف تعريف واحد،حصرهمتشعبة ال ميكنناظاهرة: العنفالعنفأ) 
شاسعة جدا. 



نصيرة بكوش- نعيمة رحماني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهرة العنف واالسهامات النظرية األنثروبولوجية المفسرة لها

400

ألمر وِقلَّة الرّفق به، وهو ضّد الّرِفق. و  رد يف معجم ابن منظور أّن َعَنَف، الُعنف، هو اخلَْرُق 
ا وَعَناَفًة وأَْعنَـَفُه وَعنـََّفُه تـَْعِنيًفا، وهو َعِنيٌف إذا مل يكن َرِفيًقا يف أمره. وَعُنَف به وعليه، يَعُنُفُ نـْفً 

ُة َواملََشقَُّة. وكّل ما يف الّرِفق من اخلري، ففي  دَّ لّضم، الشِّ َواْعتَـَنَف اَألْمَر: أخذه بُعْنٍف. والُعْنُف، 
اصطالحا فهناك تعريفات، منها أن العنف هذا من الناحية اللغوية، أما1، الُعنف من الّشر مثله"

، ويشري معجم املورد إىل ان العنف كلمة هلا 2استخدام الضغط أو القوة استخداما غري مشروعهو 
فهو سلوك عدواين يقوم على القوة 3عدة معاين ودالالت، فهي تعين أذى، اغتصاب، شدة، قسوة.

.والقهر يوجه لفرد أو جمموعة أفراد
قدي لعلم االجتماع فيعترب العنف سلوكا ال عقالنيا، يعود أصله إىل مركب من امليول أما املعجم الن

موعة نفسها، وأنه يف كثري من احلاالت سلوك  واملصاحل املتخاصمة اليت تسبب إىل حد ما احنالل ا
يعرف العنف أشكاال ومظاهر متنوعة وخمتلفة فمن و 4قمعي، ومتالزم مع عملية اختالل النظام. 

عنف اجلسدي كالضرب مثال إىل النوع اللفظي كالسب والشتم، مث النوع الرمزي الذي حتدث عنه ال
بيري بورديو. 

ت متباينة، وحبسب  إن كلمة عنف تستعمل يف جماالت خمتلفة، وعلى عدة مستو
ا  اسرتاتيجيات تعريفية متنوعة. فنحن أمام عدة تعريفات ختتلف حبسب اختالف استخداما

معينا يف التشخيص والدراسة.  ومقار ا للعنف، وكل مقاربة تعكس إدراكا معينا وأسلو

هي عبارة عن مواقف واستعدادات تؤثّر يف تكوين الرأي، وتشكيل أمناط السلوك العدوانية: ب) 
اإلنساين، وهي دفينة يف أعماق النفس البشرية، ال تربز إّال وهي متلّبسة يف شكل رأي أو سلوك 

.5عنيفا خذ شكال
خذ أشكاال متعّددة من أجل اإلقناع كاخلداع،  هناك عدوانية على شكل لفظي، واليت 
والتضليل، واالحتيال يف التعامل مع اآلخر. وهذه الصفات مستعملة كثريا يف األوساط اليت تُعاين 

من مشاكل اجتماعية.
لعدوانية غريزتنيمتثل اFreudلنسبة لفرويد  

اة اليت ُمتثّلها الدوافع اجلنسية.غريزة احلي- 1
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غريزة املوت اليت ُمتثّلها الدوافع العدوانية.- 2
كّل مظاهر احلياة تكون إّما توافقا بني هذه الغرائز، أو تعارضا Freudفحسب فرويد 

. إنه صراع بني القوى املتضاربة للنفس البشرية، بني دوافع احلياة ودوافع املوت.6بينها

و أحد أشكال السلوك التنافسي بني األفراد أو اجلماعات، وحيدث عادة : هالصراعجـ) 
عندما يتنافس فردان او أكثر حول اهداف غري متوافقة، سواء كانت تلك األهداف حقيقية، او 

7متصورة، او حول املوارد احملدودة. 

لصراعات الفردية أين ت؛ يتمثل املستوى األول  يكون حيتوي الصراع على ثالثة مستو
فيها أطراف الصراع فيها أفرادا، فتكون دائرة الصراع حمدودة نوعا ما. اما املستوى الثاين فيتعلق 
لصراع بني اجلماعات وتكون دائرته أكثر اتساعا وتنوعا. يف حني خيص املستوى الثالث الصراع 

8بني الدول ويكون الصراع فيه أكثر تعقيدا واتساعا.

والصراعانثروبولوجيا العنف ) 2

تدرس أنثروبولوجيا العنف والصراع العــوامل املســـامهة فـــي حـــدوثهمـــا وتــداخلهـمـا مـــع 
طيــــف واســــع مـــن الظــروف الســــياســـية واالجتمـــاعيـــة واالقتصــــادية والثقـــافيـــة احلاضنـــــة هلـمــا. وتتم 

ت انثروبولوجيـــة، من خالل التحليل الكتـــابة عــن العنــــف و  ت ونظر الصــــراع وفق منهــــج ومقار
الدقيق واملوضوعي، ومعـــرفة شـــاملة بكافـــة الظــروف املنتجـــة هلمــــا، لضمـــان فهمهمـــا فهمـــاً 

جحـــة جتنــــب شـــعوب العــــامل مـــا. وأن الغــاية من صحيحـــاً، وحمــاولة التـــوصل اىل حلـــول  ويال
دراســـة بعض حــوادث العنف والصــراع أمثـــال احلـــروب األهليــة هي من أجل وضـــع نظـــرية شــاملة 

للعنـــف تكـــون قابلـــة للتطبيـــق ومناســبة، تســـاعــد يف احلـــد من انتشـــار ظاهـــريت العنـــف والصـــراع. 

خطاب أو فعل مؤذ أو مدمر يقوم به فرد أو مجاعة من الناحية األنثروبووجلية فهو كلأما العنف 
ضد أفراد أو مجاعة أخرى. وتشتمل أمناط العنف على أسطورة البطل، وثنائية القاتل/الضحية، 
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والفردية التنافسية، والعدوان الذكوري، واحلتمية التكنولوجية (خاصة التكنولوجيا املدمرة)، وإخضاع 
9.النساء، وأسطورة خنبوية اجلنس البشري.

- وتعتمد األنثروبولوجيا يف كثري من التعريفات على الثنائيات عنف/ رفق لتنتهي إىل التقابالت عنف
سلم؛ شدة/لني؛ قوة/ضعف؛ إنكار/إقرار واعرتاف، اخل. هذه الثنائيات والتقابالت - حرب/رفق

ات عالئقية معقدة ومتشابكة.بسيطة، لكن حتليلها حتليال أنثروبولوجيا منظوم

ريخ العنف البشريتفسري ) 3
تمعات البشرية وكانت بدايته مع قصة هابيل وقايبل. 10عرف العنف يف أقدم ا

ً فـَتُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِمهَا وَ قال هللا تعاىل: { َ َ قـُْر ْحلَقِّ ِإْذ قـَرَّ ِ َملْ َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْينْ آَدَم 
َُّ ِمْن اْلُمتَِّقَني. لَِئْن َبَسطَت ِإَيلَّ يَ  َا يـَتَـَقبَُّل ا َدَك لِتَـْقتـَُلِين يـُتَـَقبَّْل ِمْن اآلَخِر قَاَل َألقْـتـَُلنََّك قَاَل ِإمنَّ

ََّ َربَّ اْلَعاَلِمَني. ِإّينِ ُأرِيدُ  َ بَِباِسٍط َيِدي ِإلَْيَك َألقْـتـَُلَك ِإّينِ َأَخاُف ا ِِمثِْي َوِإمثَِْك َما َأ َأْن تـَُبوَء 
َح فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمَني. َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصبَ 

ً يـَْبَحُث ِيف اَألْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِ  َُّ ُغَرا َلَتا ِمْن اْخلَاِسرِيَن. فـَبَـَعَث ا َ َويـْ ي َسْوَأَة َأِخيِه قَاَل 
11}.َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي فََأْصَبَح ِمْن النَّاِدِمنيَ 

ريخ العنف البشري، املفكر  تمعات البشرية. ومن املفكرين الذين حاولوا تفسري  مث مشل كل ا
ء، فالتنافس وسيلة لتحقيق هوبز الذي يرجع جذور  العنف إىل ثالثية التنافس، احلذر، الكرب

ء كوسيلة حلماية  املنفعة، أما احلذر فهو وسيلة للحصول على األمن، يف حني يستخدم الكرب
تمع يف كل مكان مقسما  السمعة. أما املفكر ماركس فريى أنه منذ العصور التارخيية األوىل كان ا

ة ... ففي روما القدمية كان هناك سادة فرسان و عبيد، و يف العصور الوسطى  إىل طبقات متمايز 
كان هناك سادة وشرفاء، وسادة احلرف، واحلرفيون العاديون، وبداخل كل طبقة من هذه الطبقات 
لضرورة إىل وجود صراع بني هذه الطبقات، فواحدة متتلك  سلم تراتيب خاص، األمر الذي يؤدي 

ألرض واألخرى ال متتلكها، هذا الوضع جيعل صراع الطبقات االجتماعية تتخذ  وسائل اإلنتاج وا
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أشكاال فردية ال واعية عند األفراد أنفسهم، كما قد تتخذ طابع صراع نقايب أو سياسي أو 
إيديولوجي واضح املعامل. 

ريخ العنف البشري رينيه جريار الذي أرجع أ ساس ومن املفكرين أيضا الذين حاولوا تفسري 
العنف إىل تنافس الرغبات، ففي نظره الرغبات اإلنسانية ختضع لقانون احملاكاة، أي الرغبة فيما 
يرغب به األخرون، فينتج عن ذلك صراع انساين يف شكل عنف ينتشر يف اجلماعة من فرد إىل أخر 

لتقديس، والتق لقتل. مث جند مثال املفكر العريب أركون الذي يربط العنف  لعنف، وينتهي  ديس 
لنسبة  حلقيقة أو ما يعتقد أنه احلقيقة. واحلقيقة مقدسة وتستحق  ففي نظره كالمها مرتبطان 

ا، أن يسفك من أجلها الدم. ألصحا

لعنف) 4 اإلسهامات النظرية يف حقل الدراسات األنثربولوجية اخلاصة 
ت العلم نفس ه، فقد متيزت األنثروبولوجيا يرتبط العنف يف الدراسات األنثروبولوجية ببدا

ت األنثروبولوجني  التقليدية بعنف التسمية والتصنيف واحلكم املسبق على االخر. فقد كانت كتا
م ميتلكون   مجيع شروط القوة والتحكم مبا فيها قوة إنتاج  تتحدث دائما عن غرابة اآلخر، حبكم أ

املذكور يف الكتب األنثروبولوجية عالقا يف اخلطاب حول اآلخر من موقع القوة.  ولقد أصبح العنف 
األذهان إىل يومنا هذا، فالزال هنالك من الباحثني من يستعمل عنف التسمية والتصنيف واحلكم 
تمعات القدمية. إن الدراسات األنثروبولوجية اليت كانت ختدم االستعمار كانت  يف احلديث عن ا

كل حلم البشر، أو شعوب بدون دولة وال تصنف اآلخر على أنه ميثل العنف (مثال شعوب
قوانني) من اجل خدمة االسرتاتيجية االستعمارية احملددة للعالقة، وقد ظهر جراء ذلك جمتمعات 

ت النادرة جدا.  ستثناء بعض الكتا بدائية واخرى متحضرة، 

حبيث اختفى بعد هذه املرحلة مت الربط بني العنف والعقليات املتخلفة واملا قبل منطقية، 
تمعات، وربط بفتنة فكرية العقالنية؛ وفسر العنف الذي كانت تعرفه  العنف كسمة مميزة لتلك ا

تمعات بعقليتها.  تلك ا

الفلسفي:العنف من املنظورأ) 
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لقد طُرحت قضية العنف فلسفيا يف عّدة أشكال. فهناك من اعترب "اإلنسان شريرا 
ين. تدفعه مصاحله الذاتية. له نوازع بطبيعته، حامل للكثري من النقائ ص، جبان، فاسد الطبع، أ

ائمية غري مهّذبة. كما أنه جشع ال يُدعن وال خيضع إّال إذا خاف،  عدوانية، وتتحّكم فيه غرائز 
وال ُيضّحي مبصلحته إّال مرغما، وال يُناشد السلم طلبا لذات السلم، وإمنا خوفا من نتائج 

توماس هوبر"، أّما جان جاك روسو فهو يرى نقيض هذه النظرية إذ يعترب . هذا يف نظر "12احلرب"
"اإلنسان خبري بطبعه، حيتكم إىل قانون الفطرة، وقانون الطبيعة اخلّرية والعادلة. لكّن احلضارة واملدنية 
اليت ظهرت مع ظهور امللكية ألبست اإلنسان ثوب الشر، فتحّول من الفطرة إىل املدنية، ومعها 

.13من اخلري إىل الشر، ومعها حتّول من السلم والرفق إىل العنف واخلرق"حتّول
ت اليت تناولت العنف فلسفيا نظرية هوبز الذي يتحدث فيها عن تطاحن األ ومن بني النظر

ت الطبيعة، ويكون اخلروج من حالة الطبيعة  من مكو واآلخر، عن التطاحن الذي يصبح مكو
لق حلد منه. ويف هذا اإلطار متارس الدولة حسب منظوره إىل حالة املدنية  ضاء على العنف أو 

عنفا أقوى من عنف الفاعلني، ألنه عنف متفق عليه من قبل الدولة اليت متثل الرتكيب األعلى الذي 
سم العقل.   14يفرض حدودا للعنف 

وقد وضع إن مفهوم العنف عند هوبز يرتبط مبا يطلق عليه "حرب اجلميع ضد اجلميع"،
ن سلوك الناس حتركه جمموعة من الرغبات  أربع فرضيات لتفسري العنف. تقول الفرضية األوىل 

ا .تكون مشرتكة بينهم مجيعا أما الفرضية الثانية، فتذهب إىل انه ميكن أن توصف هذه الرغبات، 
جاحمة، أو أن رغبات مستبدة وال هوادة فيها، وهي إما أن تظهر كبدائل عن حاجات بيولوجية 

مصادر إشباع هذه الثالثة انيف حني ترى الفرضية عمليات إشباعها تعمل على جتديدها تلقائيا.
الرغبات، واحلاجات، ترتبط عادة ويف الغالب مبوارد حمدودة، مما جيعل فرص إشباعها غري متاحة 

.للجميع وبشكل مطلق
ة/احلاجة،  وقلة املوارد/الندرة، تفرض ويف األخري يرى عرب الفرضية الرابعة ان حاليت الرغب

لث حلسم نتيجة التنافس، حيث ان هذه  تنافسا دائما بني الناس، مبا جيعل القوة ضرورة" كبعد 
القوة، غري قابلة لالحتكار من طرف ما، ومبا يكفي لفرض مهينته على الطرف االخر بصورة دائمة، 
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اس، سيكون هو احلالة املرجحة، مبا يعرض كل واحد منهم ملخاطر فان عدم استقرار التنافس بني الن
15حرب اجلميع ضد اجلميع.

حلرية وتلبية حاجاته األساسية من  اما نظرية هيجل حول العنف فرتى انه حيق كل فرد التمتع 
الغذاء واالطمئنان، األمر الذي يؤدي إىل االصطدام بني الفراد من أجل ذلك، وعندها يتم 

16العنف للحصول على تلك احلاجيات. استخدام

: العنف من املنظور االقتصادي والسياسيبـ) 
تمع، واملتمثل يف اإلكراه،  العنف ظاهرة مزدوجة، حيث جند العنف الذي ُميارسه ا
تمع حىت ميتثلوا للقيم واملعايري االجتماعية السائدة واملسيطرة. ويف املقابل  والضغط على أفراد ا

تمع عنفا من خالل رفضهم االنصياع لذلك الضغط االجتماعي، ممّا يؤّدي إىل ُميارس أ فراد ا
ملعايري، واخرتاق دائرة احملظورات .17خروج األفراد عن القواعد، واإلخالل 

نه مرتبط بظاهرة الندرة، والتنافس،  لعنف، ويرون  يربط علماء االقتصاد، االقتصاد 
ات الضرورية للفرد واألسرة.والصراع من أجل تلبية احلاج

لصراع الطبقي عرب تضارب مصاحل طبقة بورجوازية وتربز نظرية كارل ماركس حول العنف من خالل ا
ذلك  مالكة لوسائل اإلنتاج، وطبقة أخرى مهيمن عليها ال متلك سوى جهدها العضلي كما ذكر

ن تقضي إحدامها على األخرى أو سابقا. وهو يرى أن هاتني الطبقتني كانتا يف صراع دائم، فيجب أ
ينتفيان معا. وقد انصب اهتمام ماركس على العنف الثوري، وقد ربط بني كل من التغري والصراع 
والعنف مؤكداً الدور اإلجيايب الذي يؤديه العنف يف حركة التاريخ، فالصراع يشري إىل وجود خلل يف 

هذا اخللل وإلحداث التغيري فهو األداة اليت البىن االجتماعية، أما العنف فهو شرط أساسي لتجاوز 
تضع بواسطتها احلركة االجتماعية مكانتها وحتطم أشكاًال سياسية جامدة وميتة.  ويرى ماركس انه 
عندما يتم حسم هذا الصراع، بنزع امللكية من املالكني السابقني، فان العنف الذي أدمى البشرية 

أن العنف عند ماركس ليس من صلب 18تفي أسبابه.منذ مرحلة فجر التاريخ سيختفي عندما خت
الطبيعة مثلما يذهب إليه فرويد، بل هو مسة تفرضها احلالة االجتماعية اليت أفسدها االستئثار 

بوسائل اإلنتاج.  
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ويرى جورج سوريل يف كتابه العنف، أن هناك فرق بني العنف والقوة فالقوة يف نظره هي تلك 
، وحرس، وقوات أمن، وقوانني تسهر على حفظ األمن يف إطار نظام الوسائل من إدارة، وجيش

لقوة  لنسبة للطبقة العاملة واليت ال تتمتع  لقوة وتتحكم فيها. أما  سائد. فالبورجوازية تتمتع، 
املادية فهي تلجأ ملمارسة العنف للدفاع عن مصاحلها واإلطاحة بنظام التمايزات والفروقات 

19ملساواة التامة. الستبداهلا بنظام ا

العنف من املنظور السيكولوجي: جـ) 
يرى علماء النفس أّن هناك تداخال بني ما هو ذايت (الطبيعة والغريزة اإلنسانية)، وبني ما 

هو موضوعي (األوضاع والظروف االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية)، واليت ُتشّكل حميطا خصبا 
.20لظهور العنف

فرويد العنف سلوكا إنسانيا ميثل رغبة تدمريية، حيث يؤكد على أن العنف والتدمري نزعة يعترب 
طبيعية يف اإلنسان تتعايش مع نزعة مناقضة هلا يسميها نزعة اإليروس أو نزعة احلياة اليت تدفع إىل 

، فهي اإلبداع واخللق لدى اإلنسان. والعدوانية يف نظره أصيلة لدى اإلنسان وغري حمولة ثقافيا
إلحباط جراء دلك،  ليست دلك العدوان الذي يصدر كرد فعل عندما ال تتحقق رغباتنا وحنس 

لعنف .21بل هي نزعة تلقائية، فكل كائن حي جمهز بشكل فطري 
العنف من املنظور االجتماعي الثقايف: د) 

مجيع بوجوده وحضوره يف22لقد فسر املفكر رينيه جريار العنف يف كتابه العنف واملقدس
تمعات والثقافاّت، ففي رأيه بداخل اجلماعة عنف معمم ودائم، يسمى العنف الداخلي؛ أي  ا
ذلك العنف الذي يسكن يف النفسية الفردية واجلماعية. مث تظهر عادة التضحية بشخص أجنيب او 

تمع، او غريب او أسري، تنسب له اجلماعة مجيع املساوئ والشرور، ومجيع اخلروقات اليت يعرفها ا
ا  زامات، واليت يعتقد الناس أ ت، والزلزال، واال اعات، والفيضا الكوارث واألهوال، كاألمراض وا
ديدها للمعتقدات واملمارسات املقدسة، فيتم طرد ذلك الشخص من  تمع عرب  دد كيان ا

تمع وينفيه أويتم قتله ضحية من احليوان ويف زمن الحق مت استبدال الضحية البشرية … ا
املدجن، ويسميه روجيه؛ تيس الفداء أو الذبيحة، األضحية.  
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تمعات البشرية تلجأ أيضا إىل اإلجراءات  ن ا أما النظرية الفينومينولوجية الرمزية تقول 
الدرامية، حيث تقوم بتشخيص ما ميكن أن يقع لو اختزلنا العنف يف االنتفاع فقط؛ وما ميكن 

ونه يف غياب التبادل والعقل؛ وكل ما ميكن أن ينتج عن تلك االختزاالت من فيض للعنف أن يك
للعنف وانتشار له. فما ميكن أن حيد من هذا االنتشار هو جتسيده، دراميا ومسرحيا لتبيني درية 
ال امام  العنف، وطموح، وإرادة اإلنسان يف التحكم فيه وجتاوزه نسبيا.  أن هذه النظرية تفسح ا

23ف لكي ميسرح ويشاهد، ومن خالل هذه املشاهدة نعرتف بوجوده وحناول معاجلته.  العن

:التحليل األنثربولوجي ألشكال العنف) 5

عندما حياول الباحث حتليل العنف حتليال انثروبولوجيا عليه ان مييز بني العنف املرتبط 
لدينامية الداخلية للجماعة، والعنف املرتبط مبا هو خارج عنها. فالعنف اخلارجي هو لداخل، أي 

تمعات القدمية أو اليت كانت تسمى بدائية،  تمعات املتحضرة ضد ا ما كان ميارس من قبل ا
بربرية، متوحشة، وإعالن للحرب ضدها ألسباب هي اختلقتها كعدم مدنية تلك الشعوب، أو ألنه 

، أو ألن  لبشر ألنه ال ميلكون لغة وال قانو هلم صفات جسيمة حيوانية وغريها من يصعب نعثهم 
تمعات  األسباب اليت تعطي الفرصة يف القضاء عليها، أو اهليمنة عليها. لقد كانت متثل هذه ا
لنسبة للمتحضرين حسب قوهلم االنسان الغريب، املخيف، واملرفوض؛ األغرب الذي يقرتب من 

احليوان أو هو حيوان. 

نفسها تطل على حميط ات جمهولة، وقد أثر هذا الوضع املكاين كثريا يف وجدت اورو
االجتاهات الفكرية للعقلية األوروبية، األمر الذي جعلها تتمركز حول الدين، وبدال من ان حتاول 
التعرف على تلك الشعوب ودراسة تقاليدها، نظروا إليها من منطلق ضرورة ختليص أرواحهم من 

ت   أنثروبولوجية تعتمد على الشرك وتطهري أراضيهم من الوثنية عن طر  يق الغزو. فكانت هناك كتا
نه كلما كانت املسافة بعيدة كلما كان  اخليال من وراء املكاتب وليس املشاهدة الفعلية، تقول 
ا سالالت غريبة،  ئية  االحنطاط والتدهور احلضاري، ومت وصف الشعوب اليت تعيش يف أماكن 

األنثروبولوجيون تلك الفروق عل أساس االحنياز العنصري والديين من وبشأن الفروق بني البشر فسر 
خالل نظرية "االرتداد أو االنتكاس احلضاري" واليت تشري إىل ان بعض السالالت غري الغربية قد 
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تمعات الغربية  تدهورت  من احلالة املثلى اليت خلقها هللا عليها إىل مستوى حضاري ادىن من ا
ا والطقوس واملعتقدات الشاذة والغريبة، أما الشعوب اليت بسبب األفعال الش ريرة اليت يقومون 

.24اعتنقت املسيحية فهي متثل أرقى أنواع احلياة االنسانية املتقدمة.
، أي أما العنف موعات نفسها، وهو كاألول له صلة وثيقة بتكوين األ املمارس داخل ا

موعة.  على أشخاص أو شرائح حبسب النوع أو اجلنس فة عنيممارسات وهي هوية الفرد وا
من الطفولة إىل قان جينيب املرور حسبمثل طقوس(ذكر/أنثى) أو حبسب السن (كبار/صغار) 

من أنواع خمتلفةالرشد، إىل سن الزواج والكهولة والشيخوخة واملوت. وقد متارس يف هذه املراحل 
الت حادة أو بقطع جزء منهلعزل ووشم اجلمثل االعنف على اإلنسان واجلسد،  . سد 

نخامتة: ه سابقا حول العنف من املنظور األنثروبولوجي ميكننا القول  ه من خالل ما ذكر
ت يوجد  ت كثرية تطرقت ملوضوع العنف، من هنا ميكننا حتديد ثالث مقار دراسات متنوعة ونظر

إرجاع سلوك العنف إىل عوامل ا حياول أصحااليت البيولوجيةتناولت العنف، هناك املقاربة 
بطبيعته التكوينية والبيولوجية مييل أكثر إىل استخدام الشخصبيولوجية حبتة، حيث يرون أن 

وهذه . بطبعه بسبب الرتكيبة الفسيولوجية، ومن مث ميارس العنف على غريهايولد عنيفهأنو العنف، 
خردعماملقاربة ت ومن مث فإن التعاطي ا امر طبيعي،هاربر تفكرة ممارسة العنف و بشكل أو 

.معها أمر طبيعي
إىل أسباب كامنة يف شخصية الفرد، وليست أما املقاربة الثانية فهي سيكولوجية ترجع ظاهرة العنف 

تولد لديه سلوكيات عدوانية القاسية لطفلاجتارب أنه املقاربة خارجة عنه. ويؤكد أصحاب هذ
شخصيته. فيما بعد جزءا من ، لتصبح هذه السلوكيات العدوانيةعلى سلوكه يف املستقبلتؤثر

ن  الثقافة بكل عناصرها أما املقاربة الثالثة فتتمثل يف املقاربة الثقافية االجتماعية اليت تعترب 
لعنف والصراع فالثقافة اليت، ومضامينها حتدد السمات األساسية ألي جمتمع تنتقل إىل تتسم 

ا عن طريق خمتلف مؤسسات التنشئة االجتماعية ووسائل األفراد، وإىل طري قة تفكريهم، فيكتسبو
تمعمثل ،اإلعالم املختلفة . األسرة، املدرسة مث ا
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تمعات احلالية، ن رهان فهم العنف ما يزال قائما بقوةيف األخري ميكننا القول  ، يف ا
نهميع جبهو االستمرار يف إدانة العنف ودور األنثروبولوجيا ، وهوللعقلديدأشكاله ووصفه 

ضد الرتابط االجتماعي لإلنسان.

اهلوامش:

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكر بن ابن منظور اإلفريقي املطري، لسان العرب، بريوت، دار صادر للطباعة والنشر، 1
.257، ص.9م. م1956هـ/1375

441، ص 1978أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت، 2
1032، ص1982املورد، قاموس اجنليزي عريب، دار العلم للماليني، بريوت،3
، ص 1986، اجلزائر، 1ر.أبودون، وآخرون : املعجم النقدي لعلم االجتماع، ترمجة: سليم حداد، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط4

395-396
76ص 2000، 10، جملة إنسانيات، العدد Violence à partكلودين شويل،  5

6 Pierre Daco. Les prodigieuses victoires de la psychologie. Marabout. 1973. p. 84
1997يوليو 3منري حممود بدوي، مفهوم الصراع؛ دراسة يف األصول النظرية لألسباب واالنواع، جملة دراسات مستقبلية، العدد 7

37جامعة أسيوط ، ، ص 
39املرجع نفسه، ص 8

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، طنربرا ويتمر، األمناط الثقافية للعنف)9 ، 1، ترمجة ممدوح يوسف عمران، ا
.251، ص2007
، من الرابط 2014- 06-25حممد اخلشني، العنف، مقال استخرج من األنرتنت بتاريخ 10

http://www.startimes.com/f.aspx?t=17617919
. 29-28- 27املائدة اآليتني سورة 11
44، ص 2004، جامعة تلمسان، 1. عياد أمحد، العنف والدين، األبعاد املعرفية للعنف، جملة العنف والدين، العدد 12
45املرجع نفسه، ص 13

الرابط من2014-06-26سليم اللويزي، هوبز، الدولة التنني، االرهاصات األولية للعقد االجتماعي، مقال استخرج بتاريخ 14
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174854
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=174854

محد اخلشني، مرجع سابق. أ15



نصيرة بكوش- نعيمة رحماني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهرة العنف واالسهامات النظرية األنثروبولوجية المفسرة لها

410

-https://arمن الرابط 2014-06-26اشرف منصور، قراءة ملفهوم الدولة يف فلسفة هيجل، مقال استخرج بتاريخ 16
ar.facebook.com/georgebarshen/posts/478318142248305

77كلودين شويل، مرجع سابق، ص 17

من الرابط  2014-06- 26نبيل عودة، الصراع الطبقي ومسائل ماركسية أخرى، مقال استخرج بتاريخ 18

http://mnaabr.com/vb/showthread.php?p=104889

من الرابط 2014-06-26مقال استخرج بتاريخ العلمي االدريسي رشيد، الفلسفة السياسية ومسألة العنف،19
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n26_05idriss.htm

76كلودين شويل، مرجع سابق، ص 20
ت النفسية للعنف، مقال استخرج بتاريخ 21 من الرابط 2014-06-26النظر

http://amjadayoubi.arabblogs.com/archive/2008/2/456902.html
رينيه جريار، العنف واملقدس، مركز دراسات الوحدة، املنظمة العربية للرتمجة.22
من الرابط، 25/06/2014عبد هللا محودي، العنف، ضاءة أنثربولوجية، مقال استخرج بتاريخ 23

http://www.aljabriabed.net/n55_05zarnin.htm
دة، اجلغرافيا والرحالت عند العرب، دار الكت24 .12، ص. 1962اب اللبناين، بريوت، نقوال ز



بن كتيلة فتيحة-روبـي محمد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدهور الصحة النفسية كأحد عوامل تنامي اإلجرام األسري

411

تدهور الصحة النفسية كأحد عوامل تنامي اإلجرام األسري

من وجهة نظر احملامني والقانونني

الدكتور روبـي حممد، جامعة املسيلة

األستاذة بن كتيلة فتيحة، جامعة ورقلة
: هدفت إىل معرفة تدهور الصحة النفسية وانعكاسه على تنامي اجلرمية األسرية من ملخص

) حمامي وحمامية من والية ورقلة، مت اختيارهم 17وجهة نظر القانويني واحملاميني، تكونت العينة من (
بطريقة غرضية إلجراء الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان استبيان من إعداد 

سؤاال، ولتحقيق النتائج مت استخدام األساليب اإلحصائية نسب مئوية )22(احثان يتكون من الب
واملتوسط احلسايب واظهرت النتائج ما يلي:

) على اجلرمية.%76.5لإلدمان أثر بنسبة (- 
) على اجلرمية.%52.9(لالكتئاب أثر بنسبة- 
) على اجلرمية.%52.9(للحسد والغرية أثر بنسبة- 
) على اجلرمية.%41.1اخلاطئة أثر بنسبة(لألفكار - 
) على اجلرمية.%41.2(للتخلف العقلي أثر بنسبة- 
) على اجلرمية%35.3لغرابة السلوك والوسواس أثر بنسبة (- 

الكلمات املفتاحية: اجلرمية األسرية، الصحة النفسية 
Abstract :This study aims to identify the reflection of the deterioration of the
psycho-health  and its  effects  on the increase of family-crime according to jurists
and lawyers. The sample includes) 17)lawyers (men and women) from the wilaya
of Ouargla; they were selected in an objective way to complete the study. To
reach the purposes of the work, the two researches have used a questionnaire
containing( 22)questions.
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To get convincing results, statistical methods have been used such as:
Percentages and Arithmetic Mean, so the results were as follows:

Addiction corresponds to 76.5% oof the causes of crime;
Depression and deterioration represent 52.9%;
Jealousy and envy 52.9%;
Misconceptions 47.1%;
Madness 41.2%;
Strange behaviour and Hantise 35.3%.

Keywords: psycho-health- family-crime
النظرية للدراسة:أوًال. اخللفية 

مشكلة البحث:.1

تمع واليت أصبحت يف تزايد  إن موضوع اجلرمية األسرية من املوضوعات اخلطرية اليت تواجه ا
ملحوظ، مما يستوجب التصدي هلا ومعرفة األسباب املؤدية بغرض اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة 

املؤدية إىل للحد من هذه الظاهرة ولذلك جند العديد من الدراسات اليت تناولت تشخيص األسباب
جلوانب االجتماعية اليت تتضمن العوامل األسرية، كما ركزت دراسات  اإلجرام، فمنها ما يتعلق 
أخرى على جنوح األحداث، يف حني مل جند أي دراسة تناولت تدهور الصحة النفسية وعالقتها 

لعوا مل األسرية وعالقتها جلرمية األسرية(يف حدود اطالعنا)، لكن هناك دراسات تناولت االهتمام 
) نزيل يف 500) على (1949_1939جلرمية منها دراسة ( شلدوجنلوك،واليانوز جلوك) سنة(

) من النزالء جاءوا من أسر متصدعة .%60إصالحية ( ماستثوس) ظهر أن حوايل (

موعة  ومن جهة أخرى جند دراسة أخرى لكل من( شو) و(ماكاي ) حول الوضع األسري 
ملقارنة مع جمموعة ضابطة حيث %42.5نحرفني وجد أن (من امل )منهم جاءوا من أسر متصدعة 
) من 110) كانوا من األسر غري املتصدعة،  ويف أملانيا توصل (بون هوبر) من دراسة (%36أن (

رمني اخلطريين الذي حكم عليهم أن ( م ظروف سيئة. من خالل هذه %45ا ) قد أحاطت 
أسلوب التنشئة األسرية اخلاطئ كشكل من أشكل تدهور الصحة النفسية يؤدي الدراسات جند أن 
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إىل ظهور سلوكيات اإلجرام لدى أفرادها وذلك كون األسرة هي املؤسسة املسؤولة عن تنشئة الطفل 
وتربيته على السلوك اجليد.

من كما تساهم االعتقادات والقيم األسرية بشكل كبري يف السلوك حيث بينت العديد
ا األسرة كأن  الدراسات دور القيم يف التحكم يف السلوك حيث أن القيم االجتماعية اليت يعتقد 
ثري على الفرد وتدفع به إىل اجلرمية إذ تكرب جرائم القتل للثأر وغسل العار  تكون ريفية أو حضرية 

تقام حىت لو كانت السرقة يف الريف وتقل يف احلضر، وعلى األغلب متتاز اجلرمية يف الريف بدافع االن
. )1(أحيا

وعليه فإن األسرة هي من يكسب الطفل املعايري االجتماعية والسلوكيات السوية، فتكون لدى 
الطفل عقلية التمييز بني اجلائز وغري اجلائز. ونظرا لعدم وجود دراسات تناولت العالقة بني تدهور 

الباحثان، جاءت هذه الدراسة ملعرفة العالقة بني الصحة النفسية واجلرمية األسرية يف حدود علم
تدهور الصحة النفسية وتنامي اجلرمية األسرية من وجهة نظر احملامني حماولة من الباحثني يف الوصول 
ا تساهم يف احلد من تفشي الظاهرة. وللوصول إىل ذلك مت طرح التساؤالت  تدابري وقائية من شأ

التالية:

األسرية من وجهة نظر القانونيني واحملاميني._ما هو نوع اجلرائم 1

_ما هي مشكالت الصحة النفسية يف األسرة من وجهة نظر القانونيني.2

ثري تدهور الصحة النفسية يف حدوث اجلرائم بوالية ورقلة من وجهة نظر القانونني 3 _ما 
واحملاميني.

أمهية الدراسة وأهدافها:.2

دف إىل معرفة أسباب تنامي اجلرمية  تمع للمزيد من الدراسات اليت  انطالقا من حاجة ا
تمع جاءت هذه الدراسة الختاذ التدابري  ر سلبية على الفرد وا األسرية ومما ينعكس عنها من آ

ا حتد من تنامي اجلرمية األسرية وتتمثل أمهية هذه الدراسة فيما  يلي:الوقائية من شأ
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_ معرفة العالقة بني تدهور الصحة النفسية وتنامي اجلرمية األسرية الختاذ التدابري الوقائية واحلد من 
ثري هذه األخرية ورفع مستوى الصحة.

تمع من وجهة نظر احملامني من شأنه يساعد على وضع برامج  _حتديد مظاهر اجلرمية األسرية يف ا
هذه املظاهر.مناسبة تتعلق بطرق التعامل مع 

مفاهيم الدراسة:.3

الصحة النفسية: شعور الفرد بعدم الطمأنينة والسكينة وعدم االنسجام مع ذاته واألخرين ليكون - 
نه هو السلوك غري سوي الذي يدفع صاحبه  غري متوافق مع أسرته وجمتمعه، ونعرفه إجرائًيا 

الرتكاب اجلرمية.

هي كل فعل يقرر له النظام القانوين عقوبة جنائية، وتعرف -  اجلرمية األسرية: تعرف اجلرمية قانو
تمع أو جتعل من املستحيل حتقيق التعايش والتعاون  اجتماعيا تلك األفعال اليت متثل خطرا على ا

.)2(بني األفراد 

. األبعاد النظرية للدراسة:.4
ت املفاهيمية للصحة ال حث املقار نفسية: هناك عدة تعاريف للصحة النفسية فكل 

وضع تعريفا انطالقا من وجهة نظره وحسب اجتاهه.
تعريف حامد زهران: الصحة النفسية هي حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا - أ

لسعادة مع نفسه ومع اآلخري ن، (شخصيا، وانفعاليا واجتماعيا أي مع نفسه ومع بيئته) ويشعر 
ته إىل أقصى حد ممكن، ويكون قادرا على  ويكون قادرا على حتقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكا
، ويكون حسن اخللق يف  مواجهة مطالب احلياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية وسلوكه عاد

)3(سالمة وسالم. 

رك فيها الفرد تعريف منظمة الصحة العاملية للصحة النفسية: هي حالة من الرفاهية اليت يد- ب
قدراته، وميكن أن ينقلب على الضغوطات العادية يف احلياة، وميكن أن يعمل بشكل منتج ومثمر 

)4(ويكون قادرا على املسامهة يف جمتمعه.
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ومن خالل هذه التعاريف نستنتج أن الصحة النفسية مدى توافق الفرد مع بيئته وإدراكه 
ن أن تكون صحة نفسية مطلقة، ألنه ال خيلو فرد من الصراع لقدراته وقيامه بدوره يف احلياة، وال ميك

واالحباط والقلق وما يتم عنه من انفعاالت ومشاعر، والشكل املوايل يوضح مؤشرات الصحة 
النفسية.

الصحة النفسية تؤدي إىل اختفاء الظواهر املرضية: فبوجود الصحة النفسية تكاد ختتفي - 
)5(كإدمان املخدرات واخلمور والسرقة والقتل وأنواع اجلرائم.معها الظواهر السلوكية املرضية  

لراحة النفسية -  اخللو النسيب من مظاهر االضطراب السلوكي كالقلق واالكتئاب - الشعور 
ألدوار االجتماعية املختلفة - ومشاعر الضيق.  القدرة -تقبل الذات واآلخرين. -الكفاءة يف القيام 

ع اآلخرين على تكوين عالقات مالئمة م
)6(االستقالل املعريف والوجدان- اختاذ أهداف واقعية سعيا لتحقيق الذات. - 

:ت مفاهيمية حول اجلرمية مقار

تمع خسائر كبرية يف شىت جماالت احلياة نتيجة اجلرمية مبختلف أنواعها، وقد عرفت  يتكبد ا
اجلرمية منذ القدم ومنذ بدء اخلليقة حيث قتل قابيل أخيه هابيل، ومبأن كل شئ تطور فحىت اجلرمية 

تتطورت وتنوعت.

لكسر اكسب وجرم  أيضا كسب وجترم عليه ويعرف اجلرمية لغًتا جرم وأجرم واجرتم واجلرم 
)7(أي أدعى عليه ذنبا مل يفعله، واجلرم الذنب واجلرمية مثله وجرم واجرم واجرتم مبعىن واحد 

ومن التعريفات الواردة يف شأن تعريف اجلرمية تعريف اإلمام املاوردي: اجلرائم حمظورات شرعية زجر 
)8(هللا تعاىل عنها حبد أو تعزيز 

ظر القانون: هي فعل غري مشروع صادر عن إرادة جنائية ويقرر تعريف اجلرمية من وجهة ن.1
القانون هلذا الفعل عقوبة أو تدبري من تدابري األمر.
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تعريف اجلرمية من وجهة نظر علم النفس: يرى علماء النفس أن اجلرمية تضارب سلوك .2
ا التعدي احل(danillaghacheالفرد مع سلوك اجلماعة وقد عرف الغاش اصل من ) اجلرمية 

تمع ذا ا )9(فرد أو عدة أفراد أعضاء يف جمتمع مغني على القيم املشرتكة 

اجلرمية بني علم النفس والقانون اجلنائي: هناك عالقة تعاون بني علم النفس وعلم القانون .3
ا وهو ما يقوم به علم النفس أو بتطبيق العقوبة اجلنائي ألن كل منهما منع اجلرمية أما بفهم أسبا

على مرتكبيها وهو ما يقوم به القانون اجلنائي، فاجلرمية ليست جمرد ظاهرة مضادة للمجتمع يتعامل 
ت ولكنها مشكلة سلوكية تستلزم الدراسة املعمقة من يهتم بدوافع  معها القضاة وفقا لقانون العقو

)10(السلوك اإلنساين. 

أثر الصحة النفسية على تنامي اجلرمية:.4

اهب حول حتديد  نوع العوامل اإلجرامية فذهب رأي على أن هذه قد اختلفت املذ
رم  رم سواء تعلقت بتكوينه العضوي، حيث يتصف ا العوامل فردية دائما تكمن يف شخص ا
بسمات معينة أو تعلقت بتكوينه النفسي .وهناك اجتاه آخر يركز على أن األجرام أو عوامل 

ئة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وقد تنوعت األسباب اإلجرامية التعدوا أن تكون عوامل ببي
رم واجلرمية  والزمن، وموضوع اجلرمية متشعب حيث أن العوامل اإلجرامية مزيج من العوامل  لطبيعة ا
لعوامل  حمليط الذي يعيش فيه إذا يتفاعل نوعا ما  رم وعوامل بيئية تتعلق  الفردية تتعلق بشخص ا

هما حدوث اجلرمية.فيتولد عن تفاعل

أ.تقسيم اجلرمية: 

ت وجنح  أكثر التقسيمات شيوعا للجرمية هو تقسيمها على أساس مقدار جسامتها إىل جنا
وخمالفات وأساس هذا التقسيم هو اختالف اجلرائم من حيث مقدار جسامتها، فأشد اجلرائم 

ريب املخدرات)، وأقلها جسامة هي امل ت (القتل،  خالفات (السرعة، قطع جسامة هي اجلنا
ا وتتوسط اجلنح (عقوق الوالدين، السرقة،  اإلشارات املرورية _ التدخني يف أماكن غري مسموح 

اهلروب من املنزل، كثة املشاجرات) بني النوعني.
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تمع: ثري اجلرمية على ا ب.

 تمع أمواال كثرية متمثلة يف خسائر مادية ونفقات تدبري من الناحية االقتصادية: تكلف ا
الوقاية هلم.

 من الناحية االجتماعية: تقلل من األيدي العاملة املنتجة وتزيد من جنوح األبناء نتيجة
لسجون. ء  غياب اآل

.11(من الناحية النفسية: تشيع القلق واخلوف بني املواطنني(

نًيا. اجلانب املنهجي للدراسة:

) سؤاال تتعلق بتساؤالت الدراسة.22من (أداة البحث: وضع استبانة حبثية يتكونأ.

ب.منهج الدراسة: مت إتباع املنهج الوصفي ملالئمته هلذه الدراسة واستخدم الباحثان النسب املئوية 
ت.  والوسيط كوسائل إحصائية لتحليل البيا

قلة، وقد ) حمامي وحمامية يزاولون مهنة احملاماة بور 17ج. عينة الدراسة: تكونت عينة الدارسة من (
مت اختيارهم بطريقة غرضية إلجراء الدراسة.

.جمال الدراسة:3

ال البشري: تتمثل يف عينة من حمامي مدينة ورقلة ا
 ال الزماين: طبقت الدراسة يف سنة 2016ا
ال املكاين: مدينة ورقلة جنوب اجلزائر ا

لثًا. عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

لسؤال األول: ينص السؤال األول على ما هو نوع اجلرائم األسرية . عرض ومناقشة نتائج ا)1
ستخدام النسب  السائدة من وجهة نظر القانونيني واحملاميني؟ ولإلجابة على هذا السؤال قمنا 

املئوية واملتوسطات احلسابية وأظهرت النتائج كما هي يف اجلدول.
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نظر احملامني والقانونيني) أنواع اجلرائم املنتشرة من وجهة01اجلدول رقم (

املتوسط نوع اجلرائم األسرية
احلسايب

نسبة االنتشار
ً منتشر غري منتشرمنتشر أحيا

2,4758.829.411.8سلوك العنف األسري
1,760076.504ضرب األصول

1,410041.258.8القتل من طرف األقارب
احملارم 1,645.952.941.2ز

223.552.923.5االنتقام من األطفال
2,6470.623.55.9السرقة

2,1735.347.117.6حرق املمتلكات
إلرث ئق اخلاصة  2,2941.247.111.8التزوير يف الو

حيث احتلت املرتبة )%70نالحظ من خالل اجلدول أن جرمية السرقة كانت بنسبة (
األوىل يف ترتيب اجلرائم املنتشرة، حيث جند أن جرمية السرقة صارت تشكل خطرًا على املمتلكات 
ألرواح وال ختلوا جلسة من جلسات احملاكم إال  حلاق الضرر  الفردية واجلماعية، وقد تصل أحيا

ونظرت يف مثل هذه اجلرمية.

ا إىل نوعية حيث تُعد جرمية السرقة جرمية مكتسبة حيث ال تولد مع الفرد، ويرجع اكتسا
التنشئة االجتماعية للطفل حيث أن البيئة االجتماعية اليت يعيشها الفرد(أسرة، مدرسة وخمتلف 
املؤسسات الرتبوية ) تسهم إسهاًما فعاًال يف تشكيل شخصيته والتأثري يف نفسه وسلوكه االجتماعي، 

تمع، وقد حيث تغرس فيه القيم والت لقوانني واألعراف السائدة يف ا وجهات اإلجيابية حنو االلتزام 
حملافظ للظروف االقتصادية واالجتماعية لألسرة  يرجع سبب انتشار هذه الظاهرة يف جمتمع عرف 
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مل اجلانب الرتبوي وقد تعجز عن تلبية رغبات وطموحات األبناء مما يضطرهم  مما جعل األسرة 
م، وجنحة السرقة من بني اجلرائم الشائعة يف اجلزائر واليت وضع إىل السرقة   كتعويض وتلبية حاجيا

تمع اجلزائري  هلا املشرع مواد قانونية صارمة للقضاء واحلد من هذه الظاهرة اليت أصبحت تنخر ا
ت ( كل من اختلس شئ غري مملوك له يعد سارقا) 350ولقد نصت املادة  )12(من قانون العقو

تمعات وقدمي قدم البشرية ك ما يبني اجلدول أن سلوك العنف األسري موجود يف مجيع ا
خذ أشكاًال عدة ويكون عرضة  منذ قتل هابيل قابيل، وهذا السلوك يتغري خالل األزمنة املختلفة و
لعرب  له يف الغالب الضعفاء (املرأة، والطفل واملسن). وظاهرة العنف ظاهرة عاملية ال ترتبط 

) من الزوجات يف الغرب يتعرضن إىل نوع %70واملسلمني فقط فالدراسات الغربية تقول أن نسبة (
لسب والشتم أو الصراخ وقد يكون جسدً  من أنواع العنف، وهذا العنف قد يكون لفظي يعين 

يذاء هذا اإلنسان.

ألمن  لنسبة ألفراد األسرة واالطمئنان والعنف األسري يؤدي إىل جو متوتر وعدم الشعور 
الواحدة. وللعنف األسري عدة صور منها اجلسدي وهو أشد أنواع العنف ملاله من أضرار نفسية 
وجسدية على الضحية، وكما يقف وراء العنف اجلسدي العديد من الدوافع كالرغبة يف االنتقام 

رغب يف القيام به والتأديب نتيجة قيام الضحية بفعل ما، أو إرغام الضحية على فعل ماال ت
لنسبة ملرتكب السلوك  سرار مشينة  واحلصول على مال الضحية، أو منع الضحية من البوح 
العنيف، كما قد يكون الدافع إشباع رغبات جنسية يف حالة العنف اجلسدي املمارس من 

)13(الشخصية السادية. 

املرأة أو الطفل حبكم تكوينه ومن املالحظ للواقع جند أن الرجل هو من يسلط العنف على
الفسيولوجي ويرجع البعض هذا األمر إىل أسباب وطبيعة يف وطبع جسم الرجل تتمثل يف بعض 

ت الكورية مثل  بفحص شامل للكثري من Aracher). ولقد قام (Testosteronاهلرمو
ذا املوضوع وتوصل إىل أن معظم الدراسات وجدت عالقة بني ارتفاع نسبة األدبيات املتعلقة 

هرمون الذكورة وامليل للعدوانية لدى الرجال .
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إلضافة إىل كل ما قيل حول أسباب العنف األسري فهناك العديد من األسباب املؤدية إىل 
حلالتني االقتصادية واالجتماعية إلبراز  حثون بدراسة العوامل املرتبطة  العنف األسري حيث قام 

لعنف األسر  لضغوط االجتماعية واليت تتمثل يف عالقتهما  ثري ما يسمى  ي، وخصوًصا حتت 
ضغوط أحداث احلياة غري السارة، وضغوط العمل واألدوار املختلفة اليت تدفع إىل السلوك العدواين، 
دة  وأيضا الضغوط البيئة املتمثلة يف االزدحام والتلوث والطقس وضغوط أخرى كثرية تؤدي إىل ز

ر نفسية أو سلوكية.العنف من خالل  )14(ما حتدثه من آ

إلضافة إىل العوامل االجتماعية هناك وسائل اإلعالم كاألفالم واملسلسالت واالنرتنت تؤدي إىل 
تمع من خالل عرض مشاهد  املسامهة يف انتشار العنف وهو العنف الذي يستهوي بعض شرائح ا

ومما سبق لها قدوة يف ظل غياب القدوة اإلجيابية.منوعة للعنف األسري مما يؤدي إىل تقليدها وجع
نعرض نتائج اجلدول يف الشكل املوايل:

) ميثل نسبة انتشار اجلرمية األسرية.01الشكل (

ما هي مشكالت الصحة عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاين: ينص السؤال الثاين على )2
ستخدام النسب النفسية يف األسرة من وجهة  نظر القانونيني؟ ولإلجابة على هذا السؤال قمنا 

املئوية واملتوسطات احلسابية وأظهرت النتائج كما هي يف اجلدول.

) ميثل مشكالت الصحة النفسية املتسببة يف اجلرمية.02اجلدول (
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النسبة املئويةاملتوسط احلسايبمشكالت الصحة النفسية
ً منتشر ري منتشرغمنتشر أحيا

2,823582.417.600اإلدمان على الكحول
2,176541.235.223.5التخلف العقلي

2,411847.147.15.9االكتئاب
2,647164.735.300احلسد، الغرية
2,294147.135.317.6غرابة السلوك

2,470658.829.411.8األفكار اخلاطئة
2.2947.135.317.6الوساوس

من خالل اجلدول نالحظ ما يلي:

) وهي ظاهرة احتلت املرتبة األوىل يف %82,4_اإلدمان على الكحول :حيث مثلت بنسبة (1
رتيب املشكالت املتسببة يف اجلرمية، وتعترب هذه الظاهرة من اآلفات اخلطرية اليت بدأت تنتشر يف 

تت تمع ،و تمع حيث اآلونة األخرية بشكل مذهل وبني خمتلف شرائح ا دد كيان ووحدة ا
ثبت من األحباث والدراسات العلمية أن املخدرات تشل إرادة اإلنسان، وتذهب بعقله، وتدفعه يف 
أخف احلاالت إىل ارتكاب اجلرائم املختلفة إذ هي تدفع متعاطيها إىل ارتكاب شىت اجلرائم عن 

للجرمية، إن تعاطي املخدرات يعد من قصد منه، وعن غري قصد، إذ تعترب املخدرات البوابة األوىل
ت النفسية لدى املتعاطي، وهناك عالقة وثيقة  أهم األسباب اليت ُحتفِّز ظهور األمراض واالضطرا
ت واألمراض،  ومتبادلة بني اإلدمان على املخدرات واألمراض النفسية، ومن أبرز هذه االضطرا

وهام وضالالت و  ت الذهانية املصحوبة  ت االضطرا ت املزاج، خاصًة اضطرا هالوس، واضطرا
املزاج االكتئابية. وعادًة ما تكون أعراض االضطراب لدى املدمنني مزمنة وشديدة، ومن خالل هذه 
الدراسة اتضح ارتفاع نسبة ارتكاب اجلرائم من طرف املتعاطني، وقد يعود سبب انتشار هذه 

الظاهرة اىل عدة أسباب نفسية. 
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): وتعترب ظاهرة الغرية واحلسد من الظاهر 64.7: وقد مثلت هذه الظاهرة بنسبة (_احلسد والغرية2
ت خمتلفة وردت يف ثالث  مسه يف القرآن الكرمي يف ثالث آ اليت أكدها اإلسالم، وقد ذكر احلسد 

ْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَـ (سور، ففي سورة البقرة يقول احلق سبحانه وتعاىل:  ن بـَْعِد َودَّ َكِثٌري مِّ ُردُّوَنُكم مِّ
َ َهلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحىتَّ  ن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ ْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّ ُ ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا مِّ ّ َِْيتَ ا

َْمرِهِ  ُ أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس عَ (. سورة البقرة. ويف سورة النساء يقول احلق سبحانه: )ِ ّ ُهُم ا َ َلى َما آ
سورة الفلق )ِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ (. ويف سورة الفلَق: 54. سورة النساءاألية )ِمن َفْضِلهِ 

)2(اآلية.

واحلسد يف مفهومه العام هو متين زوال النعمة على الغري، واحلسد رذيلة أصابت اإلنسان منذ 
ى جرمية قتل قابيل ألخيه هابيل، حيث حسده، ألن هللا تقبل بدء اخلليقة، فهو الباعث احلقيقي عل

ً وغري املتزنني نفسيًا إىل ارتكاب أبشع اجلرائم  نه، وهو الذي يقود الضعفاء إميا نه ومل يتقبل قر قر
ً لسرقته حركته غريزة احلسد الرتكاب هذه اجلرمية البشعة، يف جمتمعاتنا املعاصرة، فالذي يقتل ثر

د التحليالت النفسية واالجتماعية لكثري من املشكالت وجرائم القتل اليت حتدث يف تؤك
جمتمعاتنا العربية واإلسالمية أن احلسد واحلقد على اآلخرين مها الباعث األول على هذه اجلرائم، وقد 

تقف أشارت دراسة اجتماعية نفسية أجريت مؤخراً يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة أن رذيلة احلسد 
تمع املصري خالل السنوات الثالث املاضية اليت %72وراء ( ) من جرائم القتل اليت شهدها ا

ء أو الطبقات االجتماعية حمدودة الدخل. أشاعت اخلوف بني كل فئاته سواء من األثر

) وغرابة السلوك والوساوس والتخلف %58.8_األفكار اخلاطئة: هذه الظاهرة بنسبة (3
ت النفسية والعقلية ارتباط مباشر أو %41,1العقلي واالكتئاب متثلت بنسبة  : ترتبط االضطرا

التسلطية اليت تظهر يف صورة دوافع قهرية حتث املصابني  جلرمية، فبعض صور اهلستري غري مباشر 
العقائد الومهية كأن يعتقد الفرد أنه مضطهد جتع له يتجه حنو على ارتكاب اجلرائم، وكذلك هستري

ويعترب ارتكاب اجلرمية يف هذه احلاالت كنوع من أنواع الدفاع عن الذات وقد ارتكاب اجلرمية.
مراض عقلية نتيجة للرغبات الكامنة يف نفسه والطاقات املكبوتة يف داخله، األمر  يصاب الشخص 
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رتكاب السلوك اإلجرامي.الذي جيعل الروابط بني احلالة النفسية والعقلية للفرد متيل ميال شديدا ال
ومما سبق ميكن توضيح نتائج السابقة يف الشكل التايل:

) ميثل نسبة تدهور الصحة النفسية ومسامهتها يف اجلرمية.02الشكل( 

ثري تدهور الصحة )3 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث: ينص السؤال الثالث على ما 
اجلرائم بوالية ورقلة من وجهة نظر القانونني واحملاميني؟ ولإلجابة على هذا النفسية يف حدوث 

ستخدام النسب املئوية واملتوسطات احلسابية وأظهرت النتائج كما هي يف اجلدول. السؤال قمنا 

ثري تدهور الصحة النفسية يف حدوث اجلرائم من وجهة نظر القانونيني واحملامني) 03اجلدول ( ميثل 

تدهور الصحة النفسية يف ثري
حدوث اإلجرام

النسبة املئويةاملتوسط احلسايب
منتشر منتشر

 ً أحيا
غري منتشر

2,705976.517.65.9اإلدمان سبب يف اإلجرام األسري
241.217.641.2التخلف العقلي سبب يف اإلجرام األسري

ت النفسية سبب اإلجرام األسري 2,352952.929.417.6االضطرا
2,352952.929.417.6احلسد والغرية سبب اإلجرام األسري
235.329.435.3غرابة السلوك سبب اإلجرام األسري

2,235347.129.423.5األفكار اخلاطئة سبب اإلجرام األسري
2,058835.335.329.4الوساوس جتاه اآلخرين 
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سبب اإلجرام األسري
الستنتاجات التالية:استنتاجات:  يف ضوء هذه الدراسة خرج الباحثان 

تمع وعاداته وتقاليده، ومتغرياته السياسية 1 _ اجلرمية ظاهرة اجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا 
ختالف الزمان واملكان كما  ا، وتطور وفقا للظروف واملتغريات وختتلف  واالقتصادية اليت مير 

ملعدل والسبب.ختتلف من حيث النمط وا

_أن للتدهور الصحة النفسية والعقلية دور يف تنامي اجلرمية.2

يف ضوء النتائج واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها يف حدود هذه لثًا. اقرتاحات حبثية: 
يت: الدراسة يوصي الباحثان مبا 

دة اهتمام العاملني يف الصحة -  النفسية وعلماء الجتماع والرتبية والقانونيني بدراسة ضرورة ز
العوامل املباشرة وغري املباشرة يف ظهور وتنامي اجلرمية.

سلوب التنشئة االجتماعية من مجعيات أحياء ومعلمني ومؤسسات -  توعية القائمني 
ء  واألمهات من عمومية على غرس القيم واملبادئ وتعديل سلوكيات املراهقني والشباب. توعية اآل

ء واألمهات ووسائل اإلعالم عن كيفية التعامل األمثل مع الطفل  خالل الندوات وجمالس آل
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ت النمو والصحة النفسية، واالنفتاح على العامل بعيون واعية من أجل تفادي  واملراهق، يف ضوء نظر
السلوكيات اإلجرامية أو الوقوع فيها.

رب وعلى مستوى اجلنوب عامة حلصر أكثر اجلرائم إجراء دراسة مماثلة تتناول عينة أك- 
املنتشرة. 

إجراء دراسة حول أسباب ظهور اجلرمية.- 
تية واجلرمية-  إجراء دراسة حول العالقة بني األمراض السيكو
إجراء دراسة حول العالقة بني اإلدمان واجلرمية.- 

اهلوامش:
تماعي، املكتب اجلامعي احلديث االسكندرية. مصر.)، اجلرمية واالحنراف من املنظر االج1985السيد رمضان، ()1

، عامل الكتب، القاهرة، مصر.4)، الصحة النفسية والعالج النفسي، ط2005حامد زهران ()2

)، تعزيز الصحة النفسية املفاهيم، األليات املستجدة، واملمارسة، املكتب اإلقليمي للشرق البحر 2005هيلني، هريمان()3
املتوسط، القاهرة.

املكتب العلمي، االسكندرية، مصر.1)، الصحة النفسية سيكولوجية الشخصية، ط1999احلميد الشاذيل(عبد )4

.29)، الوقاية من اجلرمية يف التشريع اإلسالمي حبث منشور يف جملة البحوث اإلسالمية العدد 1999حممد الشويعر، ()5

، دار العلم للماليني.3)، الصحاح للجوهري، ط1984اجلوهري، ()6
املرجع نفسه.)7
، دار امليسر للنشر والتوزيع، األرن.2)، الصحة النفسية، ط2007سامر مجيل رضوان، ()8
املرجع نفسه.)9

)، ظاهرة العود إىل االحنراف دراسة للظروف األسرية، دراسة مكملة للحصول على شهادة املاجستري، 2006مسري، يونس، ()10
جامعة عنابة .

املرجع نفسه.)11
)، جملة املنتدى القانوين العدد اخلامس.2008عاشور نصر الدين()12
املرجع نفسه.)13
ض، دراسة مكملة 1999سامل بن صايل املطريي()14 )، دور هيئة حقوق االنسان يف احلد من العنف األسري مبنطقة الر

يف العربية للعلوم األمنية . للحصول على املاجستري جامعة 
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مقاومة التغيري التنظيمي يف اجلامعة اجلزائرية

من وجهة نظر األساتذةLMDيف ظل تطبيق النظام اجلديد 

مساتي حامت، جامعة تيارتاألستاذ
قي املؤسسات اليت تعيش يف إطار النسق املفتوح و عرفت اجلامعة اجلزائريةامللخص: على غرار 

مواردها كم و نوعأو يف اأو تكنولوجيات التعليمبعض التغيريات سواًء يف هيكلها التنظيمي 
تغيريا مهما يف نظامها 2004يث عرفت اجلامعة اجلزائرية سنة حبنظمها التعليمية، حىتالبشرية أو
لنظام الكالسيكي إىل النظام اجلديدأوهو االنتقال من النظام القدمي و التعليمي ما يعرف 
LMD، التساؤالت اليت تبقى غري واضحة و يصحبها بعض الغموضاألكيد أن كل عملية تغيريو

لعل املورد البشري األكثر و عملية أو إفشاهلا،تلك اللنسبة للمورد البشري الذي سيساهم يف إجناح 
حدثتها اجلامعة اجلزائرية يف نظامها التعليمي هو األستاذ اجلامعي، فغموض أثريا يف التغيريات اليت 

االتصالضعف منظومة و اخلوف من عدم حتقق أهدافهو ص املعلومات حولهنقو النظام اجلديد
مقاوما هلذا التغيري بدل و را مثبطاالعديد من األسباب األخرى قد جتعل من هذا العنصر اهلام عنصو 

.يهان يكون هو الداعي إل
Abstract:

The Algerian universities has known just as other institutions following the
open format, some changes both in the organizational structure or education or
technologies on the type and quantum of human resources or even educational
systems. So the Algerian university knew in 2004 a significant change in the
educational system and a transition from the old system or what is known as the
classical system to the new LMD system. Every change has been accompanied by
some vagueness  and questions that remain unclear for the human resources that
contribute to the success or fail of that operation, and perhaps the most influential
human resource change that has been  made in university educational system is
the teacher. The vagueness of the new system, the lack of information about it, the
fear of failure to achieve its goals and the poor communication system and many
other reasons might make this important element discouraging and resistant to this
change rather than be its cause.
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االت االجتماعيةو نعيش يف زمن متسارعإننامقدمة: االقتصاديةو متغري دوما يف كل ا
تمعات الن تكون دائما ضمن الركبو السياسيةو  ا جماراة و التكنولوجية، اذ تسعى كل ا ان ال يفو

دة لذلك كان لزاما على كل و ان ال تبقى قابعة يف الدرك األسفل  دوما،و السيادةو جمتمعات الر
أن ميتلك جمموعة من املقومات اليت جتعله يف وضع و لديه نوع من املرونةجمتمع أراد البقاء ان تكون

تمعات يكمن يف جمموعة من اخلصائص اليت قد متيز جمتمعا عن فإذاآمن،  كان التنافس بني هذه ا
لعل أهم ميزة تنافسية قد تصنع الفارق دوما هي و التكنولوجيا املتطورةو آخر كاملوارد املالية الوفرية

وة البشرية.الق

ضةو ملورد البشري أساس كل استثماراالهتمام أضحىإذ تطور مادي لكل و قاعدة كل 
جحة فان عليه و سياسات تنموية اقتصاديةإىلجمتمع، لذلك فان كل من يطمح  اجتماعية 

تنطلق األنسب الذي من املمكن أن و األمثللعل أن املكان و االستثمار يف هذه الثروة.و استغالل
ا و منه لالستثمار يف هذا النوع من الثروات هي املؤسسات التعليمية بكل أطوارها مراحلها كو

تمع، لذلك  متتلك طاقة بشرية هائلة قادرة على املسامهة يف كل السياسات التنموية اليت خيطط هلا ا
من خالل تطبيقها لعمليات األنظمة التكوينية الفعالة و فهي تسعى دوما ألن تساير الربامج التعليمية

تمعاإلصالح التطورات اليت حتيط به.و من فرتة ألخرى مبا يتوافق مع التغريات اليت حتدث يف ا

دف توفري املورد أنشأتهاته املؤسسات التعليمية اليت إحدىتعترب مؤسسات التعليم العايل 
لغة البشري الكفء من أجل املسامهة يف عمليات التنمية، اذ حت مهية  ظى مؤسسات التعليم العايل 

تمعو يف سياسات التعليم صفوته،و ذلك الحتوائها على عدد كبري ممن يفرتض أن يكونوا خنبة ا
تمع كان لزاما عليها أن تغري يف و حىت تتمكن هذه املؤسسات من أداء مهمتهاو  رسالتها يف تطوير ا

التكنولوجي، فان كان لزوما على و تطور العلميبراجمها من أجل مواكبة الو نظمهاو هيكلها
ا تمعات املتقدمة أن تطور جامعا التقدم، فان األمر و حتسن فيها للبقاء يف مقدمة سباق املدنيةو ا

لنسبة للدول النامية دف عدم تعظيمو أكثر لزوما  بني و اهلوة اليت بينهاو توسيع الفجوةو ذلك 
ى األقل.حماولة تقليصها علو تلك الدول
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ثرو  جلزائر هي األخرى  ا، و مبا أن مؤسسات التعليم العايل  تتأثر يف احمليط اخلارجي كمثيال
ا هم الطلبة املتحصلون على شهادة البكالور ا تعمل ضمن نظام النسق املفتوح فمدخال ذلك أ

ا التحويلية هي الربامج التعليميةو  قدمها هلؤالء الطلبة ليكونوا يف األنظمة التكوينية اليت تو عمليا
لبالدو األخري على شكل خمرجات يف شكلهم النهائي هم مورد بشري قادر على النهوض 

تطورها، لذلك كان لزاما عليها أن تساير كل التطورات يف جمال أنظمة و املسامهة يف تنميتهاو 
التعليم.و التكوين

لكثري من التطوراتمنو اجلامعة اجلزائرية عربو املتتبع لتطورو  ا قد مرت  املراحل و الزمن يالحظ أ
هذه التحوالت كانت تعكس بصفة مستمرة تلك األوضاع احلاصلة يف و لتصل اىل ماهي عليه اآلن

تمع اجلزائري .فقد أشار حسني الطيب أن انشاؤها كان منذ انشاء مدرسة الطب سنة )1(ا
، مث 1909سبتمرب 20ك، األدب، احلقوق، العلوم) يف ، مث انشاء املدارس العليا( امليكاني1832

.ولعل أبرز تغيري1930معهد عايل يف علم الزراعة سنة و 1925مدرسة اهلندسة يف احلراش سنة 
املاسرتو (نظام الليسانسLMDحدث يف اجلامعة اجلزائرية يف السنوات  األخرية هو تطبيق نظام 

ستورد من البلدان األجنلوساكسونية، هذا اهليكل معمول به الدكتوراه) وهو هيكل للتعليم العايل مو 
منذ سبتمرب  هو النظام و . إذ حل هذا النظام حمال لنظام القدمي كما يسمى2004تدرجييا يف بالد

رالكالسيكي، ولعل أن هذا التغيري الذي حدث له العمليةهذهجناحعلىالقائمنيعلىكبريةآ
مثلماحتمياأمراالتغيريمقاومةتعتربحيثالكلياتعمداءحىتأوإداريني أوأساتذة أكانواسواء 

قدملاالراهنالوضعتغيريمقاومةإىل مييلبطبعهفاإلنسانمنهمناصالو حتميأمرالتغيريإن 
كمنالتغيرييسببه .إزعاجو إر

أوال: التغيري التنظيمي

مفهوم التغيري التنظيمي:       -

ذلك لتعدد نطاق حدوثه فقد و من السهل حصر تعريف للتغيري التنظيمي يف بعض السطورليس 
آالت و حيدث يف جوانب تكنولوجية كإدخال معداتوقدالبشرية، املوارد و ميس التغيري األفراد
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تقليل تكلفة االنتاج، كما قد يكون التغيري يف اهليكل التنظيمي  و جديدة بغية مواكبة التطورات
دة وحدات انتاج جديدة للمؤسسة.  كز

التغيري التنظيمي: .أ
إن دل و الباحثنيو لقي التغيري التنظيمي اهتماما كبريا من طرف صناع القرار يف املؤسسات

احملافظة على بقائهاو ملؤسسةذلك فإمنا يدل على مدى أمهية التغيري التنظيمي يف النهوض 
سنعرض جمموعة من التعاريف يف حماولة لضبط مفهوم كامل و استمرارها يف جو تنافسي كبري،و 

شامل للتغيري التنظيمي:
عرف سكيبينزالتعريف األول :Skibbinsالتغيري على أنه "األسلوب اإلداري لتحويل

يبدو من خالل هذا )2(رها املتوقع مستقبال"تبديل املنظمة إىل حالة بناء أفضل يف جمال تطويو 
التعريف أن التغيري هو ذلك التحول الذي يطرأ على املنظمة يف حماولة من املسؤولني عليها أن 

حيسنوا يف أداءها املتوقع يف الفرتات القادمة.

على أنه " عبارة عن حترك املنظمة من الوضع احلايل إىل Jonesعرفه جونس و :التعريف الثاين
دة الفعالية". لقد ركز هذا التعريف على أن اهلدف من عملية التغيري، )3(وضع مستقبلي بغرض ز

الغرض من و اذ اعتربه هو نقطة حتول من نقطة معينة إىل نقطة أخرى هي اهلدف من التغيري احلاصل
دة قدرة ا ا.و ملنظمة يف التفاعل مع البيئة اخلارجيةهذا التغيري هو ز احمليطة 

التغريو بني التغيري-ب

"التغري" من جهة أخرى إذ يعترب وهناك تباعد كبري بني مصطلحي "التغيري" من جهة
ال يستطيع االنسان و "التغري" هو ذلك التحول الذي حيدث يف كل جماالت احلياة بصفة دورية

لعل اجلدول و .)4(ألنه حيدث بصفة خارجة عن نطاق حتكمه وسيطرتهالتدخل لضبط هذا التغري 
التغري.و ) يوضح طبيعة االختالف املوجود بني التغيري01رقم(

التغريو ) يوضح الفرق بني التغيري01اجلدول رقم (
التغريالتغيري
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خمططتلقائي
يسهل التنبؤ بهيصعب التنبؤ به
مج زمين بطيء يف رد الفعلله بر
يقوم على املبادراتيؤدي إىل رد فعل

)16، ص2006: (النجار، املصدر
ملنظمة من وضع  من خالل ما سبق من تعاريف ميكن لنا القول أن التغيري التنظيمي هو االنتقال 

ذلك بغاية حتقيق اهداف املنظمة ، لذلك فقد ميس التغيري اجلوانب و إىل وضع آخر أحسن،
غالبا ما يكون نتيجة لتأثريات داخلية أو خارجية و أو البشرية أو التنظيمية،التكنولوجية او اهليكلية

دف احلفاظ على بقاءها لضرورة أن يكون التغيري و استمراريتها،و تستجيب هلا املنظمة  ليس 
ضافة وحدات جديدة يف اهليكل التنظيمي أو تدعيم املنظمة مبوارد بشرية جديدة، فقد تتخذ  دائما 

لتخلي على انتاج معنيو اسرتاتيجية االنكماشاملنظمة الرتكيز على منتج واحد، أو قد تقوم و ذلك 
األنفة ولعل التعاريف. ذلك كاسرتاتيجية ملواجهة اإلفالسو املنظمة بتسريح جمموعة من العمال

هي:و الذكر قد أوحت لنا ببعض خصائص التغيري التنظيمي
:التغيري حركة تفاعل ذكي ال حيدث بطريقة عشوائية أو ارجتالية بل يتم بطريقة االستهدافية

ت املرجوة تكون مقبولة من طرف قوى التغيري. دف حتقيق الغا ممنهجة 
:او جيب أن تكون خطط التغيري مرتبطة بواقع املنظمةالواقعية مواردها و أن تتم دراسة امكانيا

لتطبيق هذا التغيري.
 :تطلعات قوى التغيري من جهةو حبيث جيب أن يكون هناك تناسق بني احتياجاتالتوافقية
)5(عملية التغيري من جهة أخرى.و 

:حبكم وجودها داخل مناخ و ذلك أن املنظمةوالتغيري التنظيمي مرتبط مبفهوم النظم املفتوحة
التنافس القوي، سن قواننيخارجي سريع التغري فإن ذلك يفرض عليها مسايرة هذه التغيريات ( 

تشريعات جديدة، ارتفاع الدخل الفردي...) لذلك فالتغيري اخلارجي ينعكس مباشرة على املنظمةو 
يفرض عليها القيام بعملية التغيري.و 



سماتي حاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ LMDفي ظل تطبيق النظام الجديد  مقـاومة التغيير التنظيمي في الجامعة الجزائرية

431

:إلدارة العليا يف املنظمة فقط التغيري التنظيمي مسؤولية مشرتكة ال ميكن ربط التغيري التنظيمي 
ت اإلدارية، لكن املسؤولية تتدرج وفق تدرج هرم السلطة حبيث تتحمل بل إنه ميس كل امل ستو

اإلدارة العليا اجلزء األكرب
:يف كثري من األحيان ما تتعارض فكرة التغيري مع جمموعة من العمال الذين قد مقاومة التغيري

حد ذاته سببا قد يكون اخلوف من عدم جناح التغيري أو اخلوف من التغيري يف و ميسهم التغيري
)6(للمقاومة.

أسباب التغيري التنظيمي:- 2

لعل أبرز تصنيف هو الذي و دوافع التغيري التنظيميو لقد تعددت التصنيفات اليت ذكرت أسباب
ذلك ما سنتطرق له يف النقاط التالية:و قوى خارجية)،و يقسمها إىل قسمني ( قوى داخلية

إن من أهم األسباب اليت جترب املنظمة على القيام بعملية التغيري هي بعض القوى الداخلية: .أ
العوامل اليت يكون منشأها داخليا أي يكون منطلقه من داخل املنظمة حبيث صنف العاملني كريتنر

القوى الداخلية إىل نوعني:Kreitner&Kinickiكينيكيو 
لقوى العاملةمشكالت: - ت تتعلق  شئة عن إدراك العاملني فيما يتعلق هي مشكالت و امكا

بطريقة معاملة املنظمة هلم.
املرؤوسني يتطلب تنمية و االحتكاك الكثري بني الرؤساءو قرارات املديرين فالصراعسلوك: -

القريويت إىل تلك القوى:ولقد أشارمهارات يف التعامل لدى اجلميع.
مو تطور وعي العاملني- دة طموحا مو ز .حاجا
دة- بني رغبة العامل يف تسخري مجيع قدراته الكامنة للعمل.و إدراك العالقة بني البيئة اإلداريةز
ال له للمشاركة يف اختاذ القراراتو ادراك الصلة بني اسلوب التعامل مع العامل- افساح ا

)7(انتاجيته.و 

ألهداف، مما جي- عل من القائد دوما ما تغري يف طرق القيادة من القيادة الكالسيكية إىل القيادة 
ا حتسني ظروف العمل االنتاج.و يتبىن التغيريات اليت من شأ
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ا عوامل القوى اخلارجية: .ب ثريا أل تعترب القوى اخلارجية اليت تستدعي القيام بعملية التغيري األكثر 
ا من طرف املنظمة ثريات خارجية تتطلب من املنظمة القيام بعملية و يصعب التحكم  التغيريهي 

لعل أهم هذه القوى هي:و 
ا املنافسة:- كبريا لدخول منافسني يف منتجا إن فتح السوق العاملية للتجارة يفتح للمنظمة 

اخلدمات من أجل و لذلك وجب عليها مواكبة التغيريات اليت حتصل يف إطار حتسني املنتجات
)8(احملافظة على استقرارها.

ثر ثورة املعلومات و هي مناألسباب التكنولوجية:- بني اهم األسباب الداعية للتغري إذ 
هذه و الشراء ،و عمليات البيعو تقدمي اخلدماتو التكنولوجية بشكل كبري على أساليب اإلدارة

ذلك كي جتاري هذه و التطورات متسارعة احلدوث، لتجد املنظمة نفسها مضطرة لتطوير آليتها
)9(التكنولوجيا.

ارتفاع معدل البطالة أو اخنفاضه و بعض األساب االقتصادية كالتضخم: األسباب االقتصادية-
ثر يف تركيبة القوى العاملة يف املؤسسة. ميكن أن 

القوانني احلالية أو ظهور أخرى و هي اليت تتضمن تغيري يف التشريعاتواألسباب التشريعية:-
االسترياد و لتصديرجديدة تؤثر على سياسات املؤسسة كان تسن الدولة قوانني جديدة ل

)10(مثال

ثريا كبريا و ن احلروباألسباب السياسية: إ- ثر  ا أن  النزاعات اإلقليمية بني الدول من شأ
كاعتماد املنظمة على استرياد املواد اخلام من دولة نشأت )11(للقيام بعملية التغيري يف املنظمة

ا إىل االسراع يف التفكري يف  ا إىل تغيري فيها حرب قد يؤدي  ا او قد يؤدي  مصدر آخر ملاد
نشاطها.

لقضااألسباب االجتماعية:- تزايد ادراك املنظمة و املسائل االجتماعيةو تزايد االهتمام 
ا االجتماعية. )12(مبسؤوليا

يف معظم األحيان مييل األفراد إىل مقاومة التغيري خاصة يف مرحلة حل التنظيمي:مقاومة التغيري 
ا و اجلمود مرحلة التغيري ، وهي فشل ظاهري أو غري ظاهري ألعضاء املنظمة تدعيمها ومساند
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املألوفة لديهم نظرا و هودات التغيري. الذي يفقد توازن ومتاسك مجاعة العمل يف وظائفهم املعتادة
ثري قوى خارجية ود )13(اخلية.إلجبارية إعادة التنظيم يف ميدان العمل والذي بدوره واقع حتت 

وتكون املقاومة مثال ، على شكل الرغبة أو امليل املالزم للفرد يف حماولة الضبط الذايت لتوقعاته -
ا التغيري" مقاومة التغيري"  .وتنبؤاته عن طريق قوة معاكسة يواجه 

جراءات مناقضة 1995أما املقاومة عند األعرجي - ن يقوم املوظف  خذ شكال آخر وذلك 
ضة لعمليات التغيري ، هذه املقاومة قد ال تكون سلبية يف أغلب األحيان بل إجيابية وتتمثل أو مناه

إجيابية املقاومة عندما يكون التغيري املقرتح سلبيا مبعىن أن الفوائد املتحققة منه اقل من التكاليف 
ا ت تم عندما تكون املدفوعة وعدم االمتثال له يصب يف مصلحة اإلدارة ، أما سلبية املقاومة فإ

)14(نتائج التغيريات إجيابية ومردودها على املوظف واملنظمة كبري مقارنة بتكاليفها.

أسباب مقاومة التغيري -

لعل أمهها يكمن يف التايل:و هناك العديد من األسباب اليت قد جتعل الفرد مقاوما للتغري

يت به التغيري-1 هول، الذي  اخلوف من ا
اإليضاح من طرف اإلدارةو نقص املعلومات عن حمتوى التغيري لنقص اإلتصال-2
اخلوف من فقدان اخلربة املكتسبة وعدم اجلدوى منها يف ظل التغيري احلاصل-3
عدم النفع احلقيقي أو املتوقع من التغيري وتبقى وجهة نظر كل فرد للتغيري خمتلفة-4
بة.كون التغيري يلغي بعض املهام اخلوف من فقدان السلطة أو بعض احلقوق املكتس-5

)15(ويضيف بعض اإللتزامات

ن -6 التغيري شيء جمهول نقص مصادر املعلومات،عن التغيري مما يشعر األفراد داخل املنظمة 
.املعامل وغامض

لتايل الوقت غري مالئم ، فقد تكون املنظمة يف فرتة كساد "فرتة التغيري"الوقت غري املالئم -7
.للتغيري
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اإلرتباط مبا تعود عليه األفراد من عادات يف العمل فمن الصعب تغيري هذه العادات بني -8
ليلة وضحاها.

مكتسبة،  ديد مصاحل ومزا للموارد، توفر عدم الثقة، االفتقاركما يضيف بعض الباحثني 
ا أن  ثري كل هذه العناصر من شأ إلضافة إىل  تكون اخلوف من الفشل، الضغط من الزمالء 

سببا حيول دون سري عملية التغيري التنظيمي وتكون عائقا أمام حتقيقه لألهداف اليت وضع من 
أجلها.

هناك ست طرق للتعامل مع إسرتاتيجيات املنظمات يف التعامل مع مقاومة التغيري:-
مقاومة التغيري

:Education and communicationاالتصال و التعليم–أ 
الوقوف على منطقة، وقد و تساعد العاملني على رؤية احلاجة للتغيريهذه اإلسرتاتيجية

تقارير، ويتم اللجوء و تتخذ عدة أشكال منها املناقشة الفردية، والعرض للمجموعات، أو مذكرات
إىل هذه الطريقة يف حالة قصور املعلومات املتوفرة عن التغيري أو التحليل املشوه أو اخلاطئ 

عن عملية التغيري، ومن أبرز إجيابيات هذه الطريقة أنه عند اقتناع العاملني يف للمعلومات املنشورة 
ا تستغرق وقتا طويالهذه املعلومات سيسامهون يف عملية تطبيق التغيري. بينما يعاب ذلك أ

بشكل خاص عندما يكون عدد املعنيني التغيري كبريا.و 

Participation andاالندماج و املشاركة–ب  Involvement:
لتغيري ميتلكون القدرة  و تستخدم هذه الطريقة عندما يكون األفراد العاملني أو املتأثرين 

العالية على مقاومته.

:Facilitation and Supportالتسهيل والدعم –ج 
تقوم هذه الطريقة على تدريب العاملني على مهارات جديدة، وتقدمي الدعم الالزم هلم 

.فرتة راحة بعد التغيريوإعطائهم 

:Negotiation Agreementاالتفاق و التفاوض–د 
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واضح من عملية التغيري، و تستخدم هذه الطريقة عند وجود جهة تتضرر بشكل كبري
وبنفس الوقت متتلك تلك اجلهة القدرة على مقاومة التغيري، كإعطاء النقابة معدل اجر أعلى 

املنظمة مقابل املوافقة على تغيري تعليمات العمل.ملنتسبيها من األفراد العاملني يف 

-Manipulation and coاالستغالل واختيار األعضاء –هـ 
optation :

ومبوجب هذه الطريقة يوضع العضو من قبل األفراد العاملني يف موقع هام يف عملية 
دف ضمان مصادقته على عملية التغيري. تصميم التغيري 

Explicit and Implicitغري الظاهر اإلكراه الظاهر و –و 
coercion:

ومبوجب هذه الطريقة جيرب العاملون على قبول التغيري فيهددون سرا أو علنا بفقدان 
م من الرتقية أو الفصل أو النقل .. يتم اللجوء إىل هذه الطريقة يف حالة كون و وظائفهم أو حبرما

لغة ، وأيضا عندما ميتلك  ا و املنشؤون على التغيري قوة كبرية،السرعة ذات أمهية  ا أ أهم إجيابيا
يف نفس الوقت ال ختلو هذه من سلبيات و سريعة وهلا املقدرة على التغلب على أي نوع من املقاومة
)16(أمهها خطورة استمرار استياء العاملني من منشئي التغيري.

LMDنيا : نظام 
يف العامل :LMDتطور نظام و نشأة

عالن مشرتك ألربع وزراء األورويبإن االنسجام  لتعليم العايل جاء  لفرتات التكوين 
. 1998ماي 25اململكة املتحدة، جبامعة الصوربون يف و للرتبية لكل من فرنسا، ايطاليا، أملانيا

جوب على و و الذي يدور حول معاينة الالوضوح ألنظمة التعليم العايل للدول األوروبيةاإلعالنهذا 
األوروبيةانسجام أنظمة التعليم العايل يف كل الدول 

يكرر أوروبيةدولة 29قعت عليه و 1999جوان 19يد يف بولونيا يوم اإلعالن اجلد
لتعليم العايلو على وجوب التناسقكيده هذا ما أصبح و خاصة األورويب منهو االنسجام األورويب 
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الذي و توجه أورويب جديد يف ميدان التعليم العايلدكتوراه" ك-ماسرت- يعرف بنظام "ليسانس
)17.(األخرىبعض الدولو انتهجته اجلزائر

:LMDمفهوم نظام -1
ال للجامعات اجلزائرية لتقدمي اقرتاحات لفتح التكوين وفقا لنظام 2003يف ديسمرب  مت فتح ا

LMD لتغيري املوضوعي الصالح ذلك بعد ان قامت اللجنة الوطنية الصالحو املنظومة الرتبوية 
صالح النظام و على ضوء توصيات هذه اللجنةو النظام التعليمي يف اجلزائر تبعا للمخطط اخلاص 

. حيث مت دراسة امللفات املقدمة يوم 2002أفريل 20الرتبوي النتبىن من طرف جملس الوزراء يف 
جامعات هي( عنابة، أم البواقي، برج بوعريريج، 10ليتم املصادقة على ملفات 2004جانفي 07

حددت الشهادة األوىل ليسانسووهران)و قسنطينة، البليدة، جباية، مستغامن، بومرداس، اجلزائر
السنة اجلامعية لتشهد)18(21/11/2004املؤرخ يف 04-371فق املرسوم رقم و 

ت، يقابل كل 2004/2005 اعتماد هندسة جديدة يف عروض التكوين تتمثل يف ثالث مستو
مت تنظيم هذه اهلندسة اجلديدة داخل جماالت كربىو مستوى شهادة ( ليسانس/ ماسرت/ دكتوراه).

وفرها هلا كذا املناصب اليت يو التقنيةو تضم عدة اختصاصات متجانسة من حيث الكفاءات العلمية
سوق العمل. ففي كل جمال يتم اقرتاح مسارات منوذجية ميكنها أن تؤدي إىل ختصصات أو خيارات 

املسار النموذجي هو عبارة عن جمموعة من الوحدات التعليمية اليت يتم تنظيمها وفق منطق و حمددة
دف اكتساب كفاءات معينة. تدرجي 

ت مشرتكة بني و ين،و يتم تصميم هذه املسارات من طرف فريق تكو  ميكنها أن تتضمن مقار
هي تتيح توجيه الطالب تدرجييا حسب و االختصاصات أو متعددة االختصاصات أو احرتافية.

حاجياته. كما يتعني على و خذ بعني االعتبار تنوع اجلمهور املستهدفومشروعه اخلاص أو املهين
لتحكم يف يف لغة اجنبية حية واحدة على املسارات ان تتضمن اكتساب كفاءات جانبية ال سيما ا

يف وسائل االعالم اآليل.و األقل
بشكل كامل على جمموع التكوينات يف مؤسسات التعليم العايل بعد أقل و لقد مت تعميم هذا النظام 

يوضح املسارات الثالث اخلاصة بنظام ) 01(الشكل رقمو .)91( من عشر سنوات من إنطالقه.
LMD
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LMDنظام التعليم يف) يوضح أطوار01(الشكل رقم 
)13،ص2011البحث العلمي،و (وزارة التعليم العايلاملصدر:

:LMDأسباب اختيار اجلزائر لنظام 
ا بشكل اعتباطي LMDمل يكن اختيار اجلزائر لنظام  كنظام تعليمي يتم تطبيقه يف جامعا

نذكر أمهها:و بل كانت هناك جمموعة من األسباب الوجيهة اليت تستدعي ذلك،
الثقايف و السياسيو االجتماعيو حميطها االقتصاديو اهلوة الكبرية املوجودة بني اجلامعة من جهة-

من جهة أخرى
ت اليت يفرضها التطور السريع عدم قدرة التكوين العايل لالستجابة بف- عالية للتحد

االتصال.و العوملة االقتصاديةو للتكنولوجيات
العالقات الدولية اليت فرضت وجود قواسم مشرتكة بني أمم العامل.-
)20(جناح الدول األخرى اليت اعتمدت على هذا النظام من قبل اجلزائر.-

يف اجلامعة اجلزائرية: LMDأهداف نظام -2

• 6
سداسیات
لیسانس

• 4
سداسیات

ماستر
• 6
سداسیات
دكتوراه
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إن اإلختالالت اليت يعاين منها نظام التعليم العايل واليت أصبحت السمة املميزة للجامعة 
صالح شامل من أجل التخفيف من  اجلزائرية، أدى بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي القيام 

ة من حدة هذه األزمة وحماولة حل بعض مشاكل اجلامعة اجلزائرية، وذلك من خالل تطبيق جمموع
والذي يسعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف أمهها:   LMDاإلصالحات آخرها تطبيق نظام 

.رفع حظوظ جناح الطالب إىل أعلى مستوى
 ية وإمكانياته. دمتكني الطالب من اختيار شعبة ما وهو على بـَيِّنة من قدراته الفر
.املرافقة البيداغوجية املستمرة للطالب
 منها عند التحويل.إمكان االستفادةحمافظة الطالب على املكتسبات احملصلة مع
.تنوع املسارات اجلامعية واملعابر
.تقليص اإلخفاق والتسرب اجلامعي
.توفري تكوين يستجيب ومتطلبات االقتصاد الوطين
.متكن الطالب اجلزائري من دراسة برامج عاملية
 التكوين.لة يف الشبكة العاملية للعمل أواندماج املتخرج اجلامعي بكل سهو

على الصعيد الدويل، وأهدافه على املستوى احمللي، LMDإذا متعَّنا جيدا يف أهداف نظام 
لرغم من االختالف اجلغرايف واحلضاري دف إىل املرامي نفسها،  واالقتصادي.فإننا جندها 

عايل، فالدول السائرة يف طريق النمو كاجلزائر ال إن هذا النظام يدخل ضمن عوملة التعليم ال
متلك القدرة على عدم تبين مثل هذا النظام، يف وقت أصبحت نوعية التعليم العايل تقاس من خالل 

املعايري الدولية.
:LMDالتجربة اجلزائرية يف ضمان اجلودة من خالل تطبيق نظام 

لس الوطين للتقييم  جتسد اإلرادة مبثابة أول خطوة فعلية تسعى 2008سنة لقد كان إنشاء ا
جتسيدا هلذا التوجه اجلديد دأبت املؤسسات و احلقيقية لتطبيق ضمان اجلودة يف التعليم العايل، حيث

دولية ملناقشة إشكالية التكوين اجلامعي يف اجلزائر، على غرار و اجلامعية على تنظيم ملتقيات وطنية
الذي و ،2008جوان 2- 1رة الوصية مبسامهة البنك الدويل يومي امللتقى الدويل الذي نظمته الوزا
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اجتماع ملسؤويل الوزارة مع خرباء دوليني يف ضمان اجلودة، 2008من جوان 4- 3اعقبه يف يومي 
أمهها:حبيث خلص هذا امللتقى إىل جمموعة من التوصيات، 

تو ارتباط االجراءات بنصوص تشريعية- نشاطات و تنظيمية تستهدف خمتلف مكو
املؤسسات.

اخلارجي الذي يشمل وصفا دقيقا ملا هو موجودو ضرورة التقييم الداخلي-
انشاء هيئات وطنية لضمان اجلودة مثل اللجنة الوطنية لتطوير نظام ضمان اجلودة يف التعليم -

العايل
ئر تواجه نوعية نشاطات التعليم العايل يف اجلزاو و الواضح أن التوجه حنو حبث آليات ضمان اجلودة

تو جمموعة من العراقيل اجلودة عن مشهد التعليم العايل يف و من بينها غياب ثقافة التقييمو الصعو
اإلداريون و التكوين لدى األساتذة من جهةو قلة التدريبو عامل مقاومة املشروع التغيرييو اجلزائر

من جهة أخرى، ظف الذين يسهرون على تطبيق مبادئ نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل
) 21(التنظيمية الضرورية لذلك.و إىل ذلك نقص االمكانيات املادية

يف اجلامعة اجلزائرية: LMDتقييم تطبيق نظام -3
ت العوملة  إن اجلامعة اجلزائرية اليوم أصبحت مطالبة يف كل مرحلة مبواجهة ضغوطات وحتد
واالنفجار املعريف، فمتطلبات القرن احلايل تقتضي مراجعة أهدافها وهياكلها على النحو الذي يتوافق 

يت  من فراغ بل هو مع التحوالت، وإعادة النظر يف فلسفتها وبراجمها، فاملفروض أن اإلصالح ال 
بع من واقع هذه التنظيمات وما تعرفه من مشكالت،  نتيجة تغريات وحراك اجتماعي حملي ودويل 

ا قبل أن يكون فوقي. بع من ذا مبعىن أن اإلصالح يكون 
إن ما تعيشه اجلامعة اجلزائرية اآلن من إصالحات راهنة، هي ضرورة ملحة فرضتها متغريات 

وأمريكا، وعلى هذا األساس العوملة واقتصاد بع ملوجة اإلصالحات اليت عرفتها أورو السوق وهو 
يف اجلزائر جيب إخضاعه لبعض االنتقادات وعرض بعض سلبياته واجيابياته على LMDفإن نظام

النحو التايل:
ا نظام واليت من أمهها:LMDعلى الرغم من االجيابيات اليت جاء 

خيضع لعملية التوجيه املركزيوالالتسجيل يكون مباشر.
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التقييم واالنتقال مما يسمح بفرص جناح أكربمرونة نظام.
 ساعة دراسة خالل 25–تقليص احلجم الساعي حبيث تعطى األمهية للبحث واملطالعة

.األسبوع فقط
عامليةتقدمي تكوين مبواصفات.
املفتوحةيضمن تكوين نوعي وفق االختصاصات.
 العالقة بني اجلامعة واحمليط االقتصادي واالجتماعيع الشغل وتفعيلتلبية حاجات قطا.
الدوليةانفتاح اجلامعة اجلزائرية على العامل وتشجيع التعاون مع اجلامعات.
دخال املواد التثقيفية إضافة إىل التخصصات الرئيسيةتقوية املهمة الثقافية للجامعة.
ا دوليا .يقدم شهادات معرتف 

ت تعرقل تطبيقه السليم LMDإال أنه وكغريه من األنظمة يواجه نظام  يف اجلزائر عدة صعو
)22(:وتعيق حتقيق األهداف املرجوة منه، جعله يصطدم ببعض املغالطات واليت من أمهها

التأطري مع انعدام شبه كلي لدور األستاذ الوصي مما جيعل النظام ال يتوافق والطموحات قلة
جوة منه (التكوين النوعي).املر 
للتطور احلاصل يف ميدان افتقار أغلب جامعاتنا إىل خمابر البحث والكتب العلمية املواكبة

هذا اإلطار.التعليم، مما جيعل الطالب ال يستفيد من الوقت املمنوح له يف
تجدي والئق من خدمات اإلعالم اآليل واإلنرتنيعدم متكن الطلبة من االستفادة بشكل.
قلة املؤسسات االقتصادية يف الوطن مما يرهن فرص إجياد مناصب العمل.
كامل للخرجات العلمية والرتبصات امليدانيةانعدام العقود مع الشريك االقتصادي وغياب.
شهادة طالب متخرج من التكوين لنيل الشهادات املهنية يكون متخصص وحسب املنطقة، مثال

.الشغلشهادة طالب متخرج من جامعة أخرى يف نظر قطاعجامعة معينة ختتلف عن 
ا ختلق نوع من أنواع استقاللية املؤسسات اجلامعية وإن كانت ملنافسة بني اجلامعات فإ تسمح 

وهذا ما جعل النظام يف فرنسا ال يكتب له النجاح حلد اآلن.ستقرار يف قيمة الشهادة،إالال
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مشاكل مع شهادات لعمومي وما ميكن أن ختلقه منقضية تصنيف الشهادات عند الوظيف ا
.النظام القدمي يف ظل انعدام النص القانوين

 إن التوجه حنو الليسانس املهنية يطرح يف بعض التخصصات هجرة الطلبة حنو هذه التخصصات
املهنية الشيء الذي يدفع ببعض األساتذة والبريوقراطيني لتشكيل مجاعات عمل خللق شهادات 

وإمنا حلفظ مناصب عملهم.LMDال لتطوير نظاممهنية،
)سنة) الذي يرتتب عنه الحقا 18- 17صعوبة اختيار املسار أو املشروع التكويين للطالب

اختيار مهين، السيما وإذا علمنا أن الطالب يف اجلزائر ظل لفرتات طويلة بتكوين حمدود وضعيف يف 
ت ثقافية وفكرية كبرية للفرد يف مراحل ما قبل اجلامعة، وإذا كان ممكنا فإنه ي تطلب حيازة إمكا

تمع اجلزائري والطالب على اخلصوص. ا
املسجلني فيه ال يعرفون أي وأهم مشكل هو قلة اإلعالم يف األوساط الطالبية مما جيعل الطلبة

.التعليميشيء عنه وال عن مستقبلهم
لعل و قصد تقييم هذا النظام يف اجلزائر،لذلك فقد دأبت الوزارة الوصية على تنظيم ندوات علمية

خري دليل على املتابعة املستمرة للجهات 2016الندوة األخرية اليت مت عقدها خالل شهر جوان 
الوصية على مدى تالءم اجلامعة اجلزائرية مع هذا النظام، حيث طرحت جمموعة من األسئلة املهمة 

إطارات اإلدارة املركزيةو البحث العلميو يم العايليف هذه الندوة اليت حضرها رؤساء مؤسسات التعل
ممثلو األساتذةو البيداغوجية العلميةت الوطنيةئارؤساء اهليو االجتماعيو ممثلو القطاع االقتصاديو 
خرباء طرحت خالهلا جمموعة من األسئلة املهمة من بينها:و الطلبةو 
أو تسرعنا يف اعتماد نظام ل- د؟- م- هل أخطأ
لقدر الكايفو هل مت التفكري مليا يف املقاربة املفاهيمية- تقامسها مع اآلخرين.و انضاجها 
مثاليا.و هل كان املسعى املتبع يف وضع النظام موضع التطبيق وجيها-
وجيهةو بضمان متابعة تطبيق النظام مالئمةهل كانت اهليئات املكلفة-
هل مت فعال تنفيذ القرارات املتخذة-
ملوارد البشريةو ملرافقة التنظيميةهل كانت ا- )23(املادية فعالة؟و تلك املتعلقة 
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حليوية والعصرنة ويرتبط إن املتمعن يف هذا النظام يرى أنه يسمح بتكوين جامعي يتسم 
واالجتماعي والتفتح عليهما، لكن أي إصالح مرهون مبدى توفري الظروف حمليط االقتصادي
فهذا ما يعاب على هذا النظام الذي مل يوفر له املناخ يف الوقت احلايل ماداملالئمة لنجاحه، 

كـ:و  بشر
قاعات املطالعة، مكتبات متخصصة ...اخلاملخابر،- نقص املرافق البيداغوجية.
الفادح يف التأطري السيما غياب األستاذ الوصيالنقص.

بقوانني النظام القدمي، فمثال ة له واالكتفاءوما يالحظ كذلك هو عدم جاهزية القوانني املسري 
يعرب عنها دائما بعبارة يتحدد الحقا، وهو الشروط اليت تتحكم يف إعادة التوجيه والتحويالت جتده

الذي حيدد تنظيم التعليم وضبط  2005يناير 23يف ما يظهر جليا يف القرار الوزاري املؤرخ
النصوص القانونية اليت تضبط كيفيات االنتقال من غيابكيفيات مراقبة املعارف، إضافة إىل

.املاسرت إىل الدكتوراهالليسانس إىل املاسرت ومن
جلامعة كما يالحظ كذلك أن هذا ت كبرية يف التطبيق كونه ليس متعلقا  النظام يواجه صعو

مثلة يف إىل الشريك االقتصادي الذي هو األخري خيوض جتربة جديدة متوحدها بل يتعداها
ال للمستثمر األجنيب، يضاف إىل ذلك عدم استعداد  اخلوصصة واملؤسسات الصغرية وفتح ا

ت اليتواستيعاب األسرة اجلامعية وعلى رأسها رؤساء املؤسسات اجلامعية واألساتذة للتحد
ت املادية والبش جلميع اإلمكا .ريةيفرضها النظام اجلديد، هذا األخري يستوجب استنفارا قو

استعملت كل الطرق واألساليب من أجل تطبيق هذا النظام هذا ونشري أن الوزارة الوصية
السليم وهو احلوار والنقاش وفتح الباب أمام كل الشركاء لتقدمي اآلراء وتعميمه، وتناست الطريق

تستوف ملالنظام، فهذه التجربة وإن استوفت حقها من التحضري املادي واألكادميي فهيحول هذا
حقها من النقاش حول آلية التطبيق يف اجلامعة، وهو ما يبقى هذا امللف أرضية للنقاش واإلثراء 

ما من شأنه احملافظة على استقرارها حيث يبقى عامال من عوامل استقرار اجلامعة ويساهم يف كل
ا إىل مصاف اجلامعات العاملية .ورقيها والنهوض 

:اهلوامش
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الطقوس العالجية اجلماعية 
وأبعادها النفسية و االجتماعية

األستاذة فاطمة الزهراء شحان، جامعة أدرار
ملخص:

لتحديد العالجية حيث  دف الدراسة احلالية إىل التعرف على الظواهر الطقسية اجلماعية و
بداية تطرقنا إىل اجلماعة العالجية ومن مثة تعريف املمارسات العالجية اجلماعية الفلكلورية وأبرز 

الضوء على وظائفها النفسية واالجتماعية، وأهم الطقوس العالجية اجلماعية عموما، مع تسليط 
أمهها وأكثرها انتشارا بوالية أدرار على وجه اخلصوص، لنركز يف هذا العنوان على طقس يتخذ  

سم  ملنطقة، واملعروف  -لعبيد–كطريقة عالجية لبعض اإلعاقات النفسية بل وحىت العضوية 
وأخريا تفسري الطقوس العالجية.

ولكلور الكلمات املفتاحية: الطقوس _ العالج اجلماعي _ الف
Abstract: In fact, the current study aims to identify the liturgical folk group
therapeutic phenomena in Adrar and the most important psychological and
social functions performed in the community and which are still prevalent and
dominant on the minds of people who exercise frequently.
In addition to that (karkabo or ritual of laabid) from the therapeutic perspective
and recreational manifestation of these practices, to which we pointed out in this
study; and finally,  we  tried to interpret these therapeutic ritual .
Keywords: ritual, group therapy, folklore.

مقدمة:

منظمة الصحة العاملية الطب الشعيب فتشري أن "الطب الشعيب شكل من أشكال تعرف 
نه " يشري إىل الطرق والوسائل اليت تنتمي إىل تراث كل جمتمع وتنتقل من  الطب التقليدي وتعرفه 

)1(".جيل إىل جيل

ت  وتعرفه أيضا على أنه "حصيلة جممل املعارف واملهارات واملمارسات القائمة على النظر
واملعتقدات واخلربات املتأصلة يف خمتلف الثقافات سواء كانت قابلة للشرح والتفسري أم ال؛ وتستعمل 

)2(.يف صيانة الصحة والوقاية من االعتالل البدين والنفسي وتشخيصه وختفيفه ومعاجلته" 
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ذا فالعالجات التقليدية الشعبية مبا تقوم عليه من معتقدات وما يدور حوهلا من طقوس  و
وممارسات وأساطري وتعبريات رمزية؛ تعترب من أبرز الظواهر اليت يعرفها املعتقد الشعيب املغاريب 

واملشرقي من الوطن العريب واملميزة لرتاثه.

) من الذين صاغوا مصطلح الفولكلور william thomsويعد العامل االجنليزي وليم تومز( 
) lore)و تعين الشعب او العامة و املقطع الثاين  (the folkوالكلمة تتكون من مقطعني( 

لتايل فهو معرفة الشعب او حكمة الشعب ؛ اقرتح  املصطلح ليدل على دراسة  ويعين املعرفة و 
اخلوارق الغامضة و االغاين و االمثلة الشعبية املعتقدات و العادات و التقاليد املاثورة وقصص 

ت الثقافية وغريها سد يف ومن خالل ما سبق ف،واملور الفلكلور هو الرتاث الشعيب املادي ا
العادات و الطقوس، و الالمادي و املتمثل يف املعتقدات والذي ينتقل بني االفراد اثر الذاكرة 

لتا يل هو وسيلة البراز اهلوية و تعميق جذورها  ضف كونه يهتم  اجلماعية او املمارسات الطقسية و 
ثر االساطري و املعتقدات و تلك الناجتة من اخلربة  لطبابة الشعبية و حياول معرفة ما نشا منها 

أن نصنف هذه العالجات ضمن الطبابة الشعبية فمنها الفردية كالراقي .)3(والتجربة  وإذا أرد
رب وغريهم. أما اجلماعية فتتمثل يف فرق فلكلورية تقوم بوظائف عالجية كالزار والنشرة والعشايب وا
اخل.واحلضرة...

هذه الظواهر وخاصة منها احملرية واملثرية لالستغراب واالنبهار تشد إليها بعض األفراد 
م وتتشكل هويتهم الفردية واجلماعية من خالل ا لتنشئة واجلماعات ومن خالهلا يوجهون سلوكا

أخرى تعترب رموزا تعرب  وأحيا
ا وسيلة اتصال بني  م، هاته الظواهر الطقسية اليت يعتربو م وقيمهم ومعتقدا عن تصورا
خذ شكل القداسة وذلك الحتوائها على رموز مقدسة وأذكار  ذا فهي  الدنيوي واملقدس، و

وأدعية...اخل.
اجلماعة العالجية:_1

ت الثقافية و خاصة اجلماعي منه اذ   يتم اإلقبال ميثل الطب الشعيب موروث من املورو
على اجلماعة العالجية من طرف اآلخر ألنه جيد فيها الوقوف إىل جانبه وتدعمه يف شدته ومرضه، 
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يت هلذه اجلماعات الشعبية ليجد ن لتايل فهو  لضغوطات و وعا على اعتبار أنه كان يف حياة مليئة 
دية اجلماعة لطقوسها، و على املشارك يف الطقس  أن يستظهر أالمه (التعب،  من الراحة أثناء 

ويبني أن مصريه هش وأنه جاء ليطلب املساعدة من اجلماعة، وهو ما نعرب عنه يف ، احلزن...) 
لنية ، وعلى اجلماعة أن تتجاوب معه يف طلبه التدعيمي والوقوف اىل  جانبه  مصطلحنا العامي 

للجوء للمقدس، إذن فالفرد يف عصر ته وذلك  ليجد الراحة وحتطيم وحدته ويتخلص من معا
احلايل بدأ يبتعد عن الدين ولكن عند املرض جيد نفسه حباجة إىل هذا الدين لكي يتخلص من 

أن هاته وجتدر االشارة اىل)4(املواقف اليت تكون فوق قدرته، فهو دائما حيتاج إىل جتربة املقدس.
ها  موعات العالجية غالبا تنتسب اىل طرق صوفية مثل الفرقة العيساوية و غريها والىت تنتشر زوا ا

وموردوها يف بعض الرتاب الوطين ـ

. املمارسات العالجية اجلماعية الفلكلورية:2
هي عبارة عن حفل ذو طقوس خاصة، منها ما يستهدف طرد األرواح أو اسرتضائها ويتم 
ذلك من خالل تقدمي أضاحي وقرابني، ومنها ما يهدف إىل الرتويح بشكله الشامل، حبيث تشكل 
يقاعات ساخنة  الرقصات الفلكلورية يف هاته املمارسات الطقسية الدعامة األساسية مرفوقة 
دية الرقصات اليت تعترب تعبري ثقايف للجسد فهو تعبري عن حالة انفعالية  وسريعة. ومن خالل 

سم من خالهلا يتسامى من كل ما هو مدنس إىل ما هو مقدس. تؤدى هذه الطقوس يف شكل اجل
ألهازيج والذي  مجاعي فرق أو مجاعات أين يطغى عليها جو من الروحانيات، هذا اجلو املفعم 

تصل بصمته إىل اآلخر.
من أهم هذه الوظائف جند:. الوظائف العالجية للممارسات الطقسية الفلكلورية: 3
ي وسيلة من الوسائل، كإخراجها التنفيس:- هو إطالق سراح االنفعاالت أو الرغبات املكبوتة 

لفعل والعمل مبقتضاها،   من العقل الباطن إىل العقل الظاهر، والتفكري فيها مرة أخرى وإرضائها 
حيصل كأن حيصل الطفل على ما كان قد حرمه من لعب أو منزلة لدى أبيه أو أمه أو أستاذه أو

شخص على ما كان يرغب فيه.
يورد علماء النفس اعرتاضا فيقولون فيما خيص فعالية العالج من خالل التنفيس فيما إذا  
ت املاضية، ونقل  كان النجاح يف العالج يرجع يف الواقع إىل التنفيس نفسه أو إىل استعادت الذكر
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ن معا عند التنفيس الرغبات املكبوتة من العقل الباطن إىل العقل الظاهر"؛ إ ن األمرين كثريا ما حيد
لعالج إذا كان السبب  حينئذ يعد التنفيس وسيلة لإلسراع يف العالج؛ على أن التنفيس قد ينفرد 

يعلم به املريض ولكن خيفيه. )5(شعور

نية يرى املنحى التحليلي أن احلد من السلوك العدواين يتمثل يف تفريغ الشحنات العدواالتفريغ: -
ويعتقدون أصحاب هذا الرأي كذلك أن تفريغ ما بداخلهم من خالل نشاطات مثرية وغري ضارة 

)6(ميكن أن حيد من السلوك العدواين. 

هو تفريغ انفعايل يتخلص الشخص بواسطته من العاطفة املرتبطة بذكرى حدث التصريف: -
تصريف الذي ميكن افتعاله خالل صدمي، مما حيول دون حتوله أو بقائه مولدا للممرض وقد يتم ال

)7(العالج النفسي.

ذا التسامي حتت إيقاع التسامي:- هو القدرة على التصعيد على ضوء إميان احلالة أو الفرد 
املوسيقى والغناء الديين، حيث ترتهل تدرجييا احلواس اخلمس (العامل احلسي) فيضعف البصر ويقل 

لنشاط واحليوية السمع ويتعطل اللمس والذوق، ويف امل قابل يبدأ اجلهاز العصيب الذايت الالإرادي 
(تتالشى القدرة  احلسية للعصب الذايت متاما وتنشط القدرة احلركية له متاما)، فتزداد إفرازات املعدة 
ا (بسبب تعطل إحساس العصب التائه املغذي للمعدة، وتزداد ذبذبة املوجات  دون أن يشعر 

ئيتها يف املناطق احلركية يف املناطق احلركية، يف حني تنخفض يف املناطق احلسية، الدماغية وكهر
ي  ت عنيفة هلذا الشخص فإن النقل احلسي يكون عاجزا عن إشعاره  ولذلك فعند توجيه أي ضر

)8(أمل (ألنه معطل).

ا وجند أن التسامي عند فرويد نوع من تعديل اهلدف وتغيري املوضوع الذي يدخل فيه تقومين
االجتماعي (للمسألة) بعني االعتبار، أما ميالين كالين فتشري إىل أن التسامي نزعة حنو تعويض 

)9(وإصالح املوضوع (الطيب) الذي مزقته النزوات التدمريية إرً يف نفس ذلك اخلط الفكري.

، التطهري: - هو التنقية وعند "أرسطو" هو تصفية انفعالييت الشفقة واخلوف اللذان تثريمها الرتاجيد
ويشري كذل إىل أن املوسيقى متارس نوعا من التطهري بتأثريها على اإلنسان أي "يكون الناس مجيعا 
ن مبعاين عديدة: يف حالة تطهر وتستضيء نفوسهم وتبتهج"، وقد ورد مصطلح تطهري عند اليو

ديين، مجايل، فسيولوجي، طيب، وهنا يتضح أن التطهري حيتوي على عناصر فسيولوجية (الراحة بعد 
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) وشارل 1886توتر انفعايل كبري) وأخالقية (الرفع من قدر مشاعر اإلنسان). ويرى أ.أوزينغان(
) مؤسسي الفن احلديث يف عشرينات القرن العشرين يف فرنسا: أن 1887ادوار جينرييه جرى (

)10(ملهمة الرئيسية للفن هي التطهري.ا

والتطهري هو اسم أطلق على أول منهج يف العالج النفسي وقد جاء من طقوس اإلغريق 
املعتمدة يف الشد والتلقني، حبيث يعقد املريض صلة مع مؤخرة عقله بواسطة التنومي أو بدونه، أي 

بوضع املريض يف حالة التأمل والتفكري.
لتط لوقائع بل تثبيت ويهدف العالج  هري إىل االعرتاف الكامل ال جمرد إقرار العقل 

بواسطة القلب وإطالق فعلي للمكبوت من االنفعاالت، لالعرتافات اليت تكون إثر عملية التطهري 
)11(أثر عظيم يف نفسية اإلنسان والشقاء الذي ينتج عنها غالبا ما يبعث على الدهشة.

ف النفسية اليت تتيحها هاته املمارسات و املتمثلة خاصة يف مما سبق ميكن القول أن الوظائ
جحة و مقبولة اجتماعيا فهي عبارة عن حتويل طاقة  التطهري و التسامي جتسيد ألليات دفاعية 

تمع ـ تمع قيودا على اشباعها اىل أهداف و اجنازات يقبلها ا مرتبطة بدوافع يضع ا
ة تلعب فيها احلركة(الرقص) دور أساسي يف اطالق فبعض العالجات اجلماعية الفلوكلوري

الطاقات املكبوتة يف وجدان املؤدي من خالل عنف احلركة و عنف دق الطبول اذ يعرب املؤدي عن 
رة  عواطفه و انفعاالته من خالل حركات اجلسد و من خالل االغاين و الرتاتيل املعينة تتحقق اال

ما أشار اليه برونو ليفيني يف دراسته عن الزار املصري و اليت  النفسية داخل اجلماعة دون قيود وهذا 
كانت تبحث يف عالقة رقصة الزار بشعائر الرقص الطيب عند شعوب اخرى وجبنون الرقص يف 

.   )12(العصور الوسطى 
ـ أهم الطقوس العالجية اجلماعية:4
ملغرب الذي كانت حياته مملوءة فرقة عيساوة: - سيس هذه الفرقة إىل حممد بن عيسى  يعود 

 ، لقاء الدروس الدينية يف الزوا ذا شخصية أسطورية، متيز كذلك  ملعجزات واخلوارق، فكان 
جلزائر و خاصة يف املدية، تلمسان، قسنطينة، عنابة  . وفرقة عيساوة  )13(وانتشر أتباع الطريقة 

ا إما يف وقت )Dhikrمن الفرق الدينية العالجية ميلكون أذكارهم (كغريها اجلماعية اليت ميارسو
دف إىل العالج احلضرة اليومية أو السنوية أين يرتأس الفرقة قائدهم املربك، أما يف االحتفاالت اليت 
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م يرددون أذكارهم اجلماعية، ويعترب هذا الذكر مبا حيتويه من مدائح مبثابة  متارين تعرب عن االنتماء فإ
ت من الذكر  ت بيا لدين؛ إذ تتكرر فيه أمساء هللا احلسىن، وكذلك تذكر فيه آ للسلف والتشبث 

)14(احلكيم بصوت مرتفع. هذا الذكر الذي ميارس حتت إشراف الشيخ القائد.

د وإفريقيا هي مستقاة من نفس التيار العيسوي، واليت جندها عند األمريكيني السو قناوة: -
الشمالية ويقال 

خلصوص حوايل القرن أن قناوة جتمع كل الذين أتوا من عبيد إفريقيا السود عند وصوهلم إىل املغرب 
يف فرتة املبادالت التجارية بني إفريقيا السوداء إىل جنوب إفريقيا وإفريقيا البيضاء إىل مشال العشرين

القارة اإلفريقية.
يكمن يف اخلطاب الطقسي الذي حيتوي أوال على:طبع قناوة املغاربية 

تالوة القرآن-1
ريخ أجدادهم، أصلهم.-2 أغاين تتلو 

فاألوىل تعتمد على الثقافة اإلسالمية واألماكن املقدسة واألولياء الصاحلني (الشخصيات 
األسطورية). أما الثانية فيذكر فيها أمساء مبهمة وغريبة وهي قد تعود إىل أصلهم وفصلهم 
لطقس خليط من االبتهاالت الدينية  األفروسوداين؛ وما يكمن مالحظته عند قناوة بداية القيام 
مسائه ويصلون على الرسول احلبيب، هذا من جهة  واليت يتضرعون فيها إىل هللا ويذكرون هللا 

رقصات والرقصة الفريدة من نوعها والرائعة من جهة أخرى واملميزة كذلك، واليت يرجى من خالل ال
خراج اجلن الذي يستحوذ على الفرد أو العميل إذ  ألولياء الصاحلني  اليت حتويها من خالل التربك 
ستحضار اجلين املستحوذ على الفرد عن طريق  جندهم يقومون بعرض  بعض احلركات كلما قاموا 

استخدام اخلناجر، العصى، بعض الروائح والبخور.
ا جمموعة أو فرقة قناوة.ويعترب هذا الطقس تقنية عال )15(جية تشتهر 

تز األجسام وينادى الزار: - هو طقس مجاعي نسوي أو حفل تطلق فيه البخور وتدق الدفوف و
خاصة، قد ال خيرج اجلن  على اجلن أو العفريت ويطلب منه صراحة أن يرتك جثة املريضة لقاء هدا

لعالج" مرات عديدة إىل أن يتم الشفاء.أو العفريت من أول مرة وهلذا قد يتكرر هذا "ا
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واهلدف أو الدافع إلقامة هذا الطقس هو العوامل النفسية اليت كانت تعيشها املرأة كاالكتئاب 
ت العاطفية وأمراض عقلية ليست خطرية، نظرا للكبت الذي تعيشه املرأة  والعصبية وبعض االضطرا

ا ومن هنا ؛ يف البيت،وعدم مشاركتها يف األنشطة االجتماعية غالبا اليت قد تنفس عنها بعض معا
مراض قد تكون ومهية وقد تكون حقيقية علها حتظى بنشاط فيه من  تلجأ النساء إىل االدعاء 
احلركات والظواهر الغريبة ما يفرج كرها، ويفرغ شحنتها املكبوتة، فهن يلجأن إىل الزار العتقادهن 

ا مصر والسودان.)16(جبدواه . والزار من الطقوس اليت تشتهر 
إن كلمة نشرة تعىن أبعد املرض وهي طريقة عالجية تقوم يف مجاعة تستعمل إلبعاد أو النشرة:-

خروج املرض وأحيان الشيء السيئ (اجلن) وتتكون من عدة مراحل يتبعها تقدمي شيء مقابل خروج 
الشيء السيء وأهم ما يقدم غالبا هو أضحية (ذبح). ويقال أن النشرة أصلها بربري بعدها جاء 

وأخذوها منهم، ومن مثة املسلمون وهذه الطريقة تعترب ذات مفعول، والزالت موجودة يف األفارقة
قسنطينة، فهذا الطقس العالجي التقليدي واملتمثل يف النشرة ينظم مجاعيا حبيث تكون هلا وظيفتني: 

وظيفة عالجية، وأخرى وقائية.
سية وذلك من خالل حماولتها فهي إذن ذات وظيفة عالجية ووقائية من األمراض العقلية والنف

موعة العالجية (النشرة) يف  لتحكيم وضبط الضغوطات االجتماعية. إن طلب أو استدعاء هذه ا
.)17(حالة املرض يكون إما من طرف أفراد عائلة احلالة (املريض) أو من طرف احلالة نفسها

م وجيب أن تكون يف فصل اخلريف وأن تكون 06تتم املعاجلة يف ( يوم األربعاء يف ) أ
رة الوايل  يت برفقة أحد من عائلته، يقومون بداية بز يت وحده إمنا جيب أن  الصباح، واملريض ال 

م أربعة ( ر أولياء). واألولياء هنا 04يف منطقة قسنطينة حبيث يكون عدد األولياء الذين تتم ز
لشخصية األسطورية ( ) وهي شخصية مقدسة يزورها Maraboutمبثابـة (املقدس) أو ما يعرف 

سابقا ويل صاحل أو أحد الصاحلني كأمثلة على ذلك: سيدي راشد،  الناس، فقد تكون كما أشر
سيدي علي خملوف يف قسنطينة.

ويتحصل الفرد على هذه الشخصية األسطورية عن طريق الوراثة غالبا، والشخصية 
على اعتبار أن املعاجل التقليدي أو األسطورية على عكس شخصية الطالب واملعاجل التقليدي

الطالب يف مكانه على عكس الشخصية األسطورية.
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وهناك من األفراد أو الناس من يتخذ الشخصية األسطورية مبقابل العالج النفسي 
)Psychothérapie (

إن فعالية العالج عن طريق الشخصية األسطورية والذي يعادل وقد يتجاوز األخصائي 
) يعود إىل كون الشخصية األسطورية تتطلب من ثقافة املريض Psychologieالنفساين (

والتحاور معه.
من منطلق ثقافته فثمة إذن أرضية وأفكار من خالهلا تبسط الشخصية األسطورية نفوذها وهذا 
املفعول هو مفعول سحري، وكأمثلة للمقدسات كذلك القبة حيث يزورها أو يقبل عليها الناس، 

إذن يوجد شيء سحري يسمح أو يعطي مفعول عالجي نفسي وخاصة التداعي احلرففي الثقافة 
)Suggestion(.أين تتشكل عالقة كبرية وذات سيطرة على نفسية املريض ،)18(

رة األولياء األربعة (الشخصيات األسطورية) جيب على عائلة املريض أن تذبح يف   عند ز
للجن. تلبس كل مكان محامة أو ديك أو تضع حلوة قرب ال ا هدا وايل الصاحل (مقدس) وكأ

ا عروسة، وبعد الساعة الثانية  املريضة أحسن حلة هلا عند الزورة، ويصنع "أهل املريض حفلة هلا وكأ
لرقص يف دار املريضة ويغنون ويدقون على الطبول، وتكرر هذه العملية  عشر زواال يقومون 

ا دينية وبني احلني واآلخر يذكرون (الرقصة) مخس مرات حبث يكون الغناء أو شيد اليت يرددو األ
لرقص ببطء، مث تزيد يف الريتم إىل أن تصل  لتوبة" بعدها املريضة تبدأ  الوايل الصاحل وهي تعرف "
حد تزيد يف احلركات والتحرك بقوة وعنف، تزيد فيه حركات الرقص قوة وعنفا حينما تسقط املريضة 

ا حىت تستيقظ، وعند أو العميلة مغميا عل ا مباء الزهر ويشدو يها يف حال ال وعي، عندها يرشو
س املريضة يستضيفون جمموعة الرقص (الطقس الفلكلوري) ، تكرر هذه الطقوس  انتهاء املراسيم، أ

م، ويف هذه الفرتة العالجية يسهر أهل املريضة على رعايتها وحراستها.4- 3ملدة  أ
للفرقة أو ويف يوم اإلثنني صباح م النشرة، املريضة ترسل أو تعطي هدا ا وهو آخر أ

موعة الطقسية العالجية الفلكلورية  موعة العالجية املوسيقية السود، مث تتقدم من الفرقة أو ا ا
ا 10حبيث الفرقة تدق على الطبول واملريضة ترقص عشرة ( ) رقصات، وهذه اإليقاعات اليت تقوم 

اعات إفريقية، تكون هذه اإليقاعات سريعة واألصوات مرتفعة ورائحة البخور، الفرقة تشبه إيق
) وعند رؤية هذه 02واملريضة تكون يف حالة وعي وال وعي، وهي تصرخ وتضرب نفسها حببلني (
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احلركات يفسرونه على أن اجلن بدأ يقلق قبل أن خيرج، مث تسقط املريضة بعد هذه احلركات العنيفة، 
اية احلفلة أو فيجلس أهلها جب نبها حىت تستيقظ وعندها يقولون هلا أن اجلن قد خرج منها. يف 

ا عملية تطهريية، وترجع أو  الطقس جيب على املريضة أن تغتسل وتغري مالبسها وهذه تعترب وكأ
تندمج يف أعماهلا اليومية. وإذا لوحظ أن احلالة (املريضة) أصبحت يف حالة عادية من خالل 

جمها أ ن اجلن قد قبل ما قدموه إليه وخرج، تكون هذه املالحظة بر و أعماهلا اليومية فيفسرون هذا 
م يعيدون الطقس وهكذا  ا عادت إىل حالتها املرضية، فإ أو املراقبة على فرتة عام، أما إذا رأوا أ

دواليك عام بعد عام.
راض والتصرفات الصادرة يعلق األطباء النفسانيون على هذا الطقس، فيشريون أن هذه األع

الحظ أن "R.Bastide"من اجلماعة العالجية وكل من احلالة هي أعراض هستريية مجاعية لكن 
هذه الطقوس لديها وظيفة عالجية ووقائية للمرضى العقليني وكذلك لضبط التوترات االجتماعية.

ى إحداث نوعا من التكثيف فالطريقة العالجية التقليدية واملتجسدة يف "النشرة اجلماعية" تعمل عل
تمع. وتعترب ديناميكية الفعل العالجي للنشرة معقدا ألن هذا اإلجناز  للصراعات واحلد منها يف ا

)19(يتزامن فيه العالج االجتماعي مع العالج النفسي.

فهي طريقة عالجية اجتماعية ونفسية، وهي تعطي وتوفر للفرد جمموعة من الدفاعات 
األثنوسيكولوجية حبيث متكن العميل من مواجهة الصراعات اليت حتيط به. والنشرة كما الثقافية 

أسلفنا عالج اجتماعي ونفسي.
: وذلك من خالل :)Socio-Thérapieعالج اجتماعي (- 1
التنظيم الطقسي اجلماعي من طرف النسوة للنسوة، فهو حقل طقسي يقتصر على النسوة فقط، - أ

وتفسري هذا التفاعل الذي بينهم وتعديل الوضعية أو املكانة السفلية اليت حتتلها أين يستطيعون ترمجة 
تمع الذكوري، فهي إذن هنا  بعة وخاضعة حبكم ا تمع التقليدي واليت تعترب املرأة فيها  املرأة يف ا

تمع التقليدي. خلضوع والنقص يف ا مبثابة تعويض لوضعية املرأة اليت تتصف 
ا مجاعية حتوي مجع األولياء واألقارب واألصدقاء أين تصبح حمطة ينقطع فيها التوترات - ب كو

البينية أو الداخلية، حبيث يصبح شغلهم الشاغل هو املريضة حبيث يتجمعون حول هذه املصيبة اليت 
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م حيضروهم للطقس ينزهلون بتلك الرقصات والشطحات اجلسمية يف  أصابتهم، ضف إىل ذلك أ
موعة تصنع مشهدا مثريا تؤكد من خالله ضرورة التماسك وااللتحام والتضامن. هذا العرض أين ا

:عالج نفسي - 2
من خالل االرتباط ومشاركة احمليط العائلي للمريض يف هذا الطقس (النشرة) أو اجلو 

حلرارة العاطفية اإلنسانية، يساعد هذا على طرد العدوانية أو تفريغه ا وإعادة التنظيم اململوء 
املفرتض أن يكون بني هؤالء (املريض، األقارب، األصدقاء، الفرقة أو اجلماعة العالجية)، وهذا يتم 

ت : على عدة مستو
العميل (احلالة) تكون حممية ومراقبة من طرف عائلتها وتتمتع بنوع من احلماية والرعاية حبيث - أ

ا وحد ا أحسن حالة وتتزين ويرتكو ها بعيدا عن اإلزعاج، ومن خالل هذه اإلجراءات فهي يلبسو
تعترب مركز هذا العالج وهي املهمة كذلك يف هذا احلفل.

أجواء املوسيقى والرقص وحركات اجلماعة العالجية جتعل للمريضة (احلالة) شيء من احلرية أين - ب
خيلق عندها نوعا من التنفيس.

شيء جيد يشبه يف ذلك العبادة اليت حتسن من االحتفال الدوري املتمثل يف النشرة هو- ج
ت النفسية. فالنشرة عبارة عن جتربة حامية وتصحيحية وهي طريقة جيدة تسمع حبجز أو  االضطرا
لتدريج للوصول إىل وضعية أحسن فأحسن، وذلك من  مجع الصراع وإعادة تنظيم اآلليات الدفاعية 

ا وأصدقائها.خالل اجلمع الذي حول املريضة من طرف أهلها  وأصحا
ت النفسية وخاصة اليت يسيطر فيها القلق تعمل الثقافة من  إذن يف حاالت االضطرا
خالل طقوس النشرة بتوفري بعض التعليمات أو التسهيالت أين يستطيع الفرد العميل اخلروج عن 

)20(املألوف دون رقابة اجتماعية، يعترب عالج النشرة عالجا مؤقتا.

اجلماعية التقليدية وخاصة اليت تعود فروعها إىل األصل األفارقي هي عالجات فالعالجات 
مجاعية متعددة األقطاب ؛املطبب ومساعده هذا األخري الذي جيمع بني قوة األعشاب (التداوي 
ا عالج نفسي، فأغلب هاته العالجات اليت مرت بنا  منا كو ألعشاب) وقوة الكلمة، وهي اليت 

الكلمة احلظ الوافر يف العالج من خالل االهازيج اليت تردد وما حتتويه من عبارات جند أن لسلطان
ذات داللة و مدلول، فالكلمة تعين القوة وهي حتديدا القوة نفسها يف سلطتها احملررة، كما يف 



فـاطمة الزهراء شحانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطقوس العالجية الجماعية وأبعادها النفسية و االجتماعية

454

سلطتها   احملطمة، فهي اليت تشفي وترافق بل وتنشط أيضا خمتلف مراحل الطقس العالجي، ولذا 
تمع وهي ال ختتزل إىل فالكلم ة حترر، الكلمة تصلح ذات البني، والكلمة تعيد إدماج الفرد يف ا

جمرد أداة للتواصل فقط.
أهم املمارسات العالجية اجلماعية مبنطقة توات: - 5

جلنوب الغريب للوطن وتضم أربعة أقاليم وهي: اقليم  منطقة توات أو والية ادرار تقع 
الوسطى، اقليم توات، اقليم قورارة ـتيديكلت، اقليم توات 

هي رقصة شعبية فلكلورية مجاعية وهلا مسميات عدة وذلك حسب املنطقة (احملارزية، الركيبة:-
ن  ا النساء من خالهلا يعربن عن أفراحهن وخاصة مأسا أحواش، احليدوس، الصف، املاية)، تقوم 

ال ألجل التعبري عن بواسطة حركات رقصية متثيلية تعبريية (رمزية) ومترح ا جتد كل ا ا الراقصة أل
ا الداخلية املكبوتة لديها ألجل عالجها من متاعب احلياة اليومية اليت تعيشها.  ذا

ت من الواقع  ومن خالل الرقصة نشاهد عرض مسرحي بواسطة امليمية تروى لنا حكا
لسيك تمع وهو ما نسميه يف علم النفس  موعة )21(ودراماالذي يعيش فيه ا ، حبيث جتتمع ا

موعة  م اإليقاعية حترر أبيات شعرية من املديح وا ال الطقسية الفلكلورية النسوية يف وسط احللقة 
أخرى مجاعي،  لرقص بعض األحيان فردي وأحيا تردد الكلمات، مت تبدأ الزهوة يقمن النساء 

لتجميل مرددين:ومن خالهلا يظهرن األلبسة املختلفة واحللي وا
هللا ما صلي وسلم  النيب موالي حممد    هللا  (تردد من طرف اجلمع)عليك 

ويل قال شيء قاع تديه الريحخليين بيين وبني سيدي ريب 
)22(ورجليا ما يقدوا ميشوا جيبلي عكازي منشي للنيب 

تتم بواسطة مجاعة حاملني البنادير والطبل يف حلقة وهم جالسون أو واقفون يف احلضرة:
ملدح من خالل كلمات دينية وتردد من طرف اجلماعة  بعض األحيان، يبدأ رئيس الفرقة (املداح) 
يف شكل جمموعة صوتية مع استعمال اإليقاع حىت تكون النغمة املوسيقية منسجمة مع الكالم 

موعة إليقاع حبيث تصنع وحركة ا لنسبة للجالسني وخاصة عند النساء تكون فرقة خاصة  ، أما 
ا تعيش يف عامل من اخليال وال تدري مبا جيري حوهلا، تكون حالة وعي وال وعي  جو خاص وكأ
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لبخور أو العطر أو الشيء الذي حتبه وهي يف  عندها تقع املرأة (الراقصة) يف حالة غيبوبة فيوتى هلا 
احلالة حىت ترجع إىل وعيها. واألبيات اليت ترددها غالبا هي:هذه

زين العمامة صلى هللا عليك 
زين العمامة  زين العمامةمن هو واحد  واحد هو اله 
زين العمامة  زين العمامةمن مها اثنني  آدم وحواء 

زين العمامة  زين العمامةمن مها ثالثة  أصحاب الروضة 
ملديح الديين الذي يعرب عن حياة األولياء الصاحلني فاحل ضرة طقس فلكلوري خاص 

خلصوص (التوحيد، الرموز، الذكر...) ويستعمل هذا الطقس كطريقة عالجية  وشيوخ الزوا
)23(نفسانية بواسطة اجلدية والنوبة والرقص اجلماعي، وهذا جبوار زاوية أو ضريح شيخ وايل صاحل.

هو رقصة مجاعية ذات طابع إفريقي، يستعمل فيه يف منطقة توات: لعبيدطقس لعبيد
لدندون ويضرب  دف خاص مصنوع من خشب النخيل ومغطى من اجلهتني جبلد اجلمل يسمى 
عليه بعود معقوف يدعى "تقنقة"، الصناجات (قطع حديدية مغروفة)، وهي عبارة عن ثنائيات 

)24(يدق بعضها على اآلخر. 

ة أو جمموعة لعبيد من جمموعة من الرجال احلاملني للصناجات، وطبل عند تتشكل فرق
رئيس الفرقة يتم اإليقاع على الطبل أو الدف أوال مث ترديد الكلمات اليت تشتمل على املدح النبوي 
يت احلركات  يت بعدها اإليقاع على الصناجات حىت تكون النغمة منسجمة و أو كلمات شعرية 

شارة (قفر رئيس الفرقة)اجلماعية املتن )25(وعة عند إشارة رئيسها 

تنقسم هذه الرقصة إىل ثالثة مراحل:
لصالة على النيب وتعاىل فيها عبارات مثل: "صلوا على حممد صلوا عليه  املرحلة األوىل: تبدأ عادة 

وسلم".
ة وغريها مثل:املرحلة الثانية: يتم ذكر األوليـاء الصاحلني والرسل وبعض العبارات الديني

انيب صليناصلوا على حممد 
صلى وسلم عليهصلوا على حممد
موالنــا مواللعفو  لعفوا 
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حممد حبيب هللاأرب أو 
ريب صلوا على حممدلعزيز علينا 

ريب أو ال إاله إال هللاتوب علينا 
داء سريع دون املرحلة الثالثة: عادة ختتتم هذه الرقصة مبا يسمى "دنقه"  وهي عبارة عن رقصة 

ألرجل فقط والضرب على األرض بواسطة الرجلني وتقال فيها بعض االبيات  استخدام اآلالت، 
تمع احمللي مثل: املتداولة يف ا

وين كنتو حضروارجال هللا الصالح 
انزورا ملقام ما هناينمن زار وزار 

اللي ضامين شيخ موالي الطيب 
ول هللا وين كانت التوبةرس

)26(من عندو املفتاح إحيل الباب

ملشاكل اليت يعايشها  تستدعي فرقة لعبيد يف مناسبات عدة وأهم اليت تكون هلا عالقات 
موعة الطقسية  زلة يطلب منهم (ا لبالد  ) - لعبيد–اإلنسان على سبيل املثال: إذا ما حلت 

معظم املنتسبون إىل هذه الفرقة من ضعاف احلال مما يضفي على الدعاء واالبتهال إىل هللا حيث أن
)27(دعائهم الصدق واإلخالص.

ألمراض النفسية  ويستعمل كذلك هذا الطقس كعالج لبعض األشخاص املصابني 
. )28( والعصبية وحىت اجلسمية أحيا

موعة تتكون من حوايل فردا 40- 20وفيما خيص الطقس من بعده العالجي، الفرقة أو ا
موعة إىل العبيد  غالبا واملستوى العمري من سن الرشد إىل سن الشيخوخة، ينقسم أعضاء ا
موعة من العبيد األحرار وهم الذين هلم حق البيع  األحرار والعبيد فقط، حبيث يكون رئيس ا

والشراء.
لد رة املريض (العميل) قصد التربك والتخفيف عنهم  موعة بز عاء والصالة على تقوم ا

موعة ويقرؤون للعميل  يت ا يء حيث  موعة ا أخرى يطلب أهل العميل من ا النيب، وأحيا
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ستعراضات فلكلورية وأدعية مطولة يف  لشفاء، بعد القيام  الفاحتة (يرفدو الفاحتة) ويدعون له 
أخرى على صفني متوازيني. حلقة دائرية وأحيا

موعة بتقدميه إىل كل أعضاء ففي حالة كان العمي ل صغري السن (طفل) يقول كبري ا
موعة  دعية الشفاء بعدها يقوم كبري ا موعة ليضع كل فرد منهم يده على العميل، ويدعو له  ا
لسيكة (السيقة) "الصناجات" بعدها يقوم  بعد تلك اإليقاعات والرقصات بنزع العرق من جبهته 

جسد العميل وهو مستقبل القبلة.بتمرير هذه السيقة على 
لصحة والعافية واهلناء وطول العمر  موعة  تتم هذه العملية وهي مرفوقة بدعاء شيخ كبري ا

موعة يرددون األهازيج قائلني: لتهليل والتكبري وا واألعمال الصاحلة 
لعفو  مواال لعفولعفو  موال لعفو 

ليك جيئنا قاصدين  خائبنيماال ال ترد موال
إضافة إىل هذه الطقوس هناك عملية التشريط للعميل (حجامة) على جبهته غالبا وأحيا

لتبخري (أم الناس...اخل). ويف األخري يقدم أهل العميل وليمة رمزية قدر  موعة  يقوم كبري ا
املستطاع وبدون شروط للمجموعة (صدقة).

لعميل غالبا خاصة إذا كان صغري يف السن من طرف رئيس الفرقة بعد عند إمتام الطقس يغري اسم ا
املوافقة اجلماعية. أما احلاالت اليت تقبل على استعمال هذه الطريقة العالجية طبًعا بعد أن طرقوا 
املصحات احلديثة هم: احلاالت احملرومة من الذرية، األفراد الذين ال تصلح هلم الذرية، األشخاص 

دائما، األفراد الذين يواجهون مشكالت معينة سواء جسدية (الشكل، الكالم، الذين ميرضون
لنية الصافية واالعتقاد  ت يف الشخصية حيث يتم املثول للشفاء  الوقوف...) أو نفسية اضطرا

القوي والتوسل والتوجه إىل هللا عز وجل.
لنسبة للحاالت اليت مثلت للش فاء أو حتقق هلا مطلبها ويرتتب بعد هذه العملية الطقسية 

موعة مرة أخرى حيث حيضر أهل العميل "تيس" ويذبح ويوزع على  (املبيوعني) أن يستدعوا ا
موعة جبمع  بعني هلاته الفئة. ومن كل عام يقوم أعضاء الفرقة أو ا العبيد واألقارب ويصبح هؤالء 

ألطفال واألفراد املبيوعني للعبيد. القمح والنقود اخلاصة 
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ومن هنا ميكن اعتبار طقس لعبيد أنه شعرية حيمل طابع الرمزية التعبريية ويتضمن عواطف 
موعة العالجية (جمموعة الطقس، عائلة  ومشاعر من خالل األفراد الذين يؤدونه وبشكل عام ا
العميل...) كما يشري إىل ذلك دوركامي إىل أن عملية البيع الرمزي وما حتتويه من طقوس هي عملية
موعة الطقسية العالجية، وهو ما يلمح إليه   رمزية أو فعل رمزي حيمل معىن أو تصور لدى ا

كليفوردجرتز يف تعريفه للرمز.
تفسري الطقوس العالجية:- 6

إن الشخصية القاعدية عند الثقافيتني األمريكيني هي تلك املؤسسات (التنظيم 
الدين) واليت تعطى لكل ثقافة شكلها وبصمتها االجتماعي، اجلهاز الرتبوي، احملرمات، الطقوس، 

املميزة، واليت تظهر ذلك اخلليط من النماذج الفكرية والسلوكية املقبولة من األفراد واليت إذا ما خرج 
. عنها الفرد أو اجلماعة تولد هلم اضطرا

"إن تناقل التعليمات ألفراد اجلماعة متكن كل ثقافة من تشكيل شخصيتها القاعدية 
ا" كما يشري إىل ذلك "اخل ، فمصطلح "الشخصية القاعدية" حيدد "KARDINERاصة 

حية طريقة عيشهم، طريقة  اخلطوط السيكولوجية املشرتكة ألعضاء اجلماعة السوسيولوجية من 
م واليت تستخدم يف حالة ضبط القلق وحل الصراعات  م السلوكية، امليكانيزمات اخلاصة  تصرفا

والشخصية القاعدية يف الثقافة املغاربية تضم:الداخلية 
اإلسالم.-1
اجلماعي للفرد و الذي يكتسبه منذ الطفولة -2 االنتماء إىل اجلماعة االسالمية: أين ينمو األ

من خالل األسرة، املدارس القرآنية، العمل، الطقوس... واالنتماء إىل اجلماعة اإلسالمية 
ا األعلى الديين واالجتماعي.ويصبح صلبا يف مرحلة النضج مكو )29(أل

إن هاته الوظائف: التنفيس، التطهري، التفريغ، التسامي وخاصة التنفيس والتفريغ ال تقتصر على 
لطقس فحسب، بل  جند عنده بصمة لدى الشخص الذي يطلب العالج  موعة اليت تقوم  ا

موعة الطقسية و  لعدوى ولدى املتفرج أو اجلمع الذي هو مبحازاة ا هو ما يعرف عند دوركامي 
) على أن Shellow and Roemer 1956االنفعالية واليت تتجسد يف نظرية التقارب (

ون يف احلاجات واألهداف والدوافع وما  سلوك اجلموع ينشأ عن التقاء عدد من الناس ممن يتشا
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أن تؤدي وظيفة نفسية حيبون وما يكرهون، فحسب دوركامي فإن العدوى االنفعالية املنضبطة ميكن
ا مما ال تستطيع التعبري عنه يف  ثرا ا و واجتماعية مفيدة تتيح للجمهور التنفيس عن انفعاال
شكاهلا املتنوعة كما  الظروف العادية وتستثري املشاعر املعززة لتماسك اجلماعة، فالتجمعات املنظمة 

ال لسلوك  مجاعي ينسجم مع البنية االجتماعية القائمة هو احلال يف املراسيم الدينية قد تتيح ا
)30(ويعززها.

خالصة:
من هذا ميكن القول أن الطقوس العالجية اجلماعية الفلوكلورية هي عادة وتقليد جمتمعي 
عتباره مرحلة متميزة  اكتسبت صيغة املعتقد  ومبعىن أصح املقدس، وهي عودة متجددة للمقدس 

اجلميع من املدنسات الناشئة عن اجتياح الثقافة الغربية ،واحلقيقة من التعزمي اجلماعي اين يتخلص 
اليت ال مىن منها هي أن هاته العالجات كانت و التزال تلعب أدوار نفسية اجتماعية تتجلي يف  
ا حمطة من حمطات التعبري عن احلاجة واملكنون عن طريق الكلمة  ا احمللية  كو تمعا ا متنفس  كو

لتايل احلفاظ و املوسيقي و  إلضافة اىل تناقلها كموروث ثقايف من جيل اىل جيل و حركة اجلسد 
على اهلوية الثقافية للمجتمع .
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تقييم عبء العمل لدى عمال قطاع البناء 
جامعة تيارتعرقوب حممد، األستاذ 

2، جامعة وهران مباركي بوحفصاألستاذ الدكتور 
ملخص:

دف هذه الدراسة إىل حتديد درجة عبء العمل الذي يعاين منه عّمال قطاع البناء خالل 
م عملهم، والتعرف على مناطق اجلسم اليت تكون أكثر عرض ة هلذا العبء، حيث أجريت الدراسة أ

)، 11,92سنة (38,95) عامال كلهم ذكور، متوسط أعمارهم قدر بـ20على عينة قوامها عشرون (
، أما متوسط )9,11كغ (68,85)، بينما قّدر متوسط الوزن بـ7,81سم (171,50ومتوسط الطول ـ

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمنا سالمل بورغ  . )9,65(سنوات 8كان األقدمية يف املهنة ف
كأدوات لتقييم عبء العمل لدى أفراد العينة حيث طبقت يف فرتات خمتلفة خالل يوم عمل كامل 

يف الظروف اليت أجريت فيها الدراسة، مسح لنا تقييم نتائج عبء العمل على مستوى وملدة أسبوع. 
لتقييم أطراف اجلس م و طور عبء العمل خالل يوم عمل كاملمن معرفة تم املعنية  خالل أ

أسفل يعانون من شدة تعب كبرية على مستوى منطقةأفراد العينة أن أظهرت النتائج، كما األسبوع
، كما أن ومنطقة أسفل القدمني لدى فئة املساعدين(بّنائني ومساعدين)، الظهر لدى صنفي العينة 

يكن متباينا بدرجة كبرية بني الفرتتني الصباحية واملسائية عرب خمتلف مناطق اجلسم لدى الفرق مل
الفئتني.

ت- العمل: عبء الكلمات املفتاحية البّناء.منصب- بورغسالمل- عضليةالعظم االضطرا
Abstract:

The aim of the present study is to evaluate the physical workload in
construction workers during their daily shift work, and to identify the most
vulnerable area(s) of their bodies to the physical burdens imposed by the work
requirement.
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The study was conducted on a twenty sample (20) workers (10 bricklayers
and 10 assistant bricklayers), with an average age as 38,95 years ( 11, 92), and

the average length 171,50cm ( 7.81), while the average weight 68,85cg ( 9.11),
and the average seniority in the profession was 8 years ( 9.65). To achieve the
objectives of the study, Borg scales were used to evaluate the workload among
sample members, the tool was applied in different periods during the whole
working day for one week.

Although there was no significant differences between the morning and the
afternoon periods of work, as far as, the level of workload is concerned, among the
workers of the sample. The results of the study revealed a clear difference between
bricklayers and their assistants in the workload imposed on different parts of the
body. While both categories of the sample (the bricklayers and the assistants’
bricklayers) suffered in the lower back region, the assistants’ bricklayers category
suffered mostly in the bottom of the feet region. This can be explained by the
difference in the secondary tasks carried out by each category of the sample.

Key words: physical workload -musculoskeletal disorders- scales of Borg -
bricklayer workplace

مقدمة:.1
تنافسية وأكثر إنتاجية ومردودية، جتعلها أكثر تسعى املنظمات حاليا إىل وضع أهداف 

ولتحقيق هذه األهداف، على هذه املنظمات أن تتطور بشكل متواصل على مستوى تنظيم العمل، 
ية، وتنظيم اإلنتاج من أجل مسايرة التطور التكنولوجي، وإتباع سياسة حديثة يف تسيري مواردها البشر 

يوّلد تسارع التغريات اجلارية يف عامل املنظمات كثافة . 1لوخلق أشكال مبتكرة فيما خيص تنظيم العم
لنسبة لألفراد، ينتج عن  يف العمل تنعكس نتائجها على األفراد وعلى املنظمة يف نفس الوقت. 

ت  را مضرة بصحة وأمن العمال مثل اإلضطرا لضيق ، عضلية-العظمتزايد عبء العمل أ والشعور 
لتعب، وتزايد حوادث العمل. لنسبة للمنظمات، فتؤدي إىل 5- 4- 3- 2النفسي، واإلحساس  أما 

، حركة دخول وخروج (absentéisme)تبعات تتمثل بشكل خاص يف ارتفاع ظاهرة الغياب املتكرر
دةTurn over)(اليد العاملة  7- 6.على املشاكل املتعلقة جبودة اإلنتاج، ز
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ى العبء اجلسمي يف العمل مهم يف كثري من األعمال، واألمراض الناجتة عنه متعددة يبق
ا متس جمموعة من وظائف اجلسم كاجلهاز التنفسي، وسرعة نبضات ال قلب، التنظيم احلراري أل

لنسبة للدول 10- 9-8، وحىت التأثري على وظائف الغدد الصماء.عضلية- العظم، واملنظومة لجسمل
ضطراب 40اإلحتاد األورويب فإن األعضاء يف نتيجة عبء عضلي- عظممليون عامل مصاب 

سنة األخرية وأصبح ميثل 15يف فرنسا خالل %20العمل الزائد، يف حني ارتفع معدل اإلصابة به بـ 
11.من األمراض املهنية املعروفة%70أكثر من

اعات احلساسة يف دول العامل مبا من بني القط)BTP(يعترب قطاع البناء واألشغال العمومية 
ا من اليد  س  فيها اجلزائر، إذ أنه يساهم بشكل كبري يف النمو االقتصادي، واستقطاب نسبة ال 

ال خيلو هذا القطاع كغريه من 12من جمموع اليد العاملة.%16.6العاملة واليت قدرت حبوايل
مل به، حيث أصبح من ضمن القطاعات من وجود حوادث وأمراض مهنية نتيجة ظروف الع

الذي معظم أفراده ذكورا سواء - . يرتبط عبء العمل لدى عمال قطاع البناء اهتمامات املختصني
املتكررة اليت ينتج عنها استهالك للطاقة مثل تناول ونقل مواد لعمليات- مساعديهمالبّنائني أو 

ستمرار مستعملني يف ذلك تقنيات ب عيدة عن معايري الصحة والسالمة وأدوات العمل واليت تؤدى 
على هذه الفئة من العمال تبين وضعيات عمل مكرهة املهنية وعن املعايري األرغونومية، ما يفرض

لرغم من أن بعض اليت تتطلب بذل جمهود بدين كبري. فوضعية اإلحنناء هي الوضعية املتبناة بكثرة
لوضعية اخلاطئة وغري السليمة اليت يتخذها كما أن ل13ام ميكن إجنازها يف وضعيات سليمة.امله

العامل يوميا كوضعية االحنناء إىل األمام أو وضعية الوثب كلها وضعيات حتتاج إىل استهالك كبري 
لتايل قد يؤثر ذلك حىت 14،للطاقة لعامل إىل التوقف عن العمل بصورة متكررة و ما قد يؤدي 

العوامل، هناك عامل التنقالت الكثرية اليت يقطعها عمال إضافة إىل هذهعلى احلياة اخلاصة للعامل.
مراض  هذا القطاع حبثا عن أدوات ومواد البناء. ينتج عن هذه العوامل إصابة عمال هذا القطاع 

من %17.5، إذ سجل هذا القطاع لوحده يف فرنسا مثالمهنية وتعرضهم حلوادث عمل بنسبة كبرية
األمراض خيصأدت إىل عجز دائم، أما فيما%20.2مل، و احلوادث أدت إىل التوقف عن الع
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كأمراض أدت إىل عجز دائم %11.7أدت إىل التوقف عن العمل، و%11.8املهنية فقد بلغت
كشفت نتائج التحقيق الذي قام به جمموعة من املختصني على أن عامل واحد من 15.عن العمل

فل الظهر، كما يعاين عامل واحد من جمموع ) يعاين من مشاكل على مستوى أس02(جمموع عاملني
16.عمال من مشاكل على مستوى الكتفني)04(أربعة

والطرق من أجل خفض عبء العمل االسرتاتيجياتإىل يومنا هذا مت تطوير جمموعة من 
قالت البناء يف رفع حزم اآلجر مت تطبيقها واستعماهلا من أجل احلد من تنقنيات تمثللدى البّناء
ضئيل سوى أثر مل يكن هذه التقنيات إال أن ،التقليل من وزن حبة اآلجرو غري سليمةوضعيات

ووضعه على ، (auge)يف الواقع عليه رفع خليط اإلمسنت من احلوض،للتقليل من عبء عمل البّناء
جوانب وسطح حبة اآلجر، والضغط عليها بواسطة املعصم، وبعد ذلك تسويتها وضبطها بيد 

إلضافة إىل احلموالت املنقولة، تعترب مصدر . (truelle)املسحاة هذه احلركات املتعددة واملتكررة 
ت للتعب وا الضطرا يف وضعية وتشكل له عبئا كبريا، إضافة إىل العملعضلية- العظمإلصابة 

اآلجر، أكياس اإلمسنت، حوض حبات(ثقيلة برفع محوالت مصحوبة يف كثري من األحيان منحنية
). أثناء عملية السقاالت...مسنت، املسحاة معبأة خبليط اإلمسنت، ألواح خشبية، نقل خليط اإل

البناء يتواجد البّناء بني حزمة اآلجر واجلدار، هذا التنظيم للعمل يفرض عليه جمموعة من احلركات 
كل حنناء وتدوير الظهر عند تناوله لكل حبة آجر، و يقوم ، فنجدهعلى العمود الفقرياليت تؤثر

إلمسنت. هذه احلركات املتعددة، املتنوعة، واملقرتنة بدوران، احنناء، وميل اجلذع،  مسحاة مملوءة 
اإلحنناء إىل اخللف، واملقرتنة حبمل األثقال، تولد ضغوطا كبرية وضارة على األقراص البيفقرية.

ت على مستوى الظهر، يعترب الأنھ(Arbouw)يشري  بّناؤون من فيما يتعلق بتكرار اإلصا
العواقب املالية واالجتماعية من أما.بني الفئات األربعة األساسية األكثر عرضة يف قطاع البناء

، بلغت نسبة وقت العمل الضائع  1993إجازات مرضية وعجز عن العمل فكانت مرتفعة. يف عام 
اقة يف سنة واحدة وبلغ عدد احلاالت اجلديدة اليت تعاين من اإلع،٪13.3بسبب اإلجازات املرضية
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يرجع سببها إىل ٪55من بني هذه اإلجازات املرضية، ، لعمال البناءمجايلمن العدد اإل4٪
ت العظم يعترب عبء العمل لدى فئة البّنائني أكثر شدة من املعايري املعمول 17.عضلية- اإلضطرا
ولندا ماكما ،17ا يف قطاع البناء ، أن 1999و1998بنيأظهرت نتائج التحقيق الذي أجري 

ذكر (Arbouw)من مساعدي البنائني يعانون من آالم أثناء العمل%36ومن البنائني،38%

.17يف

معطيات الدراسات السابقة، واملالحظة امليدانية اليت أجريت مبؤسسة البناء حمل من خالل 
ن فئة البّنائني ومساعد) 25(الدراسة ملدة مخسة وعشرون  يهم يتعرضون ملخاطر يوما، الحظنا 

مهنية خمتلفة، منها عبء العمل اجلسمي، وعليه جاءت هذه الدراسة لتجيب عن مشكل البحث 
م األسبوعفرتات العمل وخالل أثناءالذي يعاين منه أفراد العينةعملاآليت: ماهي درجة عبء ال ؟ أ

؟اجلسم اليت يعانون من عبء كبري يف العملوما هي مناطق 
:املنهجية.2

لضبط بورشة مشروع لبناء خاصة لالدراسة مبؤسسة هذه أجريت  بلدية بئر اجلرييقع بو
)10(بّنائني، وعشرة )10(لى عشرة ععامال موزعني )20(على عينة تتكون من عشرين 

ومتوسط 11,92معياري قدره احنرافسنة مع 38,95مساعدين، متوسط السن للعينة قدر بـ
، بينما قّدر متوسط الوزن 7,81مع احنراف معياري يساوي سم 171,50بـالطول الذي قّدر 

سنوات مع 8، أما متوسط األقدمية يف املهنة فكان9,11كغ مع احنراف معياري يساوي 68,85بـ
.9,65احنراف معياري قدره

ضغط الدم، :قياساك طرق موضوعية عديدة، فنجد مثالعند تقييم عبء العمل هن
الطاقة، نسبة استهالك األكسجني. لكن يبقى استعمال هذه الطرق نبضات القلب، استهالك

لنسبة للباحثني يف امليدان، نظرا لصعوبة استعمال أجهزة القياس يف بعض  يعرف نوعا من التعقيد 
هيك عن مشكل عدم  أخرى،  األحيان، وصعوبة تقبل املفحوصني ارتداءها أثناء العمل أحيا
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ا. لذلك وجدت طرق أخ ا تصنف ضمن طرق وفر لرغم من أ رى بديلة لتقييم عبء العمل 
خذ مصداقية يف نتائجها. التقييم الذايت إال أن كثرة استعماهلا وتداوهلا بني الباحثني جعلها 

ت املصممة واملقننة لتقييم عبء العمل، جند سال lesبورغ (ملإضافة إىل خمتلف اإلستبيا

échelles de Borg) .السلم على صنفني:حيتوي هذا
RPE)(Rating of Perceived Exertion 18.كامل اجلسماملدرك لالعبءتقييم أو

CR10(Category Ratio 10) يف املناطق تقييم نتائج عبء العمل أونسبة الفئة العاشرة
19.مثل الظهر، الكتف، ...)(Astreintes localesاجلزئيةأو املوضعية

:CR10سلم تطبيقكيفية 
م يتكون من جمموعة من الدرجات، يقدم للعامل من هو عبارة عن استبيان يف شكل سلّ 

يت أجل تقدير اجلهد املبذول يف أداء مهمته، حيث حيتوي على جمموعة من التوصيات والتعليمات ال
العامل، وتصورجلهددراك اخلاص اإلإن .االستبيانمباشرة مليءجيب على العامل اتباعها قبل 

لدرجة األوىل على التعب الذي ذا اجلهل عانيه على مستوى العضالت، يهد املبذول مبين أساسا و
مكانيوالصعوبة اليت  الذاتية اخلاصة وليس فقط هتقدمي انطباعاتهواجهها يف التنفس، ولكن 

CR10قمنا بتقدمي وشرح سلم بورغ االعتماد على املؤشرات الفسيولوجية أو على اإلجهاد البدين.

لتقييم واليت مت اختيارها بطريقة عشوائية حسب تواجدها أثناء مرحلة إجراء تقييم  ألفراد العينة املعنية 
لنسبة ملناطق اجلسم الستة )06(عبء العمل، وطلب منهم التعبري شفهيا وبسرعة عن نتائج العبء 

ر صويفحث "للبواليت مت حتديدها انطالقا من نتائج تطبيق استبيان املعهد الكندي  للصحة "رو
-Institut de Recherche Robert(IRSST)واألمن يف العمل  Sauvé en santé et en sécurité

du  Travail االستطالعيةمرحلة الدراسة في.
املناسب، فإذا كان اجلهد املدرك رمزاختيار الطلب من العاملنبقراءة العبارات مث نقوم

التقدير يكونان اجلهد املدرك معتدال ف، وإذا ك"1"لرمز ذلك عرب عنفيجدا اجدا أو خفيفاضعيف
.به من قبلالعامليمثل أقوى تصور مل يسبق أن شعرف، 10لرمز لنسبة ل، وهكذا...،"3"لرمز



عرقوب محمد، مباركي بوحفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقييم عبء العمل لدى عّمال قطاع البناء

467

ريد أن يالفعلي وليس مع ما ههو أن تكون مطابقة مع إدراكة العاملإجابلما يهمنا من خال، لكن
ه، وهو ما كان يطلب من كل عامل أثناء أكثر وفاء لتقدير إجابته جابة، وأن تكون قدمه لنا كإي

، وهذا خالل الدراسةلنسبة لعينة CR10مجعت نتائج عبء العمل بواسطة سلم بورغ .هإجابت
اية الفرتتني الصباحية واملسائية من يوم عمل كامل وخالل أسبوع كامل يف منصب عمل البّناء.

النتائج:.3
يف أفراد العينةموع لتقدمي نتائج عبء العمل، سنقوم أوال بتقدمي نتائج عبء العمل 

أثناء فرتات العملمث نتائج عبء العمل لكل صنف من أصناف العينة الفرتتني الصباحية واملسائية، 
كامل من العمل.خالل يوم

موع العمالالصباحتنييف الفرت CR10): القيمة املتوسطة لـ 01اجلدول رقم ( ية واملسائية 

بني-العمالحسب فئة - لنسبة لتقييم العبء يف العمل كانت النتائج متباينة إىل حد ما
)01(املوضحة يف اجلدول رقم CR10، فإن قيم سلم )18(بورغالبّنائني ومساعديهم. حسب

لنسبة املئوية للجهد األقصى لكل عامل، فمثال لو  تساوي عشرة أجزاء من اجلهد املبذول معرب عنه 
تقييم اجلهد املبذول لفئة البّنائني على مستوى منطقة أسفل الظهر فإن قيمة  تساوي CR10أخذ

من اجلهد األقصى %50إن اجلهد احلقيقي املبذول يقرتب من ف10، وبضرب هذه القيمة يف "5"
نه ال يوجد فرق كبري يف عبء العمل بني الفرتتني الصباحية  هلذه الفئة. تظهر نتائج التقييم 

مة   مة CR10ق CR10x10ق

الفرتة الصباحيةمناطق اجلسم
)20(ن=

الفرتة املسائية
)20(ن=

لصباحيةاالفرتة
)20(ن=

الفرتة 
)20(ن=املسائية

4,204,344243,4الكتف األمين

3,843,8238,438,2الكتف األيسر

5,004,8850,048,8أسفل الظهر

4,464,2244,642,2املعصم/اليد اليمىن

3,283,0832,830,8املعصم/اليد اليسرى

3,283,7832,837,8أسفل/مؤخرة القدمني
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واملسائية لدى الفئتني عرب خمتلف مناطق اجلسم، لكن املالحظ هو أن منطقة أسفل الظهر، والكتف 
هي أكثر املناطق اليت حيس فيها العمال بعبء يف العمل وهذا راجع إىل األمين، ومعصم اليد اليمىن 

ا  ا ونقصد بذلك اليد اليمىن، فهي اليت حتمل  جلهة اليت اعتاد العّمال على العمل  طبيعة العمل 
ا كذلك تثبيت حبات اآلجر على اجلدار ومسك املسحاة (األداة اليت حيمل  األثقال بكثرة، ويتم 

اليمىن تؤثر بيوميكانيكيا على اء خليط اإلمسنت)، هذه احلركات املتكررة على مستوى اليدا البنّ 
ر فيما بينها حيث تؤدي حركة املعصم إىل التأثري على  الكتف األمين نتيجة ترابط العضالت واألو

لنسبة للمساعد ين عضالت الكتف األمين خاصة إذا اقرتنت حبمل لألثقال مثلما هو عليه احلال 
ا  كغ أو 50كغ وقد يصل إىل 25الذين يقومون حبمل مواد البناء وأدوات العمل اليت يفوق وز

أكثر.

بني -حسب فئة العمال-إىل حد مالنسبة لتقييم العبء يف العمل كانت النتائج متباينة 
لعبء)02(رقم البّنائني ومساعديهم، حيث يتبني لنا من خالل اجلدول  يف مناطق اإلحساس 

أن CR10نتائج تطبيق سلم بورغ من خالل ظهر ، حيث يلنسبة لكل فئة من العمالالعمل 
املناطق اليت يعاين منها البّناؤون ومساعديهم من عبء كبري يف العمل هي منطقة أسفل الظهر 

ها نتيجة وضعية اإلحنناء اليت يتبنا%53,6لنسبة لكال الفئتني، لكن بدرجة أكثر لدى البّنائني 
من زمن العمل الكلي نتيجة محل خليط %50أفراد هذه الفئة بصفة متكررة وملدة زمنية تفوق 

رة أخرى على مكان وضع حبة اآلجر  رة على حبة اآلجر و اإلمسنت من حوض اإلمسنت ووضعه 
لنسبة ملساعدي عرض على  اجلدار، وهذا منذ بداية بناء اجلدار إىل غاية آخر مرحلة من بناءه. 

ويعود السبب يف %47,8البّنائني فإن أعلى قيمة سجلت على مستوى أسفل/مؤخرة القدمني 
داخل الورشة من أجل –اليت تعترب عامال رئيسيا يؤدي إىل عبء العمل –ذلك إىل كثرة التنقالت 

جلب وحتضري مواد وأدوات العمل.

اخلاصة مبناطق اجلسممل عند البنائني ومساعديهمخالل يوم عمل كاCR10ــ ): القيمة املتوسطة  ل02دول رقم (اجل
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)10(ن=مساعد البّناء)10(ن=البّناءمناطق اجلسم
مة   ق

CR10
مة  CR10ق

x10
مة   ق

CR10
مة  CR10ق

x10
4,2442,44,3043,0الكتف األمين

3,8038,03,8638,6الكتف األيسر

5,3653,64,5245,2أسفل الظهر

4,4244,24,2642,6املعصم/اليد اليمىن

2,8028,03,5635,6املعصم/اليد اليسرى

2,2822,84,7847,8أسفل/مؤخرة القدمني

لنسبة لتقييم درجة عبء العمل أثناء فرتات العمل وخالل يوم عمل كامل، قمنا بتطبيق 
تبRPEسلم بورغ  لنسبة لسلم لتقييم درجة العبء املدرك وذلك  اع نفس التقدمي والشرح الذي مت 

)06(فيما خيص هذه األداة ألفراد العينة. تقييم درجة العبء املدرك مت على ست CR10بورغ 
رابعةصباحا إىل غاية الساعة ال)8:00(مراحل أثناء العمل الفعلي ابتداء من الساعة الثامنة 

)10(عامال يف منصب البّناء، عشر)20(نعشريمساء، وهذا خالل كل ساعتني على )16:00(
، أين كان يطلب من كل فرد تقييم درجة العبء يف العمل يف اللحظة ينمساعد)10(وعشر ئنيبّنا

لتأشري على القيمة اليت أشار إليها العامل على اإلستبيان. مجعت نتائج اليت يطلب منه ذلك ونقوم 
بتداء من يوم السبت إىل غاية يوم األربعاء، ليتم بعدها التقييم اليت متت خالل أسبوع عمل كامل ا

مج األسلوب  ت يف بر حلساب متوسط درجة العبء يف العمل SPSSاإلحصائي إدخال البيا
م األسبوع وخالل كامل األسبوع، فكانت النتائج على الشكل التايل:  خالل أ

RPEات التقييم بواسطة سلم بورغ) متوسط نتائج تقييم عبء العمل أثناء فرت 03اجلدول رقم (

متوسط التقييم 8:0010:0012:0014:0016:00)20ن=(العينة
لكل فئة

13,413,612,713,414,113,4)10(ن=البنّائني

10,914,112,911,213,412,5)10(ن=املساعدين
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12,113,912,812,313,813,0الكليةمتوسط التقييم العينة

RPEسلم بورغالعمل بواسطةفرتاتاملدرك خالل درجة التعب) نتائج تقييم 01ل بياين رقم (شك

أن )03(تظهر نتائج تقييم عبء العمل خالل فرتات التقييم املوضحة يف اجلدول رقم 
لدى املساعدين، لكن أعلى درجة 12,5مقابل 13,4درجة العبء كانت  كبرية لدى فئة البنائني 

البّنائني كانت يف منتصف النهار ويف الساعة الثانية زواال، بينما أعلى درجة سجلت سجلت لدى
هود البدين 13,4والرابعة مساء 14,1لدى املساعدين كانت يف العاشرة صباحا  ويرجع ذلك إىل ا

من البّناء، الذي يبذله مساعد البّناء يف الفرتة ما قبل الساعة العاشرة من حتضري املواد ونقلها وتقريبها
أو بواسطة الناقالت اليدوية، بينما يف الفرتة املسائية ، فتعترب الفرتة اليت فيها )16:00(سواء يدو

ا فرتة تنظيف وترتيب مكان العمل من  يكون قد مت استنفاذ الطاقة خالل يوم عمل كامل خاصة وأ
اإلمسنت واآلجر املكسر اليت تسقط على األرض أثناء مراحل العمل، إضافة إىل تنظيف أدوات بقا

فرتات العمل ألفراد عينة تطور درجات عبء العمل خالل يوضح)01البياين رقم (لالعمل. والشك
الدراسة.

RPE) نتائج متوسط تقييم عبء العمل املدرك خالل أسبوع عمل بواسطة سلم بورغ 04دول رقم (اجل
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متوسط التقييماألربعاءءالثالاإلثننياألحدالسبت)20(ن=أفراد العينة

14,214,211,913,413,613,4)10(ن=البنّائني

12,512,512,312,013,212,5)10(ن=املساعدين

13,3513,3512,112,713,413,01متوسط التقييم

RPEرغاملدرك خالل أسبوع عمل كامل بواسطة سلم بو درجة التعب) نتائج تقييم 02شكل بياين رقم (

أن يوم أفراد العينة يعانون من عبء يف العمل كبري يف )04(يظهر من خالل اجلدول رقم 
م  جعلنا نتساءل عن هذه الظاهرة، وعند اقرتابنا من أفراد العينة وحماولة األسبوع مماأول أ

ل ن السبب يف ذلك يرجع إىل اسرتخاء عضالت اجلسم خالاملساعدينمعظماالستفسار، أجاب 
ن السبب يرجع إىل  العطلة األسبوعية مما جيعل العمل يف بداية األسبوع شاقا، كما صرّح البّناؤون 
عدم االستفادة من وقت الراحة يف العطلة األسبوعية بسبب ممارسة أعمال إضافية خارج أوقات 

اية األسبوع وهو نتيجةالعمل تراكم التعب خالل . كما يعاين املساعدون من عبء عمل كبري يف 
م األسبوع سبوع . أما خبصوص البّنائني، فرتتفع درجة عبء العمل ابتداء من منتصف األطوال أ
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، يبدأ يشعر بعدما يكون البّناء قد اندمج وتكيف مع العمل يف اليوم الثاين والثالث من األسبوع
.اليوم األخري من األسبوعلتعب ويزيد هذا اإلحساس يف 

النتائج:مناقشة.4
لتحديد RPEو CR10لتقييم اجلهد املبذول من طرف البَناء ومساعده، طبقنا سالمل بورغ

على  (معياراجلهد املدرك أثناء العمل عرب خمتلف مراحله. لتفسري نتائج اجلهد املدرك اعتمد

)ISO/DIS8996, 2004ت إلستهالك الطاقة مع وصف موجز للنشاطاتا لذي يقرتح مخس مستو
لبند الصغري  يف كل مستوى، والقيم اليت يعرضها متثل القيم املتوسطة بينما القيم القصوى جندها 
لنسبة لألكسجني املستهلك يف الدقيقة  مليتابوليزم وبوحدة الواط ووحدة اللرت  لإلستهالك املقابل 

لقيمة املتوسطة لسلم  )01أنظر الشكل رقم (RPEالواحدة مقارنة 

(ISO/DIS8996)حسب املعيار RPE: القيم املقابلة لنتائج 01م شكل رق

(INRS 2014-ED6161)المصدر: 

على من التعرفيف الظروف اليت أجريت فيها الدراسة، مسح لنا تقييم نتائج عبء العمل 
لتقييم بواسطة سلم بورغ  من تسليط الضوء RPEوسلم بورغ CR10مستوى أطراف اجلسم املعنية 

اط التالية:على النق
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تطور عبء العمل خالل يوم عمل كامل- 
م األسبوع-  تطور عبء العمل خالل أ
لنسبة ملساعد البناء كانت تتمثل يف نقل مواد البناء-  وحتضري خليط اإلمسنت أصعب املهام 

لنسبة للبناء فالعمل يف مستوى منخفض معدات العملمكان و وتنظيف خالل مرحلة بناء ، أما 
كانتا املرحلتان املتعبتان يف العمل.نقل مواد وأدوات العملو اجلدار، 

كانت تتمثل يف أسفل الظهر بعب كبري يف العمل  أفراد العينة مناطق اجلسم اليت يعاين منها أكثر - 
.لدى صنفي العينة ومنطقة أسفل القدمني لدى فئة املساعدين

اجلسم تبني لنا أن الفرق مل لتقييم عبء العمل حسب مناطق CR10عند تطبيق سلم بورغ 
يكن متباينا بدرجة كبرية بني الفرتتني الصباحية واملسائية عرب خمتلف مناطق اجلسم حيث تراوحت 

لنسبة للفرتة الصباحية وبني 50,0%أي معتدال إىل 32,8%بني قيمته ما  إىل 30,8%أي شاقا 
لنسبة للفرتة املسائية، مع تسجيل أ%48,8 كرب قيمة كانت ختص منطقة أسفل أي شاق قليال 

لنسبة لكافة أفراد العينة (بّنائني ومساعدين) سواء يف الفرتة الصباحية بقيمة  أو يف 50,0%الظهر 
كأقصى درجة مت تسجيلها وهذا دليل على أن أفراد العينة يعانون من 48,8%الفرتة املسائية بقيمة

وافق مع نتائج التحقيق الذي قام به جمموعة من عبء يف العمل على مستوى أسفل الظهر وهو ما يت
م الدراسية للبناء أما اجلدول . 17(Arbouw)وكذلك نتائج دراسة 16الباحثني والذي مت نشره يف األ

، فيوضح تباين يف درجة التعب حسب املهنة، أين سجلنا وجود فرق بني البّنائني وبني )02(رقم 
ث كان املساعدون يشتكون من عبء شديد على مستوى مساعديهم يف منطقة أسفل القدمني، حي

–عند البّنائني، وهذا يعود إىل كثرة التنقالت %22,8مقابل %47,8هذه املنطقة من اجلسم 
دة عبء العمل داخل الورشة –(surcharge de travail)الذي يعترب عامال رئيسيا من عوامل ز
إمسنت وآجر ومياه وغريها، أين يفرض حبثا عن أدوات البناء وجلب مواد البناء من 

حاملني أثقاال (les escaliers)عليهم(املساعدين) يف كثري من األحيان الصعود والنزول عرب السالمل
إىل مكان بناء اجلدار، إضافة إىل حتويل خليط اإلمسنت بواسطة العربة اليدوية من مكان اخلالطة إىل 
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ات خمتلفة، وعملية نقل صهريج املياه الذي يصل وزنه منصب العمل حيث يوجد البَناء على مساف
م.1650 إن مثل هذه املهام تفرض على العامل كغ مبساعدة زمالئه على نفس املسافة كل ثالثة أ

أشارت إليه استهالكا للطاقة ونسبة كبرية من األكسجني وهي من نتائج عبء العمل الزائد مثلما 
10- 9- 8بعض الدراسات.

أظهر أن أفراد العينة يعانون من عبء يف العمل خالل خمتلف RPEرغ تطبيق سلم بو 
فرتات العمل لكنه متفاوت الشدة إذ جند أن أقصى درجة كانت ختص البّنائني يف الساعة الثانية 

نبضة يف الدقيقة وهي قيمة 148وهو ما يعادل أي أن اجلهد فيها كان شاقا،14,8زواال بقيمة 
اتفوق القيمة القصوى امل لنسبة 110بـ Sanders(21(واليت حددها سموح  نبضة يف الدقيقة 

إن القيمة احملصل عليها يف دراستنا هذه حول سرعة نبضات القلب عند البَناء .ساعات08لعمل 
نبضة يف الدقيقة  كقيمة متوسطة 79,9اليت توصلت إىل Astrand22)(ختتلف مع نتائج دراسة

لنس بَنائني. هذه النتائج اليت توصلنا إليها مسحت لنا بتصنيف عمل (10)بة لعشرة لنبضات القلب 
وزمالؤه 23(Kroemer)البَناء على أنه عمل شاق ومتعب مقارنة مع التصنيفات اليت وضعها 

والذين حَددوا درجة عبء العمل على النحو التايل:
2,5)كيلو جول 10عمل خفيف: -  Kcal)–90.نبضة يف الدقيقة
5)كيلوجول 20عمل متوسط: حوايل -  Kcal)–100.نبضة يف الدقيقة
7,5)كيلوجول 30عمل شاق وثقيل: حوايل -  Kcal)–120.نبضة يف الدقيقة
10)كيلو جول 40عمل شاق جدا: -  Kcal)–140.نبضة يف الدقيقة
12,5)كيلو جول 50عمل شاق ال يطاق: -  Kcal)–160.نبضة يف الدقيقة

ستعمال سلم كذل وما يقابلها من قيم خاصة بسرعة RPEك، فإن القيم اليت حتصلنا عليها 
ذين قدما التصنيف اخلاص بشدة لالAstrand and Rodahl)(24نبضات القلب وتصنيفها حسب 

لنسبة للعمل اجلسمي املطول واملتعلق بنبضات القلب املتوسطوة على النحو التايل: عبء العمل 
نبضة يف الدقيقة: عمل خفيف.90إىل غاية - 
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نبضة يف الدقيقة: عمل متوسط110إىل 90من - 
نبضة يف الدقيقة: عمل شاق وثقيل.130إىل 110من - 
نبضة يف الدقيقة: عمل شاق جدا.150إىل 130من - 
نبضة يف الدقيقة: عمل شاق ال يطاق.170إىل 150من - 

إىل طريقة الق حث آلخر، وكذلك إىل هذا اإلختالف يعود يف نظر ياس اليت ختتلف من 
قي RPEأدوات القياس املستعملة، حيث يف دراستنا اكتفينا بتطبيق سلم بورغ  ، بينما اعتمدت 

كما ميكن إرجاعه إىل خربة البَنائني يف طريقة جهزة قياس سرعة نبضات القلب.  أالدراسات على 
ي ال يستهلكون كل طاقتهم يف فرتة ما على البناء وتوزيع جهودهم على خمتلف فرتات العمل لك

مهم يف احملافظة على نفس وترية العمل طوال اليوم دون  حساب فرتة أخرى وهذا العامل يف نظر
لنسبة للمساعدين يف الفرتة الصباحية التعرض للتعب وللعبء يف العمل.   كما أن العمل كان شاقا 

.  إن مقارنة هذه القيم مع القيم اليت تقابلها يف )16:00(ويف الفرتة املسائية يف الساعة )10:00(
ومتوسط نسبة 4,2واخلاصة مبتوسط مستوى األيض الذي يفوق (ISO/DIS8996)السلم املرجعي

لرت يف الدقيقة. يف الفرتة الصباحية فاملساعد يقوم فيها 1,15األكسجني املستهلكة واليت تقدر بـ  
قلة يدوية يفوق وزن محولتها بتحضري خليط اإلمسنت بعد جلب مو  اد البناء كاآلجر على منت 

طن  وعلى مسافة بعيدة من منصب العمل، وتقريب مواد البناء من البّناء لكي ال يتعطل عن 1
عمله، ويف الفرتة املسائية فاملساعد ملزم بتنظيف أدوات ومكان العمل قبل مغادرته للورشة تفاد

ايل، أين يصعب تنظيف أدوات العمل بسبب تصلب اإلمسنت حول لصعوبة فعل ذلك يف اليوم املو 
رفة ما جيعله يبذل جهدا أكرب لتنظيفها. اعترب أفراد العينة أن العمل كان شاقا  احلوض واملسحاة وا
م األسبوع خاصة لدى البّنائني األمر الذي لفت انتباهنا وجعلنا نقرتب منهم لالستفسار  يف أول أ

ن السبب يعود إىل مزاولتهم لعمل إضايف خالل العطلة األسبوعية وعدم عن ذلك، فصرحوا 
واليت تعترب عامال مهما يف اسرتجاع كامل وظائف اجلسم لطاقتها –أخذهم قسطا من الراحة 

خاصة من لديهم أقدمية يف املهنة حيث يتمتعون بسمعة ومكانة يف أحيائهم ما جيعل -الطبيعية
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إلضاف ة إىل العامل املادي املتمثل يف األجر الذي يتقاضاه هؤالء يف املؤسسة الطلب عليهم بكثرة 
م األمر الذي يدفعهم دائما للبحث عن عمل إضايف. والذي يعترب غري كايف لتلبية كل احتياجا

ا بني  كغ وهي 4إن مهمة البَناء املتمثلة يف بناء اجلدران حبَبات اآلجر اليت يرتواح وز
ا 144واليت يصل عددها ي معبأة خبليط اإلمسنت كغ وه5,6فارغة، و  806,4حبة آجر ووز

تفرض عليه محلها ووضعها على عرض مرت 2,80مرت وارتفاعه 2,60كغ يف بناء جدار عرضه 
مما يدفعه إىل االحنناء حنو حوض خليط اإلمسنت بصفة متكررة ولفرتة اجلدار ملرات عديدة يف اليوم، 

من وقت العمل ونقلها من مكان حوض خليط اإلمسنت إىل مكان بناء %40زمنية تدوم أكثر من 
اجلدار كلها تعترب عوامل خماطرة تسبب أالم أسفل الظهر وتسبب له عبئا جسميا يف العمل، هذه 

بَنائني (05)النتيجة تؤكدها نتيجة الدراسة اليت أجريت على ثالث جمموعات مكونة من مخسة 
كغ أين مت 16كغ إىل 14كغ و11معني من اآلجر يرتاوح وزنه من تشتغل كل واحدة منها بنوع

تقييم مردوديتهم وزمن استغراق كل مهمة والنشاطات املنجزة عن طريق املالحظة املباشرة للوقت 
الفعلي يف العمل، أما عبء العمل الذي يؤدي إىل صرف كمية من الطاقة فتم قياسه عن طريق 

الك األكسجني، وقد توصلت نتائج الدراسة أن وزن حبات اآلجر سرعة نبضات القلب ونسبة استه
ثري على مردودية البَنائني وال على  زمن إجناز املهام أو حىت على سري املهام  ليس له أي 
والنشاطات، يف حني دَلت النتائج على وجود عبء يف العمل أو العبء املرتاكم على مستوى 

لعبء اجلسمي يف العمل، وخلصت الدراسة العمود الفقري والذي جتاوزت قيمته  املعايري اخلاصة 
ا البَناء فإنه من الضروري توفري معدات للرفع من  إىل أنه مهما كان وزن حبات اآلجر اليت يعمل 

.أجل ختفيف عامل املخاطرة الذي يؤدي إىل أالم أسفل الظهر
ورفع كميات كبرية من أن البَناء  يقوم حبمل25(Van Der Molen)لقد أكدت دراسة

ا من  كغ، وأن وضعها على اجلدار يفرض على البَناء 48كغ إىل 6حبات اآلجر يوميا يرتاوح وز
دة كمية حبات اآلجر املتناولة يوميا  ويسبب أالم أسفل الظهر للبَنائني. كما أن ز عبئا جسميا قو

دة يف الض دة القوة املطبقة يف محلها والز نيوتن 20غط على فقرات أسفل الظهر بقيمة تؤدي إىل ز
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ا 26.(Jaèger)كغ 5عند رفع حبات اآلجر اليت تزن  (Latza)نتيجة دراسةهذه النتيجة أكد

اليت توصلت إىل أن نسبة تطور اإلصابة على مستوى أسفل الظهر كانت عند البَنائني الذين 27
على األقل مقارنة مع (02)خالل ساعتني كغ 10كغ و 7يعملون حبَبات اآلجر اليت تزن ما بني 

العمال الذين ال يقومون بنفس هذه العملية. يضاف إىل عامل الوضعية ووزن حبات اآلجر عامل 
خماطرة آخر يتمثل يف الفرتة اليت يقضيها البَناء يف هذه املهنة واليت تعترب عامال من عوامل اإلصابة 

العمال الذين يشتغلون يف مهنة على أن28(Stu'mer)على مستوى أسفل الظهر مثلما تؤكده دراسة 
الم أسفل الظهر (10)البَناء وملدة أكثر من عشر  مرات أضعاف 2,3بسنوات معرضني لإلصابة 

العمال االخرين يف ورشات قطاع البناء وهو ما يؤكد نتائج دراتسنا حيث بلغت نسبة عدد البَنائني 
ة واألالم أنهكما توصلت إىل%98,1الذين يشتكون من أالم أسفل الظهر  توجد عالقة بني املعا

إن . p>0.001قيمةوذلك من خالل على مستوى منطقة أسفل الظهر وبني األقدمية يف املهنة
تكرار عملية محل ونقل حبات اآلجر ويف أغلب األوقات يعترب عامل خماطرة بيوميكانيكي هام 

ن تكرار عملية رفع 29(Lee)كدته نتائج دراسة يؤدي إىل عبء جسمي يف العمل، وهو ما أ
ثري وزن حبات االجر يف حد ذاته وهي نفس  حبات اآلجر يؤثر بقوة على عبء العمل أكثر من 

أين كان تكرار عملية رفع De Looze)(30)(Asfour8النتيجة اليت توصلت إليها دراسة كل من
ات يف الدقيقة. هذه النتائج جاءت مطابقة مر (09)وتسع (03)بني ثالثحبات اآلجر يرتاوح 

حبات من اآلجر يف الدقيقة الواحدة.(04)رفع أربعلنتائج دراستنا أين كان يتم 
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املرأة والتهيئة العصرية

للمجتمع اجلزائري

الطالبة مرابط أمساء، جامعة تلمسان

إشراف األستاذ الدكتور حممد بشري، جامعة تلمسان
امللخص:      

بتدبري وختطيط من   تمع عصر يعترب التحول االجتماعي يف اجلزائر نتيجة موضوعية لتهيئة ا
السياسات العمومية عن طريق سياسة التصنيع، وتظهر صورة هذا التحول يف حتول منصب املرأة 

تها السياسات خبروجها من احمليط املنزيل واجتاهها حنو الفضاء العمومي، فالتهيئة العصرية اليت تبن
العمومية متثلت يف استرياد شبكات قيمية وثقافية من منظومات متطورة ومتفوقة األمر الذي أدى 
زدواجية يف العمل  تمع اجلزائري، فأصبحت تتمتع  إىل ترغيب وتشجيع ظاهرة العمل للمرأة يف ا

كونية الوظائف واألدوار.        داخل املنزل وخارج املنزل، ألن التهيئة العصرية تقر بعشوائية اجلنس أي

التصنيع.- التحول االجتماعي- التهيئة العصريةالكلمات املفتاحية:
Summary of the article:

The social transformation in Algeria is a result of an objective; that is the
preparation a modern society community planned by the state through an
industrialization policy. And a better example of this transformation is shown in
the position of women to get out of home to the public space. This preparation of
a modern society was adopted by the state following advanced countries systems.
The situation that encourages the phenomenon of work inside and outside home is
meant because the modern society believes in a worldwide human race and in
universal roles and functions.

Key Words: preparation modern- transformation social- industrialization.



مرابط أسماءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرأة والتهيئة العصرية للمجتمع الجزائري

481

من الواضح واجللي لنا أن املساواة يف الفرص بني اجلنسني وإزالة عوامل التمييز بني مقدمة:
ت الرجل واملرأة يف جماالت البناء واإلنتاج مل تعد اليو  م جمرد شعارات نظرية، بل أصبحت أولو

جتمعها شروط التنمية والتقدم واحلضارة، ويعد موضوع املرأة من املوضوعات اليت شغلت االهتمام 
رت اجلدل الواسع لدى العام واخلاص بني مؤيد ومعارض، وعليه فإن  الكبري وأسالت احلرب الكثري وأ

لذلك هناك حاجة ماسة ملعاجلة معىن ألحدمها بغري اآلخر،وال)1(املرأة والرجل مها قطبا اإلنسانية
تمع نساء وحتمية  الشرخ املوجود بني اجلنسني يف احلصول على الفرص االجتماعية    ألن نصف ا
لنسبة لشغل  تمع من خالل عدمية التأويل اجلنسي  العصرنة توجب أن يكن النسق يف تسيري ا

مرحلة انتقالية مهمة متثلت يف استرياد 1962فقد عرفت اجلزائر غداة االستقالل سنة: الوظائف،
حتواء  شبكة غربية حمورها األساسي هو التصنيع، فكانت املؤسسة الصناعية هي الوعاء اليت قامت 

ار هذا النموذج املتبىن فظهرت املرأة كفعل انعكاسي اجتماعي لالنتقال إىل الوجه العصري، فاملعي
الغريب املستورد قام بتعجيز املعيار االنثروبولوجي التقليدي الذي أعطى للمرأة اجلزائرية  صفات 

ستحقاق مساوي للكفاءة التقنية عن طريق التعليم بتحصيلها لشهادات عليا. اكتسبتها 
أفراد لقد قامت الدولة اجلزائرية ببناء مدارس يف كل جممع بشري األمر الذي استلزم ضبط 

تمع اجلزائري، ففي  تمع جبدولة عصرية يف تنشئتهم والذي يرتجم حركة التحول العصري يف ا ا
رخيية جديدة غري تلك املتداولة يف  مضمون املدرسة يبلغ التلميذ مهارات تقنية جديدة وقيم أدبية و

ئري إىل مجاليات احمليط األسري، كما دخل الشعر والقصص األديب من أجل توسيع املخيال اجلزا
ا الدول املتقدمة أو تلك اليت قامت السياسات العمومية بتبين منوذجها  وفنيات حضرية يشاطر 
التنموي، وأقيمت هيئات تشديد حسب سلك التمدرس العمودي أو املسار التعليمي للفرد 

ين من أجل تقريب اجلامعي واملدارس العليا وحىت معاهد التكوين امله- الثانوي-املتوسط- االبتدائي
لعلوم األساسية من اإلنتاج مثل: إعادة تنظيم بعض اجلامعات  تلك املعاهد واملؤسسات األكادميية 
حية أخرى ساهم ختطيط البحث يف ربط البحث  لصناعات الرئيسية من جهة ومن  حبيث ترتبط 

مت تشييد مؤسسات صناعية، وتكملة لعملية التهيئة العصرية)2(ببعض املشاريع ذات األمهية العلمية 
ا أدت إىل حتوالت أساسية يف فعملية التصنيع تعد شرطا معرتفا به يف جمال التنمية والعصرنة أل

البنية االجتماعية.  
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حتديد املفاهيم األساسية:-1

تمع القدمي، أو ذلك العصرية: التهيئة- 1- 1 ستحداث ا هي تلك العملية اليت تقوم 
لتقليدي كما يعترب مفهوم التحديث االستحداث تمع املضبوطة  الذي يطرأ على أعراف أفراد ا

عملية معقدة تستهدف إحداث تغريات يف جوانب احلياة االقتصادية، السياسية، الثقافية 
. )3(واإليديولوجية

ا حتمل معىن التطور والتنمية،  إذن ميكن اعتبار العصرنة عملية مقصودة غري عشوائية أل
تمع القدمي من حيث بناء النظم االجتماعية  تمع الذي له مقومات ا تمع اجلديد هو ذلك ا فا

ت مع القدمي واليت واالقتصادية والسياسية الالزمة لبقائه وذلك للتغلب على املشاكل اليت طرحها ا
.)4(التخلفظهرت من جراء عوامل

فاهلدف األساسي من البحث عن ابتكار اجتماعي يتماشى والوضع اجلديد هو الوصول 
تمعات املتفوقة ولو تنزيال، لذلك البد  تمع إىل مستوى اجتماعي، اقتصادي وثقايف مياثل ا ذا ا

تمع اجلديد توفري عوامل م ادية وأرضيات ومناذج من السلوك لكي تتحقق إمكانية تلقني على ا
الفرد أوجه االبتكار االجتماعي     الراهن، لذلك تعد عملية استرياد أجهزة تشكيل جمتمعات العامل 
تمعات املتطورة، ألن حتمية االسترياد تكمن يف  لضروري مطابق لثقافات هذه ا الثالث ليس 

تمع حيث جناعة هذه األجهزة يف است يرى والت روستو : أن الـتطور يكون حداث أعراف أفراد ا
تمعات اإلنسانية حـسب العالقة املوجودة بني االستثمارات الـمادية  ا كل ا على مراحل متر 

تمعات األكثر تطورا )6(االنتشار الثقايفففي عملية ، )5(والتهـييـئات املـعــنوية اليت تبدأ من ا
تمعات األقل من حيث درجة التطور، تتداخل ومتتزج عناصر ومركبات منقولة من وتنتقل إىل  ا

الثقافات العاملية مع العناصر واملركبات الداخلية للثقافة احمللية، مما يساعد على استمرار عملية حتول 
تمعات املستوردة للشبكة املتفوقة. هذه ا

نتقال من وجه إىل وجه آخر وحيدث هذا هو عملية االالتحول االجتماعي: -1-2
االنتقال عند إسقاط شبكة قيمية لنموذج عصري ومتطور على منوذج متخلف أويف طريقه للتنمية، 
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تمعات املتبنية للنماذج العصرية عن طريق النظم واملؤسسات  وتتم عملية التحول االجتماعي يف ا
تمع الذي يعاين ختلفا نواعها املختلفة، فالعناصر املادية للثقافة امل تفوقة تنتقل بصورة سريعة يف ا

وهذا يظهر بوضوح يف عمليات تقبل االخرتاعات التكنولوجية أو العلمية وغريها من االبتكارات يف 
أي جمال من جماالت احلياة االجتماعية، وتبعا لذلك فإن احلركات االجتماعية أو احلركات 

هي القوة اهلائلة احملفزة لعملية التحول آالن تورانالفرنسي مبفهوم عامل االجتماع)7(الوساطية
االجتماعي.     

تمعات املتبنية للنموذج املتطور مبثابة القاطرة اليت تؤدي  لذلك تعترب احلركة الو ساطية يف ا
االت من خالل: السياسات العمومية، املنظمات املدنية،  تمع للتقدم والتنمية يف مجيع ا بذلك ا

حداث حراك النقابية، احلزبية والفكرية حيث تعترب يف جمملها حاملة ملبدأ االنتق ال والتحول 
اجتماعي وخلق رابط اجتماعي جديد يتماشى والوضع األخري، ألن الرابط االجتماعي ميكن اعتباره 
نسق منظم للعالقات ووسائل الضبط االجتماعي اليت تعمل على متاسك وتطور األفراد واجلماعات 

يف جمتمع معني.
ت فالدور املنوط الذي تلعبه احلركة االجتم اعية يتمثل يف حشر اجلماهري وحتميلهم معنو

تمع جمسد  اهلدف العصري الذي يدل على أن املرور من النمط التقليدي إىل النمط العصري يف ا
تمع اجلزائري  ومربمج اجتماعيا من أجل املرور إىل اهلدف املنشود، وتظهر صورة هذا التعايش يف ا

تمع للنموذ  ج العصري واملستورد من خالل قطاعات النشاط االقتصادي يف درجة تقبل أفراد ا
ا عملية التصنيع. املختلفة بدخول منط عالقات إنتاج جديدة اليت جسد

ا التصنيع:-1-3 تتجلى عملية التصنيع بشكل واضح يف الثورة الصناعية اليت شهد
تمعات الغربية، إذ تعّد عملية التصنيع شرطا معرتفا به يف ا أّدت إىل حتّوالت  ا جمال التنمية أل

كربى للبنية االجتماعية واالقتصادية وحّىت الثقافية، فالتنمية أوال وأساسا عملية اقتصادية مرتبطة 
بتطوير نظام اإلنتاج والعمل وحىت التعامل داخل اجلماعة أو فضاء العمل أي ميكن أن تكون للتنمية 

ات بني األفراد.القدرة على التحكم يف خمتلف العالق
م واكتشافهم للمواد  فالصناعة نشأت أساسا من تطور معني إلنتاجية األفراد وأدوا
الضرورية ومصادر طاقة جديدة تقوم عليها عملية التصنيع، اليت فرضت حتويل عالقات اإلنتاج من 
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لق طبقات اجتماعية جديدة اإلقطاعية إىل عالقات اإلنتاج الرأمسالية، ألن الثورة الصناعية قامت خب
تمع اإلقطاعي وحلت حملها  تمع األوريب اليت حطمت عالقات إنتاج ا أمهها الطبقة الوسطى يف ا

تمع الرأمسايل .)8(عالقات إنتاج ا
ومن هنا أولت الدولة اجلزائرية اهتماما كبريا برتسيب االقتصاد التقليدي الذي يعتمد على 
سس مستوردة من الغرب لذلك ظهر  النشاط الزراعي إىل اقتصاد عصري قاعدته الصناعة الثقيلة 

دف إىل حتويل كلي وحمو التخلف االجتماعي صطالح الثورة الصناعية اليت  الذي ما يعرف 
ن: "إرادة التنمية تتطلب أكثر من 15خلفه االستعمار، فقد جاء يف امليثاق الوطين يف الصفحة 

جمرد انتهاج سياسة تصنيعية بل تقتضي القيام بثورة صناعية حقيقية وال ميكن للثورة الصناعية أن 
قها ألنه يندرج تنحصر يف التصنيع وحده بل إن مضمونه يتوقف على األهداف اليت يرمي إىل حتقي

كما ترمي عملية التصنيع إىل متكني البالد )9(يف مسرية ثورية هي إحدى مقومات الثورة الصناعية "
ا منطلق أساسي لعملية حتسني اإلنتاج الذي يقتضي إعادة  من أسباب العلم والتكنولوجيا أل

ملعارف والتجارب الضرورية لتتمكن من تسيري الوحد ات اإلنتاجية ورفع حتسني اإلطارات املزودة 
اإلنتاج وتكوين العمال فنيا بتمكينهم من التكيف مع متطلبات التكنولوجيا احلديثة، فهذا الظرف 
املوايت الستحداث منظومة املخيال الشعيب التقليدي بواسطة املؤسسة الصناعية اليت تعترب البذرة اليت 

تمع اجلزائري. تساعد يف نشر العصرنة داخل ا

لقد متت عملية التهيئة العصرية للمجتمع اجلزائري من تهيئة العصرية للمجتمع اجلزائري:ال-2
خالل عمليتان ومها عملية التعليم وعملية التصنيع.

أدت التهيئة العصرية للمجتمع اجلزائري إىل حتول منصب املرأة اليت كانت :التعليمعملية- 2-1
حمصورة املهام واألدوار يف احمليط املنزيل مبوجب النموذج التقليدي وخروجها للفضاء العمومي بتأشرية 
التعلم، فمن تدابري السياسات العمومية للتهيئة العصرية للمجتمع اجلزائري تعميم التدريس لكال 

ث، اجل درت  بعد االستقالل بتطوير التعليم وتعميمه من أجل نسني ذكور وإ فالدولة اجلزائرية 
هواري بومدين، ملائة وذلك حتت سياسة الرئيس الراحل 85القضاء على األمية اليت بلغت آنذاك 

تمع واألفراد كما سخرت هلا أموال ك برية من فقد اعتربت أجهزة التدريس حمورا أساسيا لتطوير ا
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ث على  ميزانية الدولة لتتمكن هذه السياسة من إعطاء فرص متكافئة يف التعليم بني الذكور واإل
حد سواء.

شواط كبرية ليصل إىل ما هو عليه يف الوقت الراهن  فقد َمَر هذا اإلدعاء الليربايل إىل التمدرس 
إلضافة إىل ارتفاع فنجد: أوال: دخول الذكور للمدارس كان نسبيا وأكرب من نسبة دخ ث،  ول اإل

نسبة مزاولة الدراسة يف املدن عكس القرى، كما سجل تقبل متفاوت من طرف العائالت اجلزائرية 
نيا:  حصر حمور التعليم حسب السن واجلنس من خالل ضبط احملور القيمي لفكرة التعليم آنذاك. 

لنسبة هلا كان التقليدي آنذاك، فبعد سن البلوغ كانت الفتاة تُقصى من  الدراسة ألن إنشاء أسرة 
اء مشوارها التعليمي، دون أن ننسى حصر دور  تمع قيمة اجتماعية أفضل من إ يشكل يف نظر ا
املرأة يف زوجة وربة بيت جعل الكثري من األولياء يرفضون فكرة االختالط يف أماكن التمدرس 

ملقياس التقليدي املعتمد لديهم، كما واعتبار خروج الفتاة للتمدرس تصرف غري الئق والذ ي أخل 
لثا: أو التجارة. الفالحةُحرم بعض الذكور من عملية التعليم بسبب حاجة األولياء لليد العاملة يف 

تمع اجلزائري اجتاه املرأة واملتمثلة يف   مث عقبت املراحل السابقة الذكر مرحلة جديدة يف متثالت ا
دة معينة لكن يشرتط عدم مزاولتها للعمل وإن حتتم أمر تشغيلها يشرتط كونية حتصيل الفتاة لشها

عدم مزاولة عملها يف وسط ذكوري. رابعا: خلص األمر إىل فض كل األسباب اليت دعت إىل عدم 
ث أصبح التعميم لنسبة لإل وأصبح خروج الفتاة للعمل أمر تلقائي وشرعي والبحث عن العمل 

مطلبا اجتماعيا.

ب التسيس للوصول للهدف اإلجباري  فما هو مالحظ أن شرعية املنهج الليربايل كان من 
تمع اجلزائري وفرض التحول االجتماعي من  الذي خططت له السياسيات العمومية وهو عصرنة ا
لتايل حتول منصب املرأة، فاملرأة خرجت  خالل زحف القيم العصرية وتراجع القيم التقليدية و
للفضاء العمومي عن طريق التمدرس وهذا القياس املضبوط يقر على عدمية وجود متييز جنسي أو 

حىت جغرايف فيما خيص عملية التمدرس.

بدأت البنية االجتماعية اجلزائرية تتحول من صفات إىل صفات أخرى ومبوجب املرور من جيل 
إىل جيل آخر مماثل للتحول من األنشطة الفالحية إىل األنشطة اإلدارية واخلدماتية، ضاعفت الدولة 
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تمع متقبل ل ث مثل الذكور هذه املوضوعية جعلت ا الرتكاز على اإل تمع  لقيم اجلديدة قوى ا
ث الذي هو مبثابة شرف لألسرة. ويتأزم يف احلرص على التوقري خاصة يف موضوع صيانة شرف اإل

ت يطالنب حبقوق  ومع حدوث حراك اجتماعي متبىن من املخرب الغريب بدأت النساء اجلزائر
لعنف على املرأة، فلو مدنية تُفرغ العصبة الزوجية أو األسرية من اهليمنة املطلقة خاصة جترمي ا

ا عانت الكثري من الويالت، ففي الفرتة االستعمارية مثال  ريخ مكانة املرأة اجلزائرية جند أ تفحصنا 
لسلعة وهذا راجع لألثر السليب لالستعمار،  كانت املرأة مضطهدة وكانت تعامل أشبه ما تكون 

ورهم ينقلون هذه القسوة نفسها إىل ألن االستعمار الفرنسي ُعرف بقسوته على األهايل وهم بد
م وحياولوا أن يثبتوا وجودهم من خالل هيمنتهم على أسرهم، فقد سجلت مرحلة اندالع الثورة  بيو

م وقناعتهم أن املرأة 1954التحريرية سنة: ث وإيقا مشاركة فعلية للمرأة وذلك بتنازل الذكور لإل
ستطاعتها محل السالح مثلها مثل بذكائها وشجاعتها قادرة على الوقوف يف وجه  املستعمر و

ث يف الكفاح منذ  الرجل، كما سجلت هذه املرحلة نوع من تساوي الفرص بني الذكور واإل
مية عابدة أديب": االستعمار وااللتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطين فتقول الباحثة اجلزائرية  "

ا كانت الفرتة الذهبية ريخ املرأة اجلزائرية إذ أنه يف أعقاب الثورة لقد برهنت احلرب حقا أ يف 
)10(ظهرت تغريات مفاجئة شاملة وبعيدة املدى يف وضعية املرأة.

تمع اجلزائري مرحلة جديدة يف ظل الفراغ 1962وبعد حتقق االستقالل سنة : دخل أفراد ا
سم " ا ال واإلجنازمرحلة البناء املؤسسايت الذي شهدته اإلدارات املعروفة  " اليت ميكن أن نقول أ

تقل صعوبة عن مرحلة الكفاح املسلح، وبطبيعة احلال أثرت هذه املرحلة على وضعية املرأة اجلزائرية 
"ما مس وضعية املرحلة آنذاك بقوهلا:"أخريا جاء االستقالل وفرح جولييتهنسإذ تصف الكاتبة "

ن بعدم لنصر وأعيدت النساء إىل بيو ا اعتقدت أن كفاحها سيمنحها حقوقها لكن الشعب 
).11(سرعان ما خاب أملها

لكن رغم كل هذا وذاك استطاعت املرأة من التسلل إىل الفضاء اخلارجي لكي تصل إىل ما 
هي عليه اليوم فقد سجل التاريخ نضال املرأة اجلزائرية، فاالنطالقة كانت على إثر نشاط احتجاجي 

ت يوم:قامت به جمموعة املصادف لعيد املرأة العاملي، فقد 1979مارس 08من نساء جزائر
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موعة النسوية من جامعة اجلزائر هذه الفرصة وإصدار أول نشرية هلن حتت عنوان:  استغلت هذه ا
"، لكن سرعان ما تدخلت السلطة فقمعت هذه احلركة، كما صودرت من أجل حقوق املرأة"

عقدت مجعية 1980علمات فيم زج ببعضهن يف السجن، ويف سنة:جوازات سفر الطالبات وامل
يدرس وضعية املرأة وقدموا انتقادات ملتقى بوهران نسوية متكونة من مثقفني ومناضلني سياسيني 

وبتاريخ  لغائه جذر ، مت تنظيم جتمع نسوي 1981ديسمرب 13ملشروع األسرة، حيث طالنب 
ت ثورة التحرير و  ال خيانة ملبادئ الفاتح نوفمرب"، «خرجن للشارع حتت شعار: انضمت إليه حمار

فطالنب من رئيس اجلمهورية آنذاك "الشاذيل بن جديد"، سحب مشروع القانون الذي يتضمن متييزا 
يف حق املرأة واعتباره إجراء غري قانوين، ألن هذا القانون منعهن من مغادرة الرتاب الوطين ما مل يكن 

.)12(زوج، األخ، األب أو أحد األقارب وهو ما اعتربنه قرارا تعسفيا مرفقات برجل مثل: ال

تمع احلديث  لقد سجل الواقع املهين للمرأة ومشاركتها يف احلياة العامة تغريا ملحوظا يف ا
لدرجة األوىل إىل عدمية التأويل اجلنسي يف شغل املناصب واألخذ مببدأ الشهادة  وهذا راجع 

2014سنة: ملئة من الوظائف، فحسب تقرير الديوان الوطين لإلحصاء ل72.2والكفاءة يف تقلد
تمع 50.4ملئة نساء و49.6أن عدد العمالة اجلزائرية تقدر بنسبة ملئة رجال فما يشهده ا

دية أدى ببلوغ  ث طور التمدرس واكتساح جمال العمل وتقلدها مناصب ر اجلزائري من دخول اإل
تمع نقطة الالرجوع يف التوفيق والتكييف يف الفضاء العمومي لذلك ورد طرح اإلشكال.  ا

يعترب التحول االجتماعي من أهم العوامل املساعدة على دخول املرأة عامل الشغل وهي عبارة 
تمع الغريب أما يف اجلزائر ورد التحول  جم عن عملية التصنيع الذي مس ا عن فعل انعكاسي 

ب حتول منصب املرأة من احمليط املنزيل الذي كانت فيه مقص اة اجتماعيا من االجتماعي من 
طرف الرجل حسب املقياس التقليدي وخروجها للفضاء العمومي حسب املقياس العصري عن طريق 
سترياد شبكات قيمية من حضارات متفوقة، األمر الذي أدى إىل ائتالف  تمع  استحداث ا

م وال، كما الذاتيات اجلزائرية على هذا املقياس ألنه حيمل معىن التطور والرفاهية ألنه آيت 
استطاعت املرأة اجلزائرية إلغاء الالجنسية، يف شغل الوظائف مبعىن الكونية اليت تعتمد على معايري 

الكفاءة والتكوين واخلربة.
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ختارت السياسات العمومية غداة االستقالل املنهج الصناعي عملية التصنيع: ا-2-3
كّد هذا االختيار يف عدة مواثيق فكانت االنطالقة األوىل  ألسلوب االشرتاكي من أجل التطور و

الذي انعقد عن مؤمتر القيادة اجلزائرية للثورة وصرّح هذا 1962سنة:ميثاق طرابلس هلذا التبين من 
ة احلقيقة للبالد على املدى البعيد تتوقف على إقامة الصناعات األساسية الثقيلة املؤمتر أن: " التنمي

، فقد تطلعت الدولة )13(لسّد حاجات الفالحة والصناعة وتنمية االقتصاد الوطين يف كافة جماالته"
اجلزائرية إىل تغيري النظام االقتصادي الذي كان سائدا يف عهد االستعمار وبناء اقتصاد جزائري 

قومات جديدة لتحسني سريع وجذري ألوضاع احلياة اجلمعية والفردية الشيء الذي عرب عنه مب
يعتمد على حتقيق االنقالب الشامل يف النظم الراهنة" ن :"انطالق اقتصاد كما قام ،)14(امليثاق 

ستوى احمللي هذا املؤمتر بتوجيه اهتمامه حنو تطوير الصناعة التقليدية إلقامة صناعات صغرية على امل
ن تتوىل الدولة إدارة اقتصادها الوطين بنفسها وإعطاء األولوية للصناعة الثقيلة.   وأشار هذا امليثاق 

، صدر ميثاق اجلزائر يف املؤمتر األول حلزب جبهة التحرير الوطين بتاريخ 1964ويف سنة 
أبريل من نفس السنة، والذي طرح كيفية تنظيم اإلنتاج الصناعي بنفس العبارات الواردة يف 21

تمع االشرتاكي وحتسني املستوى املادي مرتبط ميثاق طرابلس أي أن اإلنتاج مطروح يف إطار ا
ممّا يعين أن هذا امليثاق قام بربط تنمية ،)15(بتطوير الصناعة بواسطة الشركات الوطنية واملختلطة

ستحداث عالقات التنظيم واإلنتاج بواسطة الشركات الوطنية والشركات املختلطة  االقتصاد الوطين 
موجب هذا االشرتاك وقعت وإمكانية الدولة والشركات الوطنية االشرتاك مع رأس املال األجنيب، فب

عملية التأثري أو االخرتاق الثقايف من اجلهة الغالبة على املغلوبة، فالبد من تلبية متطلبات هذه 
تمع اجلزائري من أجل دفع عجلة التنمية الشراكة األجنبية ولو على حساب الثقافة األصلية يف ا

العامة تقتضي توفري الشروط املالئمة وهو األمر الذي صرح به امليثاق من خالل أن: "املصلحة 
)16(ملسامهة رأس املال األجنيب يف التنمية االقتصادية الوطنية".

ن االستعمار الفرنسي فقد   ّ تمع اجلزائري إ لقد كانت بداية إسقاط النموذج الغريب يف ا
إىل حاجات فرنسا كانت للجزائر احملتلة اقتصاد موجه كليا حنو اخلارج ومصمم لالستجابة

سم: "دي غولواألوربيني من خالل اإلسرتاتيجية اليت اعتمدها اجلنرال " مشروع " واملعروفة 
ألف 400تضمن املخطط إقامة مصنع احلديد والصلب بطاقة إنتاجية سنوية قدرها "، قسنطينة
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ستخرج من يف ظرف ال يتجاوز مخس سنوات ويستخدم هذا املركب احلديد املحلجار"عنابة"طن 
ا اإلدارة الفرنسية كمبادرة أخرية ومتأخرة.تبسة" بواليةالونزةمنجم " واليت اختذ

وقد 1958من شهر أكتوبر 03أعلنت إدارة االستعمار الفرنسي عن هذا املخطط يف:
فهذه احلقيقة تتأكد ،)17(قدرت املبالغ اليت استلزمها هذا املشروع حوايل ألفي مليار فرنك فرنسي

لدينا عندما ننظر إىل تنمية أموال املشروع املوزعة على امليدانني الزراعي والصناعي خالل مخس 
خذ  ).18(ملئة18ملئة     بينما ال ينال امليدان الزراعي إال 85سنوات فالصناعة 

ومنهج الزراعيني " مشروعه بقوله:" إن إنشاء مساكن ملليون نسمة دي غولويوضح"
ألف وظيفة جديدة 400هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة وإحداث 250.000املسلمني 

ويف جمال التعليم فإن ارتياد املدارس خالل الفرتة املذكورة سيشمل ثلثي البنات والبنني على أن 
سنطينة فتمثلت يف عددهم يف السنوات التالية سيفوق العدد احلايل، أما األهداف الرمسية ملشروع ق

اآليت: 
 دة الدخل الوطين اجلزائري بنسبة ملئة.7,5ضمان ز
 تطوير اجلزائر صناعيا من أجل القضاء على التخلف حىت تصبح قادرة على مسايرة العصر

احلاضر.
 القضاء تدرجييا على الفروق يف املستوى املعيشي بني اجلزائريني والفرنسيني لضمان مستقبل

)19(بني األوربيني واجلزائريني.تعايش سلمي 

لكن ما جيدر بنا اإلشارة إليه أن ما كانت احلكومة الفرنسية تقوم برتوجيه لدى الرأي العام 
ر من أجل حتسني وضعه االجتماعي حتت ظل االستعمار،  آنذاك هو أن الشعب اجلزائري إمنا 

" إىل خطة جديدة لعله حيقق دي غولجلأ "فبعد أن فشلت كل اخلطط االستعمارية لتصفية الثورة 
ما فشل فيه غريه من خالل خطة حكومته اجلديدة إلصالح ما أفسدته سابقتها، كما كان يهدف 
هذا املخطط إىل تعزيز الرأمسالية الفرنسية يف اجلزائر وإنشاء برجوازية أو طبقة من النخبة متعاطفة مع 

املوجود يف املستوى املعيشي عند األوربيني واجلزائريني اإلدارة الفرنسية ومن هنا يتبني أن الفرق 
ألوربيني. سيتضخم عوضا أن يزول وسيجد اجلزائريون أنفسهم عاجزين إىل األبد من اللحاق 
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وانتهاء احلرب ضد فرنسا غادر ما يقرب من مليون 1962فبعد إعالن االستقالل يف جويلية 
ركني  50.000مزارعهم ونشاطهم ووظائفهم، فقد ُسجلت هجرة:معّمر اجلزائر يف بضعة شهور 

عامل موظف وقام صناع القرار آنذاك يف 100000إطار متوسط  و35.000إطار عايل 
لوسائل املتاحة لديهم وهي جّد قليلة. اجلزائر بسد الفراغ 

ملئة 85يقرب ورثت اجلزائر منظومة اقتصادية خاضعة متاما حلاجات االقتصاد الفرنسي ملا 
يت من فرنسا80من الصادرات موجهة إىل فرنسا وكانت  ختاذ ،)20(ملئة من الواردات  فقامت 

أول إجراء  وهو إعالن املعمرين دون مالك أو مرحلة التسيري الذايت للمؤسسات يف بلد مل يكن 
ممّا أدى إىل ظهور أزمة زراعية تقليدية  ف حنو املدن مؤهال له سياسيا أو ماّد نتقال سكان األر

لسّد األماكن الشاغرة اليت تركها املستعمر والرفض اجلماعي ملهنة الفالح، الظاهرة اليت استلزمت 
ألن هذه الظاهرة أدت إىل 1963الدراية والتحليل من طرف "بيار بورديو وعبد املالك سياد" عام:

رة اجلدل حول "الروح الفالحية" والقطيعة بني ال لتحل حملها "الروح )21(فالح و األرضإ
الصناعية".

الذي كان هواري بومدينشرعت قيادة الرئيس الثاين للبالد 1965جويلية 10يف: 
ملركزية والروح الصناعية لتحقيق التنمية كما قيل أنه أراد أن جيعل من اجلزائر املستقلة  شغوفا 

، عن طريق تبين نظرية الصناعات املصنعة املستوحاة من االقتصاديني )22("بروسيا املغرب"
يئة عصرية ومقياس مشكل جريارد دوبرينيسوفرانسوا بريو الفرنسيني:  وميكن اعتبار هذه النظرية 

تمع. ا لقضا

إن هذا االعتماد على النموذج الغريب وإسقاطه على األرضية اجلزائرية أصبح هو املرجعية 
العظمى إلسرتاتيجية التنمية يف اجلزائر وإقامة جهاز إداري ومؤسسايت مستورد كالشكل كّلي. مما 

ار حديثة يعين أن هذه األخرية ليست منتجة لشكلها الكلي ألن هذه اهلندسة تفرض مناصب وأدو 
ومسايرة للنمط اجلديد اليت جتاهلت جانبهم االنثروبولوجي يف جمتمع متطلع للعصرنة ولو على 

عقود املفتاح حساب الوقت أو بوقت خمتصر خصوصا الفرتة اليت قامت السياسات العمومية بتبين "
سترياد جتهيزات املصنع وآالته وحىت تشييد البناء ونيف اليد قل التكنولوجيا " أين تقوم الدولة 
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من املشاريع الصناعية خالل ملئة67وتدريب العمال على تلك التجهيزات، فقد قدرت نسبة 
أجنزت عن طريق عقود املفتاح يف اليد وبنيت مصانع على ما يزيد عن 1973-1970الفرتة بني 

ري اللوحة ، وأدت هذه العقود كذلك إىل تغي)23(ألف هكتار من األراضي الزراعية اجليدة 150
الثقافية واالجتماعية يف اجلزائر حتوال عميقا.     

تمع اجلزائري:-3 املرأة يف ثقافة ا

إن أبرز ما مييز الثقافة اجلزائرية هو تبلورها حول ازدواجية ثقافية واضحة أو نوعني من الثقافة 
تعترب لذلك ومها ثقافة أصيلة أو تقليدية وثقافة عصرية مصدرها األساسي احلضارة الغربية.
كبرية يف تنمية الصناعات املصنعة ذلك املنهج الذي خطت به السياسات العمومية اجلزائرية أشواطا

ث وذكور ففي  تمع ونسج رابط اجتماعي عصري، هذا الرابط أّهل إليه دخول كل املواطنني إ ا
ي وجه كان فكانت النساء تدخلن   هذا الباب دخلت اجلزائر يف العصرنة بوجود املرأة يف املصنع 

ت حسب املعتقد يف املهارات األنثوية حيث كن يشغلن الوظ ائف اليت تستدعي كعامالت قاعد
اخل.…الصرب وطول البال مثل: النسيج، الرتكيب اإللكرتوين

، فحسب )24(وال أحد يفند أن خروج املرأة للعمل كان بسبب الوضع اإلنساين التَّْحِيت 
رخيية اليت أقيمت حول املرأة تبني أن خروج املرأة للعمل جاء نتيجة نضال ونزاع  البحوث السوسيو 

ريخ التحول االجتماعي الغريب والتاريخ املرأة الغربية فاألصل اجلذري للمرأة الرائدة يكمن يف 
تمع الغريب إىل قلب املوازين بني الرجل واملرأة حىت أكدت  يتحول من خالل األزمات فقد وصل ا

حداث زمنية لزمن ومير  من حقها يف تقّلد املناصب القيادية فالتحول االجتماعي إذن يقاس 
خالل:

ث-  قلب املوازين يف بناء الرتاتبية من الذكور إىل اإل

العصرنة تّـِقــّر بعشوائية اجلنس- 

ث يسمون على الذكور يف األدوار والوظائف وذلك حسب املعامل املقّوي هلذه الظاهرة  فاإل
ث تطغى على فئة الذكور يف القطب املدرسي.العصرية الّنافية للتقليدي إذ جند أن فئة اإل
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ب التجربة السوسيو سياسية جاَء العصري كمشكل متاما للحياة االجتماعية  يف اجلزائر ومن 
والّدليل أنه ال يوجد حزب حاليا يرفض التشكيلة العصرية للمجتمع اجلزائري من خالل منح املرأة 

احلق يف التصويت، احلق يف حقوقها، فهذه اخلطوة تدل على حتول املنظومة الثقافية حقا مثل: 
العمل، احلق يف شغل الوظائف العسكرية واألمنية واحلق يف اخلُلع مبوجب قانون األسرة 

.2005لسنة:

أما ظهور املرأة اجلزائرية يف احمليط الصناعي هي فعل انعكاسي لوضع اجتماعي أي صورة 
تمع إىل الوجه العصري كما جند أن النم ييدا من خالل األسر متثل انتقال ا وذج العصري متقبل 

ألجيال أي الزمن، فاألولياء يصادقون على املنهج التحويل ففي وقتنا احلايل  على مستوى التغري 
مثال: ال يوجد متييز جنسي أو حىت جغرايف لعملية التمدرس.

تمع كصفة مفاجئة والنضال يظهر يف يومن ا هذا على شكل واملرأة العاملة ظهرت يف ا
ث ليس يف املصنع أو املؤسسة بل يف املنزل عن طريق املقياس املرجعي  نزاعات بني الذكور واإل
التقليدي يف التأويل حول مسو الذكر عن األنثى وأصبحت املرأة تتنازل للغسيل والطبخ من أجل 

  ً شرية اخلروج من طرف الذكر أ كان أو زوجا.املصادقة على النموذج العصري أي ضمان 

ييد للمنهج التحويل من خالل تقبلهم للعصرنة، فالعصرنة  كذلك جند أن األسر اجلزائرية يف 
إذن مضبوطة زمنيا على مستوى األجيال وعلى مستوى ضخامة املدينة فالعدد الكبري يعطينا نسيج 

اجتماعي خيتلف عن القرية املفعلة للنموذج التقليدي.

لرفاهية  كما ميكن اعتبار مناذج التقليدي معربة عن البؤس والشقاء واعتبار العصري مرتبط 
وتسهيل احلياة املعاشة للمرأة، فاحلياة يف الريف ختتلف عن احلياة يف املدينة، لذلك ميكننا تقدمي سلم 

تمع اجلدي تمع التقليدي إىل ا د أو العصري وهو كاأليت:لضبط األدوار يف حمور االنتقال من ا

تمع اجلزائري مثل:  الذهاب إىل - 2التمدرس، ـ -1لدينا جمموعة من السلوكات اآلنية يف ا
الطبخ والغسيل...اخل  - 5تناول وجبات غذائية يف املطاعم، - 4سياقة السيارة، - 3فضاء    العمل، 
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لعصري والتقليدي نوعا فمن خالل السلم نستلزم أن حياتنا وسلوكنا أصبح ت مضبوطة 
ما زال ألنه ليس بديل  للعصري، فالتقليدي يعرب عن مفهوم الفوضى من خالل أننا جند العصري 
تمع  لتايل تعطيل التحول االجتماعي، فثقافة ا مضاَيق من طرف التقليدي ومعطل لقيمه و

إلجياب أو اجلزائري تقوم على مناذج سلوكية مقبولة ومناذج سلوكية مرفو  ضة هذه النماذج قد تؤثر 
ت  لسلب على عملية التنمية فإذا كانت هذه النماذج تتناسب مع ما تطرحه العصرنة من حتد
لضرورة خاصة إذا قطعت هذه العصرنة مرحلة كبرية من تطورها حبيث  ثريها إجيايب  للمجتمع فإن 

ض مع الواقع االجتماعي والثقايف القدمي، ميكن أن تتحول إىل واقع اجتماعي وثقايف جديد يتناق
لواقع  لواقع التقليدي وازدهار القيم اجلديدة املرتبطة  لتايل إىل انزواء القيم القدمية املرتبطة  ويدفع 

العصري.

خامتة:                 

تبدأ دراسة أي جمتمع بشري بصفة عامة بدراسة الظروف األساسية الالزمة لتحقيق ظواهر 
تمع يف النهاية.  رزا يف حتديد مصري ا تمع، واليت تلعب دورا  وعمليات هذا ا

مجة عن حتول إن ظاهرة املرأة العاملة يف التجربة اجلزائرية للمؤسسات الصناعية حديثة العهد 
تمع اجلزائري كان  تمع اجلزائري من منظومته التقليدية إىل منظومة مستوردة عصرية، فعصرنة ا ا

. تمع اجلزائري عصر نتيجة تسطري وختطيط للسياسات العمومية هذا التسطري أدى إىل تشكيل ا

يف تنازل فالنتيجة املتحصل عليها عن هذا الوضع املسطر هي عبارة عن فعل انعكاسي متثل
الذكر للمرأة خبروجها من احمليط املنزيل إىل الفضاء العمومي أين مست فيه عن طريق الشهادة، 
تمع لكي يستمر ويتطور ال  عتبار أن ا تمع اجلزائري  فالقاعدة األساسية  اليت يقوم عليها ا

يف حاجة وقبل كل يكفي أن تكون له أمناط معينة من العمل أو أشكال حمددة من الثقافة، إمنا
شيء إىل عمليات إعادة تنظيم ومراجعة هذا احلراك االجتماعي لتحقيق تكامل أنساق النظم 
دف  واحلركات االجتماعية مع مناذج السلوك واملعايري املستوردة من طرف السياسات العمومية، 

تمع اجلزائري.  البحث عن مبادئ جديدة لضبط وتنظيم العناصر املتحولة يف ا
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مشكالت تقويم التحصيل الدراسي

يف ضوء النظرية الكالسيكية

األستاذ بغداد ابراهيم حممد، جامعة تيارت

2بإشراف األستاذ الدكتور حبيب تليوين، جامعة أمحد بن بلة وهران 

امللخص:

خيتصر التقومي ألتحصيلي يف املؤسسات الرتبوية على االختبارات الكتابية اليت تّعد من 
لتايل تفتقد هذه االختبارات للخصائص املوضوعية من حيث الشمولية والصدق  طرف األستاذ و
ال الرتبوي أو النفسي، ينتح عنه مشكالت عديدة: مشكالت  والثبات. وأي اختبار ُصّمم يف ا

ت، مشكالت تتعلق بتفسري درجات األفراد، مشكالت نظرية تتجلى يف أن نظم أال متحا
ت صعوبة املفردات وكذلك تتباين معامالت الفقرات بتباين  درجات األفراد تتباين بتباين مستو
قدرات اإلفراد املفحوصني. وللتغلب على هذه املشكالت جلأ تقومي التحصيل الدراسي إىل تبىن 

واالختبارات املقننة، واالعتماد على التقومي املستمر والتقومي الذايت وتقومي أنشطة القياس املوضوعي
الطالب واعتماد سجالت األداء وتبىن االختبارات العملية أو األدائية ما أمكن حسب طبيعة كل 
مادة وذلك لتكون عملية القياس شاملة وال تقتصر على االختبارات الكتابية، ولكن يف 

ت الرمسية ال ميكن االستغناء عنها.   املمارسات ا ليومية و االمتحا

لقياس النفسي والرتبوي إىل تبىن االجتاهات املعاصرة يف القياس  كل ذلك دفع 
اليت توفر 1واالعتماد على النظرية احلديثة ومناذج االستجابة للمفردة االختبارية وبناء بنوك األسئلة

ا على حتقيق املوضوعية وتوفري الشروط موضوعية القياس، حيث برهنت هذه ا لنظرية على قدر
السيكومرتية اليت جتعل النتائج اليت حنصل عليها أساسا إلصدار قرارات صائبة حول األفراد، 
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ت صعوبة  والتغلب على مشكالت القياس الكالسيكي ومنها تباين درجات األفراد بتباين مستو
بتباين قدرات األفراد املفحوصني.املفردات وكذلك تباين معامالت الفقرات

االختبار، التحصيل الدراسي، النظرية الكالسيكية، نظرية االستجابة الكلمات املفتاحية: 
للمفردة.

Abstract:

In educational assessment, the major tool to measure the knowledge is
the paper-pencil test, which is administered by the teachers, and therefore it
lacks objective characteristics in terms of comprehensiveness, validity and
reliability. And after any test was designed in the educational or psychological
testing, many problems raised: examination’s system, explanation of the scores
of individuals and theoretical problems as an example: scores vary depending on
the levels of difficulty of the items as well as these latter vary depending on the
abilities of individual subjects.

To overcome these problems, educational assessment adopt an objective
measurement and standardized tests, depending  on continuous assessment and
self-evaluation and evaluation of students' activities and the adoption of
performance tests and also a practical tests or performing as much as possible
depending on the nature of each courses’ education.  So as the assessment to be
inclusive measurement process, and not limited to the written tests; but in daily
practices and official exam cannot do without.

This situation actuate psychological and educational assessment to the
adoption of contemporary trends in measurement and rely on modern item
response theory models and construct item banks which provide objective
measurement. This theory has demonstrated its ability to achieve the objectivity
and provide psychometric properties that make the results that we get basis for
the right decisions about individuals, and to overcome the classical measurement
problems, including the scores of individual variation depending on levels of the
item’s difficulty, as well as the coefficients of these latter depend on individual
abilities.

Key words: test, educational achievement, classical test theory, item
response theory.
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أن اهلدف من التقومي هو مجع جمموعة من املعلومات الصادقة والثابتة، وحتليل مقــــــــــــدمة:
دف اختاذ القراردرجة  ددة يف البداية  ألهداف ا .2ومالءمتها ملعايري خاصة 

دف االختبارات التحصيلية إىل قياس مدى حتقيق األهداف ألتعليمية وهي إما 
اية كل مرحلة دراسية،  اختبارات عادية تعد بواسطة األساتذة أو اختبارات عامة تعدها الوزارة ىف 

. ولكي تكون نتائج التحصيل متسقة وصادقة وغري متحيزة البد من أن 3وخباصة الثانوية العامة
ياس التحصيل على بعض االفرتاضات وهي:يرتكز ق

أن يقيس االختبار نطاقاً سلوكياً ميكن حتديده بدقة، مبعىن توفر أهداف تربوية تصاغ ىف صورة .1
سلوكية.

ملادة الدراسية..2 أن يقيس االختبار األهداف املتعلقة 

ال الذي يقيسه أالختبار، خاصة عند استخ.3 دام أن تتاح جلميع التالميذ فرص تعلم ا
. 4االختبارات املقننة

يتضح مما سبق أن االختبار التحصيلي هو أحد أدوات القياس واليت تقدم معلومات عن مدى 
ا املختلفة واملهارات الىت مت دراستها، وىف  اكتساب واستيعاب املتعلم للخربات املعرفية مبستو

تحقق اهلدف منها، وعليه فإن ضوء ما تسفر عنه نتائج االختبارات تستمر عملية التقومي حىت ي
الختبارات التحصيلية تنطبق على ألتقومي وعليه فإن اهلدف من الدراسة  املشكالت املتعلقة 
ختبارات التحصيل الدراسي واليت تعرضت هلا العديد من  احلالية تناول املشكالت املتعلقة 

ما يلي:ميكن إجياز مشكالت تقومي التحصيل الدراسي فيالدراسات السابقة.

I.:ت مشكالت نظم االمتحا

يقتصر التقومي يف املؤسسات التعليمية على قياس التحصيل من خالل االختبارات 
عتبارها األداة األساسية وإن مل تكن الوحيدة، واليت يعتمد عليها يف إصدار األحكام  التحصيلية 

ت التالميذ واالنتقال من صف إىل آخر ومن مرحلة دراسية واختاذ القرارات الرتبوية بشأن مستو
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واليت هدفت إىل تقييم القرارات الوزارية 5إىل أخرى. فقد أشارت نتائج دراسة طلعت احلامويل
م إىل أن سياسة الوزارة التقوميية تشري 1990م إىل 1985املتعلقة بسياسة التعليم يف الفرتة من 

عملية التقومي خصائصها املتمثلة يف إىل أن نظام التقومي هو نظام امتحان التالميذ مما يفقد 
وإذا كان ما حيدث يف مدارسنا هو جمرد قياس التحصيل "الشمول ـ التكامل ـ االستمرارية".

ستخدام االختبارات، فإن عملية حتديد مواطن الضعف وعالجها، وحتديد مواطن القوة 
راجعة حقيقية. وتؤكد نتائج لتدعيمها مل تكن ممارسة يف الواقع التعليمي وذلك لعدم توفر تغذية

بعض الدراسات أن االختبارات التحصيلية هي أكثر أدوات التقومي شيوعًا لقياس التحصيل، كما 
قدمت هذه الدراسات إسهامات تفيد يف تطوير االختبارات التحصيلية لتكون أداة مناسبة يف 

6تقومي خمرجات التعلم.

ت من قص ور يف حتقيق األهداف التعليمية ويرتبط مبجموعة يعاين النظام احلايل لالمتحا
ا نتائج بعض الدراسات والبحوث ومنها: من املشكالت واملظاهر السلبية حدد

تعتمد كثُري من االختبارات على األسئلة املقالية بدرجة كبرية مما جيعل صعوبة يف عملية .1
على األسئلة  املوضوعية مما جيعل األهداف التعليمية التصحيح واختاذ القرارات الصائبة، وأحيا

ت الدنيا فقط. 7تقتصر على املستو

حة فرص .2 الختبارات ووجود هدر مايل كبري نتيجة إ ارتفاع مستوى القلق واخلوف املرتبط 
6أوسع للدروس اخلصوصية.

اية الفصل الدراسي وعدم توزيع الدر .3 جات االقتصار على االختبار النهائي الذي يعقد يف 
على مدار العام.

ت إىل انتشار الكتب اخلارجية والدروس اخلصوصية مما يؤدى .4 يؤدى النظام احلايل لالمتحا
6إىل هدر االقتصاد الوطين.
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كما توضح نتائج بعض الدراسات أن االختبارات يف معظم الدول العربية تفتقر إىل الصدق .5
ت املعرفية والشمول واملوضوعية وتركز يف معظمها على املستو ت املعرفية الدنيا وإمهال املستو

2العليا.

الختبارات التحصيلية هي ما تتعلق مبا تقيسه أسئلة  ومن أبرز املشكالت اليت ترتبط 
االختبارات ونوعها واليت توجز فيما يلي:

ىن أن أسئلة االختبارات التحصيلية ال تعطى صورة حقيقية عما تقيسه من أهداف تعليمية، مبع
ت الدراسية. عدم صدق االختبارات يف قياس األهداف التعليمية كما تعكسها أهداف احملتو

.ال تقيس االختبارات األهداف املهارية والوجدانية

 ال تراعى كثُري من االختبارات الوزن النسيب واألمهية النسبية لكٍل من موضوعات احملتوى
ت على احملتوى. واألهداف التعليمية وتوزيع أسئلة االمتحا

. ثر الدرجة الكلية للمتعلم يف اختبار ما مبفرداته

. بتة عدم توافر وحدة قياس 

 .عدم إمكانية املقارنة بني حتصيل املتعلمني يف حالة استخدام اختبارات حتصيلية خمتلفة

وحول هذه املشكالت أجريت العديد من الدراسات اليت اهتمت بتحليل أسئلة 
ت من أجل االختبا دف تشخيص الوضع الراهن لالمتحا رات التحصيلية لبعض املواد الدراسية 

ت ومراعاة األسس واملعايري إىل جيب أن تكون عليها أسئلة االختبارات ومن بني  تطوير االمتحا
ت والتقومي الرتبوي مبصر منذ  ا املركز القومي لالمتحا هذه الدراسات: تلك الدراسات اليت قام 

ت بصفة خاصة م1990نشأته  لتقدمي حلول علمية ملشكالت التقومي بصفة عامة واالمتحا
حيث مت إعداد العديد من املشاريع البحثية كدراسات تقوميية إما ألدوات تقومي الطالب أو تقومي 
األوراق االمتحانية للوقوف على جوانب القوة وجوانب الضعف يف سبيل تطوير أدوات التقومي، 

 ً ن إصالح التقومي يؤدى إىل إصالح التعليم. وفيما يلي نتائج بعض هذه الدراسات:إميا
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ن وآخرون( ) واليت سعت لتقومي مناذج أسئلة املقررات الدراسية جلميع 20دراسة فكرى ر
ا حىت تكون أداة فعالة لتطوير املنهج  دف االرتقاء  املواد الدراسية ىف املرحلة الثانوية، وذلك 

قيق أهدافه وتطوير األسئلة الستخدامها ىف بناء بنوك األسئلة، وقد أسفرت النتائج عن أن وحت
ت الثالثة األوىل 90/1991مناذج األسئلة يف العام  م تركز يف معظم املواد الدراسية على املستو

ت العليا لألهداف  لألهداف املعرفية "التذكر ـ الفهم ـ التطبيق" مع قدر حمدود لقياس املستو
املعرفية، وتضمنت مناذج األسئلة نوعى األسئلة املقالية واملوضوعية.

كما أن الغالبية العظمى من األساتذة والتالميذ يعتربون مناذج أسئلة املقررات ــ دليل 
ت  ا تركز على املستو اية العام واإلطار املرجعي هلا، وكو ا الرديف احلقيقي الختبار  التقومي ــ أ

ت اية العام سوف تركز على هذه املستو مما ال حيقق الدنيا لألهداف املعرفية، فإن اختبارات 
اية  ا، فتطوير مناذج األسئلة يسهم يف تطوير اختبارات  أهداف العملية التعليمية جبميع مستو

العام.  

ا يف االختبارات  وجتدر اإلشارة إىل أن التذبذب يف نسب متثيل األهداف املعرفية مبستو
سرتاتيجية واضحة مبنية على أهداف حمددة، رمبا يرجع لعدم االلتزام من قبل واضعي االختبارات 

ت يف الوضع  دف تطوير نظم االمتحا خذ بعني االعتبار مشكالت التقومي السابقة لتالفيها 
الراهن واملستقبلي، وهذه إشكالية االختبارات التقليدية أو املعتادة اليت هي أسرية النظرية 

الكالسيكية.

اذج األسئلة ودليل التقومي، يؤدى إىل نتائج تعد وتُعترب دراسة وتقييم الورقة االمتحانية ومن
ا من  مدخًال جيدًا لتشخيص واقع االختبارات والتعرف على جوانب الضعف وما يتصل 
مشكالت القرتاح احللول املناسبة لتطوير االختبارات مستقبًال مم يسهم يف تطوير نظم التعليم 

وإصالحها.

واليت أوضحت أن أدوات التقومي 8م وآخرونومن الدراسات األخرى دراسة أمينة  كاظ
املستخدمة يف الدول العربية "دول اخلليج ومصر" تتجسد يف االختبارات التحريرية املقالية 
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ً على االختبارات الشفهية أثناء  مناطها املختلفة وبنسب متفاوتة، وتعتمد أحيا واملوضوعية 
دراً  ما تستخدم االختبارات األدائية أو العملية، كما الفصل الدراسي من خالل التقومي املستمر، و

أن البطاقة املدرسية غري مفّعلة، ويتم الرتكيز يف تقومي التحصيل الدراسي حول اجلانب املعريف على 
دراً ما تشمل االختبارات على  مستوى التذكر وإن تناولت مستوى الفهم والتطبيق فبدرجة أقل، و

ت العليا لألهداف امل عرفية.املستو

أن األسئلة اليت تقيس النواحي املعرفية هي نوعان مها:9ويضيف فؤاد أبو حطب

ت مثل● ت القصرية ـ ملء الفراغ ـ أسئلة املقال الطويلة."أسئلة إنتاج االستجا "اإلجا

أسئلة انتقاء االستجابة وهى أسئلة موضوعية "االختيار من متعدد ـ املزاوجة ـ االختيار من ●
.بديلني"

ذه األنواع واليت تؤثر يف التحصيل هي مشكلة كتابة  ومن أهم املشكالت املرتبطة 
وصياغة األسئلة، ألن عدم وضوح السؤال ودقته يؤدى إىل فهمه بطريقة تؤدى إىل إجابة خاطئة. 

ت الكيمياء للثانوية العامة يف 10وهذا ما أكدته نتائج دراسة محدي البنا ،   من أن أسئلة امتحا
م ال تعطى صورة حقيقية ملا تقيسه من أهداف، حيث إن ما 2000، 1999، 1998عوام األ

لفعل. يظهر من صياغتها خيتلف عما تقيسه 

حول تقومي "دليل تقومي التلميذ يف مادة العلوم 11وأسفرت نتائج دراسة رضا درويش
رفية بدرجة كبرية، بينما للصف الثالث اإلعدادي" إىل مشول الدليل على أسئلة لقياس األهداف املع

مشل الدليل على أسئلة لقياس اجلانب املهاري بدرجة ضئيلة جداً، ومل يتضمن الدليل أسئلة لقياس 
لنسبة لألهداف املعرفية كان الرتكيز بدرجة كبرية على أسئلة لقياس  أهداف اجلانب الوجداين، و

سئلة لقياس قدرة التلميذ على التطبيق قدرة التلميذ على التذكر والفهم، بينما مشل الدليل على أ
والتحليل والرتكيب والتقومي بنسب ضئيلة للغاية، وحتقق املعيار اخلاص بتنوع األسئلة بني املقالية 
واملوضوعية، كما اشتمل الدليل على أنواع متعددة من األسئلة املوضوعية ولكن مل يتحقق املعيار 

لتوازن حيث حازت األسئلة املوضو  عية على معظم االهتمام.اخلاص 
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يتضح مما سبق أن الغالبية العظمى من أسئلة االختبارات أو أدلة التقومي أو األسئلة 
ت  عتبارها أحد املصادر األساسية ألسئلة االختبارات تركز على املستو املتضمنة يف الكتب 

وهكذا نستنتج أّن لم.املعرفية الدنيا وتركز على احلفظ والتذكر مما يؤثر يف جودة خمرجات التع
االختبارات اليت يعّدها األساتذة، أو تلك اليت موجودة يف الدليل، تفتقد للموضوعية.

ا أن درجة الفرد يف3ويذكر عالم  االختبار ال جيب أن تعتمد على أن املوضوعية يقصد 
أداء التقنني مث يوازنالنفسية املقننة تشتق الدرجات اخلام من عينة عينة األفراد ، ففي االختبارات

هذه العينة ، فإذا تغريت العينة فقدت الفرد الذي يطبق عليه االختبار فيما بعد مبعايري مشتقة من
لعينة ، كما أن الفرد حيصل على الدرجةهذه املعايري داللتها ، أي يصبح االختبار حمكومًا 

ختالف االختبار ردنفسها يف أي اختبارين يقيسان نفس السمة ، إال أن درجة الف ختتلف عادة 
ا  .الذي يطبق عليه ، أي أن درجته تصبح حمكومة بعينة املفردات اليت خيترب 

وسعيا للقضاء على مشكالت تقومي التحصيل الدراسي وتطوير الورقة االمتحانية، قدمت 
ت كأ دوات لتقومي بعض الدراسات وأوراق العمل تصورات مقرتحة ومشاريع مناذج لتطوير االمتحا

وأوراق 2وعبد الوارث الرازحي7دراسات كل من أمينة كاظم وآخرونالتحصيل الدراسي ومنها:
، واليت أكدت على ضرورة تبىن القياس املوضوعي والتقومي املستمر إضافة 5عمل رجاء أبو عالم 

ت حمدد ة وأخرى إىل التقومي النهائي وأن يتضمن االختبار النهائي أسئلة مقالية ذات إجا
ت العقلية العليا، مع االعتماد  موضوعية متنوعة، وتبىن مشروع بنوك األسئلة والرتكيز على املستو

على التقومي من خالل األنشطة اليت ترتبط مبواقف احلياة الواقعية.

ضرورة استخدام سجالت األداء اليت تضم عينات من عمل التالميذ 12ويضيف حسني بشري
على التقومي الذايت على اعتبار أن التقومي عملية تعاونية يشرتك فيها كل من هلم ومساعدة التلميذ 

ذه العملية. وهذا يدّل على أّن التقومي الذي هو شائع عند أغلب األساتذة يتلخص يف عالقة 
ا حتقق ما ين مة السنوية للتقومي واليت تعترب قطعية أي أ تظر االختبارات الكتابية واليت تفرضها الرز

منها وهو احلصول على درجات املتعلمني وقائم على ترتيب التالميذ من األحسن إىل األضعف 
دون النظر إىل األهداف املرجو حتقيقها.
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II.  النظرية الكالسيكية لالختباراتClassical Tests Theory:

لتساؤل التايل: ما معىن النظرية الكالسيكية ؟   من املناسب أن نبدأ هذا الفصل 
عند حديثه عن نظرية Harold Gulliksen’s (1950)التعريف االجرائي الوحيد جاء به 

االختبارات العقلية. حيث مل يقدم مصطلح الكالسيكي لوصف املوضوع ألنه مل يكن هناك نظرية 
Melو Fred Lordومن جهة أخرى وبعد مرور مثانية عشرة سنة، كان أخرى للتمييز بينها، 

Novick لتايل ظهر ت اإلحصائية لنتائج االختبارات العقلية، و حباجة للتمييز بني النظر
دف هذه النظرية إىل حتديد العوامل املؤثرة على درجة الفرد واليت  مصطلح النظرية الكالسيكية. 

: 3اس، ولتحقيق ذلك استندت النظرية على جمموعة من الفروض منهاتسبب ما يسمى خطأ القي
درجة الفرد اليت حيصل عليها ليس من الضروري أن متثل درجته احلقيقية، فهي قابلة للتغري حسب 

ظروف املوقف.

درجة الفرد هي نتاج نوعني من الدرجات "الدرجة احلقيقية ـ الدرجة اخلاطئة"..1

ا متثل قدرة الفرد املقاسة.الدرجة احلقيقية يفرتض أن .2 بتة أل تكون 

دة خطأ القياس يقلل من الدرجة احلقيقية والعكس صحيح..3 ز

الدرجة احلقيقية ميكن معرفتها من خالل تكرار تطبيق االختبار عدة مرات، وهى عبارة عن .4
متوسط مرات التطبيق.

اخلاطئة.ال يوجد اقرتان بني الدرجات اليت حيققها األفراد وبني الدرجات.5

ستخدام النظرية الكالسيكية مبفردات جديدة ..6 صعوبة إثراء االختبارات املعدة 

13كما ارتكزت النظرية الكالسيكية لالختبار يف القياس النفسي على جمموعة من القواعد هي:

اخلطأ املعياري للقياس ينطبق على مجيع الدرجات يف عينة حمدودة..1
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ً من االختبارات القصرية.االختبارات الطويلة تكون أكث.2 ر ثبا

تكون مقارنة درجات االختبار أفضل عندما تتوفر عدة صورة متكافئة..3

خلصائص املفردة تعتمد على مدى متثيلها للعينة.Unbiasedالتقديرات غري املتحيزة  .4

موعة الواحدة..5 تكتسب درجات االختبار مدلوهلا من خالل مقارنة وضعها مبعيار ا

حلصول على توزيع إعتدايل.Interval Scalesاييس املسافة  خصائص مق.6 تتحقق 

الصيغ املختلطة للمفردات تؤدى إىل أثر غري متوازن على الدرجة الكلية لالختبار..7

ملفحوص أو ظروف  واخلطأ يف القياس الكالسيكي يرجع لعوامل متعددة منها ما يرتبط 
ا، و  يفرتض أن هذا اخلطأ يتوزع اعتدالياً، وقد تطورت التطبيق أو بيئة املفحوص وما حييط 

األساليب اإلحصائية للوصول إىل معادالت إحصائية مالئمة للحد من هذا اخلطأ، وعلى الرغم 
ذه النظرية دلت عليها البحوث السابقة ومنها: من ذلك فإن هناك مشكالت أخرى ترتبط 

صعوبة إحداث تكافؤ بني عدة أنواع من االختبارات..1

صعوبة حتديد مصادر خطأ القياس خاصة ما يرتبط منها خبصائص أداة القياس..2

اعتماد اخلصائص السيكومرتية لالختبارات على خصائص عينة التقنني، وعلى خصائص .3
14عينة املفردات، مما يؤدى إىل قياس غري مستقر.

ختيار العشوائي وقد أُجريت حماوالت لتقليل اخلطأ التجرييب يف القياس الكالسيكي منها: اال
لألفراد وحتديد املعايري واستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة ، وذلك ألن الدرجة اليت حيصل 
عليها الفرد على اختبار ما ال تعرب عن مستوى قدرته الفعلية، بل ختضع خلطأ القياس، حيث إن 

صل عليها الفرد تتضمن فالدرجة املالحظة اليت حيأو تقل عن مستوى قدرته، درجة الفرد قد تزيد
ملعادلة التالية:    . X = T±Eجزأين مها الدرجة احلقيقية ودرجة اخلطأ واليت يعرب عنها 
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) تعرب عن الدرجة التجريبية أو X) تعرب عن الدرجة احلقيقية، ( T) تعرب عن اخلطأ ، ( Eحيث ( 
.   15املالحظة

ت التالميذ التحصيلية، قد ال تكون وجتدر اإلشارة إىل أن األحكام اليت تصدر بشأن  مستو
عتماد القياس املوضوعي الذي يعتمد  دقيقة بسبب مقدار خطأ القياس والذي ميكن احلد منه 
على النظرية احلديثة ىف القياس. بينما يؤكد  على أنه جيب االعتماد على أكثر من معيار عند 

16ى معيار واحد فقط من املعايري التالية:تفسري درجة التلميذ على االختبار وعدم االقتصار عل

لنسبة ألقرانه"..1 املعيار السيكومرتي "موقع الفرد 

لنسبة حملك حمدد حتديداً دقيقاً"..2 املعيار األديومرتي "موقع الفرد 

لنسبة لنفسه من وقت آلخر..3 موقع الفرد 

لنسبة ملا يطمح أن يكون عليه مستواه..4 موقع الفرد 

بضرورة التخلص من املشكالت Hambleton & Wedman,(17ن  (ويوصى كل م
ا على تقديرات  الختبارات املعتادة التقليدية واليت تتمثل يف عدم موضوعيتها وعدم قدر املرتبطة 
ا ال توفر تقوميًا تشخيصيًا جيداً، وذلك من خالل تبىن  النطاق الواسع للمحتوى، كما أ

طر تسهم يف تطوير عملية التقومي وتوفر االجتاهات احلديثة يف القياس النفسي اليت متد املمارسني 
بدًال من تقومي األداء، Competenciesموضوعية القياس وتركز على تقومي الكفاءات  

لتكنولوجيا احلديثة ىف تطوير النماذج السيكومرتية احلديثة اليت تسهم يف تطوير طرق  واالستعانة 
ا. أن mbleton & SlaterHa(18ويضيف كل من  (بناء االختبارات وحتليل بنيا

االختبارات يف الوقت احلايل متر بتغريات أساسية، وإحدى هذه التغريات هو االنتقال من االعتماد 
على القياس الكالسيكي إىل تبىن النماذج احلديثة للتغلب على عيوب االختبارات التقليدية.

املشكالت مكتويف األيدي، وجتدر اإلشارة إىل أن علماء القياس النفسي مل يقفوا أمام هذه 
بل كانت هناك جهودا كبرية للتغلب على هذه املشكالت واليت تؤثر يف اخلصائص السيكومرتية 



بغداد ابراهيم محمدـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشكالت تقويم التحصيل الدراسي في ضوء النظرية الكالسيكيةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

507

لالختبارات التحصيلية، مما يؤثر يف دقة وصحة النتائج، فقد مت التوصل إىل مناذج جديدة جتعل 
ثر درجة الفرد خبصائص عينة األفراد و  ال خصائص عينة األسئلة القياس موضوعيا مبعىن عدم 

املكونة ألداة القياس وهو ما يسمى بنماذج نظرية االستجابة للمفردة.

III.األنظمة املرجعية يف القياس الرتبوي والنفسي

لنظرية الكالسيكية هي مشكلة تفسري درجة الفرد اليت حيصل  من املشكالت اليت ترتبط 
حملك الذي يكسب الدرجة معىن أو داللة، وىف عليها يف اختبار ما واليت تتوقف على املعيار أو ا

ا اليت  إطار هذه النظرية مت بناء اختبارات مرجعية احملك وأخرى مرجعية املعيار ولكل منها مشكال
لتحصيل الدراسي واليت يتم تناوهلا فيما يلي: ترتبط 

Norm-Referencedالنظام مرجعي املعيار  .1 System:

يقوم القياس مرجعي املعيار على تقدير الفروق بني األفراد والتمييز بينهم يف األداء، حيث 
تكتسب درجة الفرد على االختبار معناها عندما تسند إىل معيار مستوى اجلماعة اليت ينتمي إليها 

ا على االختبار، ويتغري هذا املعيار بتغري19الفرد  اجلماعة، ، وحيدد مستوى اجلماعة مبتوسط درجا
دف االنتقاء واالختيار، وتعد االختبارات يف  حيث تعتمد فلسفة القياس على التمييز بني األفراد 

. وجتدر اإلشارة إىل أن االختبارات يف ظل 20هذا النظام هي األقدر على التمييز بني األفراد
يف ظل النظرية القياس مرجعي املعيار تعتمد على الفروق الفردية، حيث تتوزع درجات األفراد

ا واضحة يف احلاالت الكالسيكية توزيعًا اعتدالياً. واالختبارات مرجعة املعيار تكون فائد
21التالية:

عندما يكون املوضوع الدراسي ليس بشكل مرتاكم أو سلسلة مرتابطة يعتمد بعضها على البعض •
اآلخر.

لكفاءة.يف احلاالت اليت ال يلزم الطالب الوصول ملستوى حمدد من ا•

عندما تكون حباجة الختبار عدد من األفراد املتميزين.•
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ا تعتمد على الفروق الفردية.• عندما يكون اهلدف التنبؤ بدرجة النجاح للطالب، أل

عندما يكون هناك حاجة لقياس عمليات عقلية عليا .•

ص السيكومرتية من وعلى الرغم من كل هذه الفوائد وما يتميز به املعيار السيكومرتي من اخلصائ
ا يف ضوء القياس  موضوعية وصدق وثبات وقدرة على التمييز إال أن عيوب االختبار أو مشكال

فيما يلي:Glaser  1963مرجعي املعيار حيددها  

 يقتصر على التمييز بني األفراد وال يتجاوز ذلك إىل معرفة ماذا حتقق من أهداف العملية
التعليمية، مما يؤدى إىل حذف عناصر ووحدات من االختبار إذا كانت غري مميزة بني األفراد بغض 

النظر عن قيمتها مما يؤثر يف بناء االختبار.

ة الفرد على االختبار يؤدى إىل عدم التيقن االقتصار على اختاذ اجلماعة كمحك لتفسري درج
لنسبة ألهداف التعلم ومدى حتقيقها. من موقع الفرد ومجاعته 

 عتباره النموذج األمثل لتوزيع الدرجات، وهو الذي يتحقق سطوة املنحىن أالعتدايل املعياري 
و سهلة حتصل عندما يكون مستوى األسئلة يف مستوى التالميذ، وعندما تكون األسئلة صعبة أ

ت التالميذ بدًال من  على منحىن ملتو التواًء سالبًا أو موجبًأ، مما يدعو إىل الرتكيز على مستو
22األهداف التعليمية 

 ومن االختبارات اليت تستخدم معيار اجلماعة كنظام مرجعي لتفسري النتائج هي االختبارات
داء أقرانه وفقا للمجموع الكلى للدرجات التحصيلية املقننة واليت تعتمد على موازنة أداء املت علم 

واليت ختضع خلصائص عينة التقنني، كما ختضع خلصائص عينة األسئلة اليت يشتمل عليها 
لتايل صعوبة تعميم النتائج، ففي ظل القياس مرجعي املعيار  االختبار، مما يؤثر يف صدق املوازنة و

ختالف قدرات ا ألفراد، كما أن قياس قدرات األفراد يتباين بتباين خيتلف تدريج صعوبة األسئلة 
23صعوبة األسئلة.

:Criterion-Referenced Systemالنظام مرجعي احملك.2
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موعة من  لنسبة  يهدف القياس مرجعي احملك إىل تقومي أداء الفرد وحتديد مدى تقدمه 
. 24ااملهارات أو األهداف ومعرفة جودة األداء يف ضوء حمكات حمددة مسبق

هو االختبار الذي صمم عن قصد إلعطاء Glaserواالختبار حمكي املرجع كما حدده  
لنسبة إىل معايري أداء حمددة  مبعىن أنه يهدف إىل تقدير الفرد بصرف 25قياسات تفسر مباشرة 

النظر عن مستوى أداء أقرانه، حيث تفسر درجة الفرد على االختبار يف ضوء حمك، حيدد حسب 
19األهداف املوضوعية للقياس.

واالختبار مرجعي احملك يسهم يف تقومي كل تلميذ بناًء على مستواه وقدراته، حيث يقوم 
لنسبة ملقارنته مبتوسط أداء أداء التلميذ على ما حيتاجه هو لنسبة لقدرته الفردية، وليس 

جمموعته، أي أن التفسريات مرجعية احملك تساعد على شرح ماذا يستطيع عمله الفرد بدون أداء 
. واالختبارات املرجعة إىل احملك تكون مناسبة يف احلاالت:24اآلخرين

مع بعضها البعض.عندما تكون املوضوعات الدراسية تراكمية ومرتبطة •

عندما يكون اهلدف الوصول إىل مستوى متكن حمدد، واكتساب مهارات ملنح درجة علمية .•

.26عندما يكون اهلدف حتديد نواحي القوة والضعف لدى الفرد (أي عملية التشخيص)•

ويستخدم قياس حمك املرجع يف الربامج التعليمية القائمة على األهداف أو الكفاءات 
ال سلوكي حمدد للتحقق من لنسبة  مدى إتقان التلميذ للمخرجات املعربة عن األهداف 

ال من جمموعة من املهارات أو امليول أو االستعدادات اليت يؤديها  جيداً، ويتكون هذا ا
. 27املختربون يف موقف االختبار وذلك يف ضوء مستوى اإلتقان كما ينعكس يف درجة فاصلة

:28ارات مرجعية احملك أن حتقق ما يليكما تستطيع االختب

قياس بعض املهارات الدقيقة.•
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قياس بعض األهداف الرتبوية املتخصصة اليت ترتبط مبجموعات معينة من الطالب، واليت تفسر •
ت حمددة. يف ضوء مستو

قياس أقصى أداء ميكن أن حيققه الفرد.•

ستخدام االختبارات مرجعية االستفادة منها يف حل بعض املشكالت اليت يصعب حلها •
املعيار.

وعلى الرغم من كل هذه املميزات إال أن هذه االختبارات أقل انتشارًا لصعوبة تقدير الثبات 
.         24والصدق هلا ولندرة الدراسات حول هذا النوع للتغلب على هذه املشكالت

دية عبد السالم توضح أن القياس املرجع إىل احملك تعرقله مشكالت 29وىف دراسيت 
علمية من أمهها مشكلة حتديد احملك، فاختالف احملك يؤدى إىل اختالف القرار الذي يتخذ 

ختالف الدرجة الفاصلة.  بشأن احلكم على املتعلم عند تقدير مستوى اإلتقان، والذي خيتلف 

دية عبد السالممع ما توصلت إليه نتائ27ويتفق أنور الشرقاوي إال ،30و28ج دراسيت 
أنه يضيف مشكلة أخرى وهى أن تفسري الدرجات يف ضوء القياس حمكي املرجع حيتاج إىل 
معلومات إضافية، مبعىن رد درجة الفرد على االختبار إىل املستوى املقابل هلا والذي يتضمن 

كالت التقومي األكادميي:توضح أن من أهم مش31وىف دراسة أمينة كاظم معلومات عن احملك.

ا.• عدم موضوعية تقدير املستوى األكادميي نتيجة استخدام االختبارات املختلفة وتباين مستو

عدم موضوعية تقدير السلوك األكادميي للتلميذ نتيجة اختالف مستوى اجلماعة اليت ينتمي •
إليها.

%80د استخدم حمك اإلتقان مت إعداد اختبار حمكي املرجع وق26وىف دراسة مصطفى كامل
من الدرجة ليمثل احلد األدىن الذي ينبغي على املتعلم الوصول إليه لكي يعترب متمكناً، وقد 
أسفرت النتائج عن فعالية إسرتاتيجية التعلم حىت التمكن يف احلكم على مستوى متكن الطالب 

من املهارات التدريسية ملقرر التقومي الرتبوي.
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ت إلتقان الطالب متثل 32م ألباز ورضا حجازيوحددت دراسة أحال أربعة مستو
حمكات هلا درجات قطع حمددة يف ضوء تقديرات حمددة هي (مستوى التمكن ـ مستوى اإلجادة ـ 
مستوى االجتياز ـ املستوى الضعيف)، وأسفرت نتائج الدراسة عن اختالف نسب الطالب يف 

ت األربع فكانت أقل نسبة للطالب هي 85اليت حققت مستوى التمكن وحصلت على املستو

فأكثر من احملتوى احملدد لالختبار، وكانت أعلى نسبة هم الطالب الذين حققوا املستوى %
من حمتوى الوحدة موضع االختبار. %50الضعيف وهم الذين استطاعوا حتصيل 

ومن مث وجتدر مالحظة أن حتديد احملك يعتمد إىل حد كبري على ذاتية صاحب القرار،
فإن القرارات الىت تتخذ بشأن الطالب املتقن وغري املتقن تكون مبنية على خطأ يف القياس والذي 
يعتمد على دقة أو عدم دقة حتديد احملك بصورة موضوعية، ويظل السؤال قائمًا كيف ميكن احلد 

ا حدده  فاحملك يشري إىل حمتوى أو سلوك ترجع إليه درجات االختبار كممن أخطاء القياس؟
Glaser 1963 بت ــ درجات مطلقة ــ درجة حملك: جمال السلوك ــ درجة معيار  ، وقد يقصد 

اإلتقان، حيث إن درجة التالميذ على القياس مرجعي احملك تزود مبعلومات واضحة خبصوص ما 
ختالف احملك دية .28يستطيع وما ال يستطيع أن يفعله الفرد، وهو بذلك خيتلف  عبد وتضيف 

أن الدرجة الكلية على االختبارات مرجعية احملك رمبا ال تكفى لتمييز أداء التالميذ، فرمبا «السالم  
م واملهارات املتعلمة رمبا ختتلف  حيصل تلميذان على نفس الدرجة الكلية، لكن منط استجا

رات غري تلك اليت بدرجة كبرية، فالتلميذ األول (س) قد جييب على بعض املفردات اليت ترتبط مبها
جييب عليها التلميذ الثاين (ص) وحيصالن على نفس الدرجة، وحلل هذه املشكلة يقسم االختبار 

.33»إىل مقاييس فرعية حيدد لكل مقياس فرعى حمك خاص به

لنسبة إىل جمال سلوكي حمدد  واالختبار مرجعي احملك يستخدم للتأكد من مستوى الفرد 
ال ا لسلوكي جمموعة من املهارات أو االستعدادات اليت يؤديها املخترب ىف جيداً، وقد يكون ا

لتايل ميكن أن تسمى اختبارات جمالية املرجع، أو تسمى اختبارات هدفية  موقف أالختبار و
املرجع عندما يتكون االختبار من مفردات تقابل أهداف حمددة تكون مصاغة يف صورة 

24إجرائية.
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األدىن من الكفاءات املطلوب حتقيقها لغرض معني، وهذا احلد واملستوى يشري إىل احلد
األدىن ميثل أقل الكفاءات أو املهارات الواجب توافرها لدى التلميذ لالنتقال إىل املستوى الدراسي 

ت هي حتديد الكفاءات واملهارات واألداءات املطلوب توفرها للحكم 34.األعلى أي أن املستو
تمعني، ومن أنواعها على اجتياز مستوى دراسي تم بتحديد املعارف احملتوىمستو واليت 

اية تعلم حمتوى دراسي نوع آخر األداءومستوى. 35واملهارات اليت جيب أن ميتلكها التالميذ يف 
ت  ا تضع مستو ت يصف الكفاءات املطلوب حتقيقها بصورة إجرائية، مبعىن أ من املستو
احملتوى يف صورة أداءات مطلوب حتقيقها للحكم على اجتياز التلميذ ملرحلة دراسية أو صف 

. دراسي

الختبارات الىت يتم بناؤها ىف إطار النظرية الكالسيكية  3هى:ومن املشكالت املتعلقة 

 ـ اخلصائص السيكومرتية لالختبارات تعتمد على خصائص عينة األفراد اليت جيرى عليها
االختبار، وعلى خصائص عينة املفردات اليت يشتمل عليها االختبار، مما يؤدى إىل نظام قياس 
نفسي وتربوي غري مستقر، مبعىن تغري معامالت الصدق والثبات وصعوبة املفردات بتغيري قدرات 

األفراد.
 ـ يفرتض أن االختبار يقيس متغريًا أحادى البعد ورمبا ال يكون ذلك صحيحًا يف كثري من

األحيان.
 ـ يفرتض أن الدرجة اليت حيصل عيها فرد على مفردات االختبار ميكن مجعها، كما لو كانت

ً خطيًا واحلقيقة أن هذا امليزان منحنياً، فالفرق الثابت بني درجتني من درجات االختبار متثل ميزا
لنسبة لدرجة القدرة املقاسة حبسب موقع الدرجات على متصل القدرة. فالفرق بني  خيتلف معناه 

لنسبة للقدرة املقاسة.9–12≠13−16الدرجتني 
 ـ يفرتض أن درجات االختبار اليت متثل القدرة املقاسة دالة خطية مطردة، مبعىن كلما زادت

أن بعض األفراد مرتفعي درجة الفرد دل ذلك ع دة مقدار القدرة لديه ولكن يالحظ أحيا لى ز
القدرة حيصلون على درجات منخفضة أو العكس.

.ـ تغري تكوين االختبار مبرور الزمن حسب اإلضافة أو احلذف أو ظروف املوقف االختباري
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نظام القياس املوضوعي:.3

اس النفسي والرتبوي، وارتبط هذا النظام مبدخل يُعّد هذا النظام من التطورات املعاصرة يف القي
ت ومناذج سيكومرتية مستحدثة،  جديد يطلق عليه "مدخل السمات الكامنة". وهو يشمل نظر

36وجاء كرد فعل للنقد الذي يوجه إىل فلسفة القياس الرتبوي بعامة والنظام مرجعي املعيار خباصة.

سابقا، يتلخص النقد املوجه يف: وكما أشر

،م داء أقرانه وفقا للمجموع الكلي لدرجا االختبارات تعتمد على موازنة أداء املتعلم 
 ختضع الدرجات خلصائص عينة األفراد، كما ختضع خلصائص عينة األسئلة اليت يشتمل عليها

االختبار،
 ت، وبذلك يصعب تعميم النتائج أو االستفادة هذا االختالف يؤثر يف صدق إجراء أملواز
35ملية منها،الع

 م يتباين م أو مسا تدريج صعوبة فقرات االختبار يتباين بتباين قدرات األفراد، وقياس قدرا
بتباين صعوبة األسئلة،

،هذا االختالف يؤثر يف درجات الثبات

ونتيجة هلذه األسباب، يصعب إجراء العمليات احلسابية الالزمة للموازنة بني األفراد 
م. فتم التوصل إىل مناذج جديدة جتعل القياس وتقدير التحسن أو الت م أو قدرا غري يف سلوكا

موضوعيا، ومعىن املوضوعية أن "درجة الفرد يف االختبار ال جيب أن يُعتمد تفسريها على عينة 
األفراد املختربين اليت يوازن على أساسها، كما أن الفرد جيب أن حيصل على نفس الدرجة تقريبا 

والسؤل الذي نطرحه، كيف جنعل القياس 35سان نفس السمة أو القدرة" يف اختبارين يقي
الرتبوي والنفسي موضوعيا؟

ينبغي أوال أن يكون التقومي شامال أي ال يقتصر على االختبارات الكتابية فقط خصوصا 
اقع يف املراحل االبتدائية واالعتماد على التقومي الواقعي أي املرتبط مبختلف األنشطة املرتبطة بو 

التلميذ. أما يف املراحل املتقدمة ينبغي بناء االختبارات التحصيلية بطريقة حديثة لتفادي 
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املشكالت السابقة، فعلماء القياس الرتبوي والنفسي اجتهوا حنو مدخل جديد يعتمد على 
، واليت تعرف بنظرية السمات Modern Test Theoryالنظرية املعاصرة لالختبارات :

Latentالكامنة  Trait Theory ويفضل الكثري تسميتها بنظرية االستجابة للمفردة  ،
Item Response Theory وذلك الهتمامها بربط بني استجابة الفرد ملفردة اختباريه وبني ،

خصائص هذه املفردة. تقوم هذه النظرية على فرضية أساسية مؤداها أن القيمة االحتمالية 
اليت Traitون دالة لكل من السمة أو القدرة أو اخلاصية الستجابة فرد ملفردة اختباريه تك

ومعىن .35يفرتض أن االختبار يقيسها لدى الفرد، وخصائص املفردة اليت حياول اإلجابة عليها 
ضيايت وهي نتيجة قدرة الفرد (أي احتمال إجابة صحيحة على الفقرة)  الدالة مصطلح ر

)Fan, 1998ومعامل صعوبة الفقرة وثوابت عددية. (

iP :الفقرةعلىقدرتهالذيالفردجييبأناحتمالiصحيحةإجابة.

ib،معامل صعوبة الفقرة

e 2.718األساس اللوغارمتي ويساوي

D بت ويساوي 1.7معامل القياس أو التدريج وهو مقدار 

خاتــــــــــــــمة:

يتضح مما سبق أن التقومي ألتحصيلي يف املؤسسات الرتبوية ينحصر على االختبارات 
لتايل تفتقد هذه االختبارات للخصائص املوضوعية من  الكتابية واليت تّعد من طرف األستاذ، و
حيث الشمولية والصدق والثبات. والسبب يف ذلك يعود إىل فلسفة القياس اليت هي سائدة، 

لتايل ال ميكن حيث يُعتمد يف  تفسري درجة األفراد يف املقارنة بينهم وترتيبهم حسب الدرجات، و
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موعة اليت ينتمي إليها، وأقصى ما ميكن معرفته هو  اجلزم حول مستوى فرد معني إال من خالل ا
ترتيبه بني اآلخرين. وهناك نظام آخر، يتمثل يف حتديد األهداف اليت حتققت واليت مل تتحقق، 

لتا تم برتتيب األفراد، وهذا النظام مشكالته تتمثل يف قدرات األفراد ومستوى صعوبة و يل ال 
األسئلة حيث يؤثر كل منها يف اآلخر. 

كمحاولة للتغلب على هذه املشكالت جلأ املختصون إىل التقومي الشامل للتحصيل 
أنشطة الطالب واعتماد الدراسي فيجب االعتماد على التقومي املستمر والتقومي الذايت وتقومي 

سجالت األداء وتبىن االختبارات العملية أو األدائية ما أمكن حسب طبيعة كل مقرر. ورغم ذلك 
ت الرمسية ،مما دفع  ال ميكن االستغناء عن االختبارات الكتابية يف االختبارات واالمتحا

عاصرة يف القياس واالعتماد ملختصني إىل تبىن القياس املوضوعي  القائم على تبىن االجتاهات امل
على النظرية احلديثة ومناذج االستجابة للمفردة اإلختبارية وبناء بنوك األسئلة اليت توفر موضوعية 
ا على حتقيق املوضوعية وتوفري الشروط  القياس واالعتماد على هذه النظرية برهن على قدر

صدار قرارات صائبة حول األفراد، السيكومرتية  اليت جتعل النتائج اليت حنصل عليها أساسا إل
والتغلب على مشكالت القياس الكالسيكي.

هلوامش:ا

تبعا للمواصفات بنوك األسئلة عبارة عن جمموعة ملفات تضّم األنواع املالئمة من مفردات االختبارات، واليت يتم تصنيفها وترميزها 
الدراسية واملستوى التعليمي واألهداف التعليمية اليت يتم قياسها، والعديد من اخلصائص املميزة للمفردات مثل صعوبة املفردات 

Rudner,1998والقدرة على التمييز. ( :1(
2 Rogiers, X. La pédagogie de l’intégration en bref, 2007.

ت عبد الوارث عبده الرازحي3 : تطوير منوذج معياري لتقومي كفاءة نظام إعداد االختبارات العامة. املؤمتر العريب األول لالمتحا
ت والتقومي الرتبوي، القاهرة:  .2001ديسمرب24-22والتقومي الرتبوي : رؤية مستقبلية، املركز القومي لالمتحا

)القاهرة: دار الفكر 2000اسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة. (صالح الدين عالم: القياس والتقومي الرتبوي والنفسي ـ أس4
العريب.

).39العدد (1996طلعت احلامويل: تقومي طالب التعليم األساسي والثانوي "دراسة تقوميية". جملة علم النفس، السنة العاشرة،5
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ت احلديثة يف القياس والتقومي وتطوير نظام االم6 ت رجاء أبو عالم: النظر ت "ورقة عمل" املؤمتر العريب األول لالمتحا تحا
ت والتقومي الرتبوي، القاهرة  .2001ديسمرب24-22والتقومي الرتبوي: رؤية مستقبلية، املركز القومي لالمتحا

لتعليم العام يف إطار مفهوم اجلودة الشام ت والتقومي الرتبوي  لة. (ورقة عمل)، املؤمتر حممد على نصر: رؤية مستقبلية لتفعيل االمتحا
ت والتقومي الرتبوي، القاهرة،  ت والتقومي الرتبوي: رؤية مستقبلية، املركز القومي لالمتحا 24-22العريب األول لالمتحا

.2001ديسمرب

ت مبراحل التعليم العام وبناء بنوك األسئلة 8 ىف بعض الدول أمينة حممد كاظم وصالح مراد وإسحاق بطرس:تطور نظم  االمتحا
مج التجديد الرتبوي من أجل التنمية  ت وبناء بنوك األسئلة ىف الدول العربية، بر العربية. حلقة دراسية إقليمية حول تطوير االمتحا

.1989نوفمرب29-25يف الدول العربية (إبيداس) القاهرة 
.1995، جامعة عني مشس، 2امعي. طفؤاد أبو حطب : أنواع األسئلة. يف األسس الرتبوية إلعداد املعلم اجل9

ت الكيمياء للشهادة الثانوية العامة، جملة الرتبية العلمية، 10 ت املعرفية يف امتحا محدي عبد العظيم ألبنا: دراسة حتليلية للمستو
لد الرابع، العدد األول، يناير. 2001اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، ا

تقومي التلميذ يف مادة العلوم العامة للصف الثالث اإلعدادي" يف ضوء أهداف تدريس العلوم. جملة  رضا درويش،تقومي "دليل 11
.1995كلية الرتبية ببنها، اجلزء الثاين، يناير

ت 12 ت للتعليم قبل اجلامعي "ورقة عمل" املؤمتر العريب األول لالمتحا حسني بشري حممود : تطوير نظم التقومي الرتبوي واالمتحا
ت والتقومي الرتبوي، القاهرة  . 2001ديسمرب24-22والتقومي الرتبوي: رؤية مستقبلية، املركز القومي لالمتحا

13 Embretson, S.E. and Reise, S.P Item response theory for psychologists. New
Jersey: Lawrence Eribaum Associates, Inc., Publishers. 2000.

شكري سيد أمحد: العالقة بني ثالثة اجتاهات معاصرة يف جمال القياس الرتبوي النفسي ومشكالت تعميمها واإلفادة منها. 14
ت والتقومي الرتبوي، القاهرة "ورقة عمل" املؤمتر العريب األول لالمتحا ت والتقومي الرتبوي: رؤية مستقبلية، املركز القومي لالمتحا

.2001ديسمرب22-24

15 Van Der Linden, W.I. and Hambleton, R. K. (1997): Item response theory:
brief history, common models, and extensions, in (Van der Linden and
Hambleton) (Eds) Handbook of Modern Item Response Theory, New York,
Springer, pp.(1-27).  1997

الرؤية عند تفسري درجات االختبار وعند بنائه ـ ضرورة تربوية. يف األسس الرتبوية إلعداد املعلم 16 رشدي فام: تعدد زوا
ب .1995، جامعة عني مشس،2اجلامعي، ط
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17 Hambleton, R.K. and Wedman, I. (1997): Introduction of the special issue:
Advances in assessment practices, European Journal of Psychological assessment,
13(1),
18 Hambleton, R.K. and Slater, S.C. (1997): Item response theory models and
testing practice: Current international status and future directions, European Journal
of Psychological assessment, 13(1),

االت الرتبوية والنفسية والتدريبية ، دار الفكر العريب 19 صالح الدين حممود عالم، االختبارات التشخيصية "مرجعية احملك" يف ا
2007.

، جامعة عني 2بنوك األسئلة، يف األسس الرتبوية إلعداد املعلم اجلامعي، طأمينة  حممد كاظم: اجتاهات معاصرة يف بناء20
.1995مشس،

ض: مكتبة الرشد.. عبد الرمحن الطريري : القياس النفسي والرتبوي: نظريته، أسسه، تطبيقاته21 1997الر

أ.1995، جامعة عني مشس،  2امعي، طرشدي فام منصور: التقومي وبناء االختبارات. يف األسس الرتبوية إلعداد املعلم اجل22
االت الرتبوية والنفسية والتدريبية، القاهرة، دار الفكر العريب. 23 صالح عالم،االختبارات التشخيصية "مرجعية احملك" يف ا

1995.

24 Carey, L.M. Measuring and evaluating school learning, (2Ed),  London: Allyn
and Bacon. (1994).

دية حممد عبد السالم :بناء اختبار هديف املرجع ومجاعي املرجع "دراسة مقارنة بني النموذجني". يف أنور الشرقاوي وآخرون، 25
جـ .1996اجتاهات معاصرة يف القياس والتقومي النفسي والرتبوي، القاهرة: األجنلو املصرية. 

ض: مكتبة الرشد.. ، أسسه، تطبيقاتهعبد الرمحن الطريري : القياس النفسي والرتبوي: نظريته26 .1997الر

مصطفى حممد كامل : استخدام إسرتاتيجية التعلم حىت التمكن يف تدريس مقرر التقومي الرتبوي "إلكساب الطالب املعلمني 27
.1999)،51مهارات بناء االختبارات التحصيلية". جملة علم النفس، السنة الثالثة عشر، العدد (

شرقاوي : االختبارات املرجعة إىل حمك: وسائل جديدة يف القياس النفسي والرتبوي. يف أنور الشرقاوي وآخرون، أنور حممد ال28
.1996اجتاهات معاصرة يف القياس والتقومي النفسي والرتبوي، القاهرة: األجنلو املصرية،

وتقومي"، جملة علم النفس، السنة السادسة، العدد دية حممد عبد السالم : مشكالت عند بناء االختبارات حمكية املرجع "حتليل 29
أ.1992الثالث والعشرون،

لة 30 دية حممد عبد السالم: ثالثة حمكات رئيسية لتحديد مستوى اإلتقان يف االختبارات حمكية املرجع "دراسة إمربيقية". ا
ب . 1992املصرية للدراسات النفسية، العدد الثالث، ديسمرب. 
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د كاظم: استخدام منوذج "راش" يف بناء اختبار حتصيلي يف علم النفس وحتقيق التفسري املوضوعي للنتائج، يف أنور أمينة حمم31
ب . 1996اجتاهات معاصرة يف القياس والتقومي النفسي والرتبوي، القاهرة: األجنلو املصرية،  ،الشرقاوي وآخرون

ستخدام نظرية السمات الكامنة، أحالم ألباز ورضا السيد حجازي: تقومي حتصيل تال32 ميذ مرحلة التعليم األساسي يف العلوم 
تمع، اإلمساعيلية (أبو سلطان)،  يوليو، 31-28اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، املؤمتر العلمي السادس للرتبية العلمية وثقافة ا

2002
ديف املرجع.  أنور الشرقاوي وآخرون، اجتاهات معاصرة ىف دية حممد عبد السالم : دراسة يف حساب ثبات وصدق اختبار ه33

د.1996القياس والتقومي النفسي والرتبوي، القاهرة: األجنلو املصرية، 
34 Ysseldy K.E.J.; Thutlow, M. and Shviner, J. (1994): Students with disabilities
and educational standards: Recommendations for Policy and practice published by
the National Center on Educational Outcomes, from
http://www.education.umm.edu/ NCEO/online. pubs/policy2.htnl
35 Hespe, D.C.  2002: Standard and assessment for student achievement, , p.2 75.
New Jersy Department of Education http://www.srste.nj.
Us/njded/adopted/standards.

االت الرتبوية والنفسية وال36 تدريبية، دار الفكر العريب صالح الدين حممود عالم، االختبارات التشخيصية "مرجعية احملك" يف ا
2007.
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تقييم املخاطر املهنية باملؤسسة الصناعية
أوبراهم ويزة، جامعة تيارتستاذة األ

2جامعة اجلزائر حتت اشراف األستاذ الدكتور بوظريفة محو، 

ملخص الدراسة:
األخرية تطورا ملحوظا، فقد تنوعت اآلالت لقد شهدت املؤسسات الصناعية يف اآلونة 

الكثري من املخاطر املهنية، من خماطر متعلقة علىوتعقدت األنساق، وأصبحت بيئة العمل حتتوي
ستعمال  آلالت (خطر الصدم، خطر االرتطام، خطر اجلذب، خطر الوخز..اخل)، خماطر متعلقة 

ملعادن الثقيلة،  ئية املواد الكيميائية (التسممات  لغازات..اخل)، املخاطر الفيز التسممات 
ئية، املخاطر احليوية (الفريوسات،  (الضوضاء، الربودة، الرطوبة، االهتزازات..اخل)، املخاطر الكهر

ت، اجلراثيم..اخل)، املخاطر النفسية االجتماعية،  اىل خماطر مهنية أخرى كثرية، مما إلضافةامليكرو
الذي يعمل وهو معرض هلا، واليت تؤدي به اىل االصابة حبوادث عمل على العامل ايشكل خطر 

وأمراض مهنية كثرية.
غنوميني، خمتصي السالمة واألمن يف العمل، ر لذا وجب على املسؤولني (أطباء العمل، األ

املهندسني..اخل)، القيام بتقييم هذه املخاطر بصفة دورية من أجل حتديدها، ووضع االجراءات 
لفعالة.الوقائية ا

اىل أهم املخاطر املهنية املتواجدة يف بيئة التطرقحاول سنانطالقا من هذا الواقع اخلطري، 
ر وخيمة على العامل واحمليط، مث يتم سرد طريقة تقييم هذه املخاطر من  العمل وما ينجم عنها من آ

ت التدخل، ويف حتديدها أوال، مث حتديد مستوى اخلطورة، تكرار التعرض هلذا اخلطر، حتديد أ ولو
األخري يتم حتديد االجراءات الوقائية الفعالة للحد من هذه املخاطر أو التقليل منها. 

بيئة العمل، اخلطر املهين، تقييم اخلطر املهين.الكلمات املفتاحية: 
Article Summary :

Lately, the industrial enterprises have witnessed a noticeable development
due to the variety of instruments and the complexity of methods. The work
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environment is containing more professional risks ranging from those related to
instruments (danger of collision, of crash, the risk of attraction or of
acupuncture…etc) to those of chemical products (heavy metals’ poisoning, gas
poisoning…etc) to physical risks (noise, cold, humidity, …etc), to risks due to
electricity , to bio risks (viruses, microbes, parasites…etc) to socially
psychological risks and various other dangers which represent a threat to the
worker who is exposed to these risks  and potentially other work accidents and
professional diseases while performing his job.

Therefore, it is a duty of those responsible authorities each according to his
profession (from work medicine, ergonomists, safety specialists, and
engineers….etc) to evaluate those risks periodically in order to determine
effective preventive measures. Starting from such alarming facts, this following
paper helps to reveal the most important risks present in the work environment
and the disastrous effects that can result from them on the worker and the
surroundings. Subsequently, we will provide an evaluation method for these risks
that starts by their determination, determination of the level of their severity, the
repeated exposure to these risks and the determination of the priorities of
intervention. At the end, this paper will provide some effective preventive
measurements to limit or reduce these risks.
Key Words: Work environment, professional risk, professional risk evaluation.

مقدمة:
بصفة مذهلة يف بيئة العمل، خاصة مع التطور التكنولوجي املهنية قد انتشرت املخاطر ل

يكلفه الكثريقد اال ألعمل مصدر لعيش األفراد، ، فبالرغم من كون هذا اهذا األخريالذي عرفه 
املخاطر املهنية اليت تضر بصحته، خملفة ورائها حوادث عمل وأمراض مهنية.أمام تزايد 

تباع اجراءات علمية األمر الذي جعل املؤسسات  تعمل جاهدة للحد من هذه املخاطر 
ائيا يممنهجة، وهذا بتسخري طاقات بشرية خمتصة، وختص من هذه ص مبالغ مالية ضخمة للتخلص 

التقليل منها.على األقل املخاطر أو 

عملية هامة جدا عتبارهامن بني هذه االجراءات تعد عملية تقييم املخاطر املهنية هلذا 
ت  لتايل حتديد أولو ا، و للتقليل أو احلد منها متاما، فهي تسمح بتحديدها، حتديد درجة خطور

التدخل.

تعريف اخلطر املهين:-1
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، ميكن أن تتسبب يف )خطرة(املهين على أنه احتمال وجود وضعية مضرة يعرف اخلطر 
.)احتمال(حدوث إصابة حادث عمل أو مرض مهين، إذن يف مصطلح اخلطر يرد دائما معىن 

ويتعلق اخلطر املهين بكل عمل مؤجر، أي يتقاضى العامل مقابل اجنازه راتب معني، وهو 
ال مواد كيميائية عديدة، تعدد األنشطة، وهذا ما يزيد من االنتاج، استعماتينتج نتيجة مليكانيزم

ملؤسسةاحل كما تتعدى هذه املخاطر املؤسسات الصناعية لتشمل العمل 1.وادث واألمراض املهنية 
يف املكاتب، اخلدمات، املخابر، التجارة، كما جندها أيضا خارج أماكن العمل.

أنواع املخاطر املهنية:-2

امليكانيكية:املخاطر - 1.2
لنسبة للعمال، اذ تشري بعض  ماكن العمل مصدر خطر  تعترب اآلالت املتواجدة 

من اسباب احلوادث يف الصناعة، يف %5االحصائيات اىل أن العوامل امليكانيكية مسؤولة عن 
ا مسؤولة عن  ت العمل .%20حني أ 2من الوفيات النامجة عن اصا

NFويعرف املعيار الفرنسي ( EN 292-1 ا كل العوامل ) املخاطر امليكانيكية على أ
ئية املتواجدة ببيئة العمل، وهي متعددة وكثرية (كإصابة العمال بضربة مطرقة واليت ميكن أن  الفيز
تتسبب يف برت اليد، كما ميكن لألجزاء املتحركة لآللة بطريقة دورانية أن تتسبب يف جذب العامل 

جتاه العامل خطر أيضا)، أي أن املخاطر حنوها، كما يعترب انفصال هذه األجزاء عن اآللة 
امليكانيكية تنتج عن اخلصائص امليكانيكية لآللة (احلركة والطاقة).

وميكن ذكر األنواع التالية من املخاطر امليكانيكية (خطر الصدم، خطر االرتطام، خطر 
3اجلذب، خطر الوخز، خطر السوائل املقذوفة من طرف اآللة.

إلضافة اىل استخدام وسائل مساعدة  نواعها املختلفة،  فينصح بتوفري احلواجز الواقية 
4متنوعة كاستعمال األدوات املساعدة لرفع املواد، التحكم عن بعد لآلالت.

املخاطر البيولوجية: - 2.2
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هرية واليت تتواجد يف أ ماكن وهي املخاطر اليت تنتج عن التعامل مع الكائنات احلية ا
ت)، ويؤدي احتكاك العامل مع مثل  ت، اجلراثيم، الطفيليات، الفطر العمل (الفريوسات، امليكرو
لسرطان املهين، السل، احلمى اخلبيثة، واليت تنتج عن فريوس األنرتاكس،  هذه الكائنات إىل إصابته 

جللد، األنف، مرض السقاوة والذي ينتج عند مالمسة حيوان مصاب أو ملس خملفاته عن طريق ا
5والفم.

وعادة ما يتعرض العمال يف الصناعات النسيجية، القطنية، الصناعات اجللدية، الصناعات 
ا. هرية احلية  6الدوائية والكيميائيةاىل مثل هذه املخاطر نظرا النتشار الكائنات ا

املخاطر الكيميائية:- 3.2
ت 400وزن مليون نوع من املواد الكيميائية ، ب6يوجد حوايل  مليون طن، تنتج الوال

وعادة ما تدخل هذه املواد 1200األمريكية املتحدة لوحدها أكثر من  نوع جديد كل سنة سنو
اىل جسم االنسان عن طريق اجلهاز 

7التنفسي، اجلهاز اهلضمي، واجللد، مسببة أمراض خطرية كسرطان الرئة الناتج عن غبار السيليكا.

ونظم خاصة لتداوهلا بطرق آمنة مبنية على أسس علمية سليمة وعلى ويلزم وضع سياسات 
ت دقيقة، كما جيب توعية الناس مبخاطر استعمال املواد الكيميائية، والتأكد من  معلومات وبيا

ا، وكيفية ختزينها. ثريا معرفة كل خواصها، 

وينصح بـ:

ألجسام الساخنة.ابعاد املواد الكيميائية عن مصادر االشتعال واللهب، وا- 

جيب أن ختزن املواد الكيميائية يف األماكن املخصصة هلا كال حسب تصنيفها.- 

(Les fiches de Sécurité)وضع االرشادات الدالة على خطورة املواد الكيميائية- 

8استعمال أجهزة الوقاية الفردية عند استعمال املواد الكيميائية.-
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ملعادن الثقيلة كالتسمم ومن املخاطر اليت تسببها املوا د الكيميائية جند التسممات خاصة 
لرصاص، والذي يؤدي اىل  ت األغشية، تلف اجلهاز العصيب، التسمم  لزئبق والذي خيلف التها
ت اجللدية، األغشية  لزرنيخ والذي يتسبب يف االلتها الصداع والضعف العام، والتسمم 

9املخاطية.

لغازات كغازات الدم واليت تؤثر كما توجد أيضا أنواع  أخرى من التسممات كالتسمم 
ت الدم احلمراء، اذ تتحد هذه الغازات مع هيموغلوبني الدم لتشكل مركبا ساما مسببا  على كر
ضيقا يف التنفس، القيء، التسممبغازات األعصاب واليت ميتصها اجلسم عن طريق الرئتني حبيث 

إلضا رها السلبية يف األماكن تؤثر على اجلهازالعصيب،  لغازات اخلانقة واليت يزداد آ فة اىل التسمم 
10القليلة التهوية.

ئية:-4.2 املخاطر الكهر
ئي تطورات كبرية جدا يف شىت امليادين (الصناعية، العلمية،  لقد أحدث ظهور التيار الكهر

دة الفنية..اخل)، اال أن سوء استعمال هذا التيار يؤدي اىل عواقب و  خيمة جدا على االنسان، فز
على حاالت التكهرب اليت يتعرض هلا العامل يوميا، انتشرت عدد احلرائق وكذا االنفجارات الناجتة 

ئي وسوء استعماله. دة هذا التيار الكهر عن ز

ئي كمايلي: ر على حسب شدة التيار الكهر وختتلف شدة هذه اآل

ا شبه منعدم. ميلي آم5لنسبة للشدات أقل من -  الحساس  بري يكاد يكو

ر على 20ميلي آمبري اىل 5لنسبة للشدات اليت ترتاوح بني-  ميلي آمبري تظهر آ
.(La Tétanisation)مستوى القفص الصدري 

ر على شكل تليف على 20لنسبة للشدات اليت تتعدى -  ميلي آمبري، فتتمثل اال
مستوى القلب مع اختناق
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لقلبية مع حدوث خلل على مستوى القلب والذي ال يستطيع العمل بصفة العضالت ا
لنسبة للشدات اليت تتعدى األومبريات، حبيث حتدث حرائق داخلية  طبيعية، وتستمر هذه احلالة 

خطرية مميتة يف أغلب األحيان، متبوعة بشلل على مستوى الكليتني.

ء أيضا أن تتسبب يف حرائق نتيجة لل تفريغ اهلائل للطاقة املرتفعة، كما ميكن وميكن للكهر
11أن تؤدي اىل انبهار يف العني، أو تلفها كلية.

ئية:-5.2 املخاطر الفيز
ثريها السيء على العامل اذا ما تعرض هلا أكثر من درجة الرتكيز املأمونة،  وغالبا ما حيدث 

ا أعلى نسبة ملادة خام يف بيئة العمل، وتطلق عبارة احمل يط الفيزيقي على األمور املتعلقة ويقصد 
لعامل من اضاءة، رطوبة، حرارة، ضوضاء، سرعة اهلواء، الغبار، االهتزازت،  لظروف اليت حتيط 
ا أن تؤدي اىل حتسني أجواء العمل وجعلها مناسبة  األرضية..اخل)، أي جممل األمور اليت من شأ

أكثر.

اإلضاءة:- 1.5.2
ما تساعد العامل على رفع كفايته اإلنتاجية مبجهود أقل، ألن هذه إن اإلضاءة اجليدة غالبا 

الكفاية غالبا ما تتوقف على اإلدراك والدقة يف التمييزبني األشياء املستعملة يف بيئة العمل، وال 
تكون اإلضاءة مناسبة إال إذا حدث مراعاة يف أول وهلة تصميم بعض العوامل كتوزيع اإلضاءة 

رة اجليدة متاشيا مع خمطط العمل.الطبيعية اليومية،  اختيار أجهزة اإل

ويف حالة ما إذا كانت اإلضاءة غري موزعة توزيعا صحيحا فهذا يسبب الكثري من التوتر 
واالضطراب، كما يسبب التوزيع السيء لإلضاءة حالة االنقباض يف نفسية العامل، وكذا كثرة 

دة شدة اإلضا دة التعب، كما أن ز ءة يؤدي إىل ضعف تدرجيي يف قوة اإلبصار نتيجة األخطاء وز
لصداع. ثريها املباشر على إجناز األعمال الفكرية مع شعور العامل  إلجهاد أعصاب العني و

الضوضاء:- 2.5.2
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ا عبارة عن االشارات الصوتية اليت ميكنها أن Kryterيعرف كريتار( ) الضوضاء على أ
والسيكولوجي للفرد، وتؤثر الضوضاء سلبا على حاسة السمع، تؤثر سلبا على اجلانب الفيزيولوجي

12.خصوصا إذا كانت مرتفعة ومتكررة، فالضرر يصل إىل حد الصمم

ومن األعمال اليت يتعرض فيها العمال للتأثريات الضارة للضوضاء هناك:

صناعة الغزل والنسيج.- 

عمليات احلدادة والسمكرة.- 

لتنقية املعادن واألحجار.عمليات الطحن والغربلة - 

ملطارات عند أماكن هبوط وصعود الطائرات.-  العمل 

آلالت احملركة يف صناعة السيارات واملاكنات.-  اختبارا

وتؤدي الضوضاء املرتفعة إىل إصابة اجلهاز السمعي إذ يصل يف بعض األحيان إىل حد 
13.الصمم

مستوى الرطوبة:- 3.5.2
من الظروف الفيزيقية اهلامة، واليت جيب أن تتوفر يف أماكن العمل، تعترب الرطوبة املعتدلة

فهي مهمة جدا لتعديل حرارة جسم العامل، فاذا ما كانت الرطوبة منخفضة يف مكان العمل، فهذا 
14يضر خاصة العينني، اذ تؤدي اىل جفاف خماط الفم واألنف وكذا العينني.

فيزيد من املخاطر البيولوجية يف أما اذا كانت الرطوبة مرتفعة فهذا يؤدي إ ىل تكاثر البكتري
لتايل  دة نسبة خبار املاء يف اهلواء و لضرورة ز العمل ، كما أن ارتفاع الرطوبة يف بيئة العمل يعين 

دة درجة احلرارة. 15ز

درجة احلرارة:- 4.5.2
اك تتسبب احلرارة الزائدة يف تقلصات يف عضالت اليدين والقدمني، ويتبعها قيء وا

16بسبب نقص امللح يف اجلسم.



بوظريفة حمو/أوبراهم ويزةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمخاطر المهنية بالمؤسسة الصناعيةتقييم ال

526

دة التهوية، وال سيما أن العالقة وجوبية ولزومية، فضال عن  كما أن ارتفاع احلرارة يوجب ز
دة احلرارة أو ارتفاع الرطوبة  ويتها تعين ضمنا ز أمهية التهوية لضرورة االنتاج، فالغرفة اليت تسوء 

17مول، النعاس، التعب.والربد، وكل هذه الظروف تؤدي اىل اخل

رتفاع احلرارة يف بيئة العمل نذكر: ومن بني األعمال اليت تتميز 

ثري حرارة الشمس.-  العمل يف العراء حتت 

ملناجم واالنفاق.-  العمل حتت سطح االرض 

لقرب من األفران واملواقد مثل صناعة احلديد والصلب، ويف عمليات تقطري -  العمل 
18ناعة األمسدة.البرتول ويف ص

وتقاس كمية احلرارة بوحدة تسمى الكالوري أو السعر وهي كمية احلرارة الالزمة لرفع درجة 
حرارة كيلوغرام واحد من املادة درجة مئوية واحدة.

االهتزازت:- 5.5.2
هي ظاهرة ميكانيكية موجودة بكثرة يف بيئة العمل، وتنشأ نتيجة القوة العكسية لكل 

ا تسرتجع حركة، هذه القوى ، مبعىن أ العكسية عادة ما تكون قوية خصوصا اذا كان اجلسم مر
شكلها األصلي بعد التحول، فاذا كانت القوة العكسية أقل من القوة املبذولة، فاجلسم يسرتجع 
حالته األولية بسرعة، أما اذا كانت هذه القوة أكرب من القوة املبذولة فاجلسم يستغرق وقتا طويال 

بواليت تسمى االهتزازات.للرجوع  اىل حالته األصلية، وهذا بواسطة حركات الذهاب واال

ر وخيمة على العامل، فاذا كانت منخفضة فهي تؤدي اىل شعور  وختلف االهتزازت آ
حلاجة اىل التقيؤ وحرقة املعدة، أما اذا كانت ترتاوح بني  هرتز فيؤدي هذا اىل 15اىل 10العامل 

19ة (اصابة العمود الفقري)ظهور أمراض خطري 

الغبار:-6.5.2
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ا، فاذا ما انتشر الغبار  يعترب انتشار الغبار يف أماكن العمل من العوامل اليت جيب االهتمام 
يف جمال العمل فهذا سوف يؤثر على صحة العامل وعلى كفاءته االنتاجية، فيكون اجلو مشبعا مبواد 

حية الصمامات اخلاصة بنقل املواد فتتسرب اىل حمرتقة داخل أماكن العمل، أو عن عدم صال
اخلارج، أو يكون مشبعا مبواد كيميائية كما هو احلال يف مصانع االمسنت، األمر الذي يؤدي اىل 

حاالت االختناق، حىت اىل أمراض مهنية مستقبال.

خماطر احلريق:- 6.2
يئة العمل بكميات كبرية، وتنشأ هذه املخاطر نتيجة النتشار املواد القابلة لالشتعال يف ب

) أنواع من املخاطر:3وينشأ عن هذا اخلطر ثالثة (

ت خمتلفة مما اخلطر الشخصي: - وهي املخاطر اليت تعرض حياة األفراد اىل اصا
.يستوجب توفري تدابري للنجاة من املخاطر

خلطر التدمريي هو ما حيدث من دمار يف املباين و اخلطر التدمريي: - املنشات، املقصود 
ملبىن. وخيتلف حجم هذا اخلطر حسب املواد املتواجدة 

دد املواقع القريبة ملكان احلريق، ولذلك يطلق عليه اخلطر التعرضي: - وهي املخاطر اليت 
20اخلطر اخلارجي.

خماطر االشعاعات:- 7.2
املكونة جلسم اإلنسان، إذ تس ا أن تؤين اخلال مكا بب هي كل االشعاعات اليت 

ت وخلل جلسم اإلنسان. اضطرا

وميكن تصنيف هذه االشعاعات إىل:
( Américium, Plutonium, polonium, Radium)اشعاعات سامة جدا مثل-

Césium, Cobalt, Iode, Strontium, Thalium)(اشعاعات سامة مثل -

,Carbon, Chrome, Fer, Potassium, Sodium)اشعاعات متوسطة الشدة مثل- Soufre)

(Thorium, Uranium, Tritium, Krypton)اشعاعات ضعيفة الشدة مثل-
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ت هضمية، تعب  وتتنوع اإلصابة حسب شدة اإلشعاع الذي تعرض له العامل من اضطرا
ت الدموية احلمراء والبيضاء، سرطان  جسمي كلي، خلل يف الكروموزومات، اخنفاض يف عدد الكر

لنسبة  لإلشعاعات الشديدة،حروق جلدية، عتامة العني، سرطان الرئة، تصلب خناع العظام وهذا 
ت يف املبيضني. 21العظام، وإصا

خماطر النقل اليدوي واألثقال:- 7.2
ستخدام العديد من آالت  أو آليا،  وحتدث هذه املخاطر يف عمليات تداول املواد يدو

أو ميكانيكيا، وتتوقف عملية اخ تيار وسيلة الرفع أو التداول على عوامل الرفع اليت تدار يدو
عديدة:

وزن احلمل املراد رفعه أو تداوله.- 

طبيعة املادة املراد رفعها.-

22درجة خطورة املادة املطلوب نقلها أو تداوهلا.- 

وحتوي هذه األخرية على الكثري من املخاطر كمخاطر سقوط املواد احملمولة، خطر احلمولة 
23ات املتحركة والرافعات أثناء عمليات الرفع.الزائدة، وعطل املعد

املخاطر النفسية االجتماعية:- 8.2
كلما كانت بيئة العمل مرحية للعامل كلما زادت الدافعية للعمل واالجناز، فالبيئة اليت تتميز 

لنزاعات النفسية (القلق، العنف..اخل)، يكثر فيها املخاطر النفسية االجتماعية.

ات حول التغيب والعطل املرضية أن املخاطر النفسية االجتماعية متثل عبئا فقد بينت الدراس
ر الناجتة عن املتطلبات املهنية املرتفعة، واملراقبة غري املتحكم فيها أو  ثقيال على املؤسسات، وأن اال

24احمليط املهدد هي يف غالب األحيان العوامل الكربى املسببة للضغط .

ملخاطر املهنية:تعريف عملية تقييم ا-3
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هي عملية تسمح بتقييم املخاطر لضمان صحة العاملني يف أماكن العمل، وجيب التفرقة 
، والذي يتعلق (Analyse des Risques professionnels)بني حتليل املخاطر 

l’évaluation des)بتشخيص املخاطر، واملفهوم الثاين واملتعلق بتقييم املخاطر املهنية 
Risques professionnels) والذي يتعلق برتتيب املخاطر من حيث اخلطورة، وهو فحص ،

دف اىل: دوري لكل مراحل العمل، و

ت.-  الكشف عن أسباب احلوادث أو االصا

حتسني ظروف العمل.- 

تقدير مستوى الوقاية املتوفرة يف املؤسسة.- 

امكانيات احلد من املخاطر.- 

الواجب وضعها للحد من املخاطر.االحتياطات أو اجراءات الوقاية- 

travail)ان عملية تقييم املخاطر املهنية مبنية على العمل الفعلي أو احلقيقي 
réel) وليس على اجلانب النظري منه، وذلك على مستوى وحدة العمل،(Unité de

travail)ا جمموعة من التنظيمات التقنية أواالنسانية، يشتغل فيه ا عامل أو ، واليت تعرف على أ
جمموعة من العمال لتنفيذ مهمة معينة، بصفة دائمة أو مؤقتة، وميكن أن تشتمل على منصب عمل 
واحد أو جمموعة من املناصب، واليت تشرتك يف نفس اخلصائص واملميزات اجلغرافية، وميكن أن 

الفرعية تشتمل على أكثر من نشاط (محل األثقال، الورشات، النقل..اخل)، بدون امهال األنشطة
لسريورة االنتاجية (التنظيف مثال). 25اليت ليس هلا عالقة مباشرة 

أهداف عملية تقييم املخاطر املهنية:- 4.1
تسمح عملية تقييم املخاطر املهنية بتقييم املخاطر اليت تشكل خطر على صحة العامل.- 

املخاطر، حيث تسمح تعترب عملية تقييم املخاطر املهنية أول اجراء يف عملية تسيري - 
ب العمل، وحتديد ماهي االجراءات الواجب تسطريها  مبعرفة هذه املخاطر من طرف العمال وأر

لتطوير الصحة يف العمل.
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ختفيف تكاليف حوادث العمل واألمراض املهنية.- 

ت النامجة عن حوادث العمل واألمراض املهنية.-  التقليل من نسبة الغيا

دة االنتاج واملردودية.احلفاظ على صحة ا-  لتايل ز لعمال و

مراحل عملية تقييم املخاطر املهنية:-4.2
ملراحل التالية: متر عملية تقييم املخاطر املهنية 

) يوضح املخطط مراحل عملية تقييم املخاطر املهنية.1: (الشكل رقم

حتديد املخاطر املهنية:-1.5
تسمح هذه العملية بتشخيص كل املخاطر املتواجدة يف بيئة العمل واحملتملة حلدوث حادث 

حتديد العمال الذين العمل، وحتديد عدد األشخاص احملتمل تعرضهم هلذا احلادث، اذ جيب 
26يتعرضون بصفة مباشرة  هلذا اخلطر أو يتعرضون بصفة غري مباشرة.

لعملية جمموعة من املختصني اىل جانب رئيس املصلحة، فعملية تقييم املخاطر  حيثيقوم 
املهنية هي عملية متعددة التخصصات، ترتكز على معارف تنظيمية، تقنية، قانونية وانسانية، 

ول مرحلة من مراحل التقييم.انطالقا من أ

2-
ر تقييم املخاط

وترتيبها

3 -
حتديد اجراءات 

الوقاية

4 -
تطبيق اجراءات 

الوقاية
تقومي - 5
عملية التقييم

1 -
حتديد 

املخاطراملهنية
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كما ترتكز عملية حتديد املخاطر املهنية على مالحظة املهام احلقيقية املنجزة يف كل وحدة 
الستعانة بقائمة  عمل، حيث يتم وضع قائمة للمخاطر املهنية املتواجدة ببيئة العمل وهذا 

للمخاطر املهنية واملتمثلة يف:

ئية.-  املخاطر فيز

لبيولوجية.املخاطر ا- 

املخاطر الكيميائية.- 

خماطر السقوط.- 

ئية.-  املخاطر الكهر

خماطر احلريق واالنفجار.- 

حلمل امليكانيكي.-  خماطر مرتبطة 

خماطر تنظيمية.- 

خماطر نفسية اجتماعية.- 

خماطر االشعاعات.- 

تقييم املخاطر املهنية:-2.5
ملخاطر املهنية اليت مت حتديدها، حبيث يتم حتديد قائمة يف هذه املرحلة يتم القيام بتقييم كل ا

هلذه املصادر يف املؤسسة، وما هي الوضعيات اليت يشكل فيها هذا اخلطر خطرا على العامل، 
واحتمال االصابة حبادث العمل أو املرض املهين، كما يتم يف هذه املرحلة حتديد مستوى اخلطورة، 

ت التدخل.تكرار التعرض هلذا اخلطر، وحتديد وفق ما يلي:27أولو
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) يبني مستوى اخلطورة.1: (اجلدول رقم

تكرار التعرضللمخاطر املهنية:)02(اجلدول رقمفيما يوضح - 

مستوى التعرض، وعلى أساسه يتم حتديد × ) فهو يبني تكرار التعرض 3(اجلدول رقمأما
ما هي املخاطر اليت هلا أولوية التدخل.

G4

G3

(Niveau de gravité)مستوى اخلطورة

حادث عمل دون اصابة أو ضرر.ميكن امهالهضرر ضئيلالالارتياح1

حادث عمل دون الدخول اىل املستشفى.دال (ضرر ضعيف بدون التوقف عن العمل).ضرر لكن يعوضاصابة خفيفة2

معترب (أضرار ميكن تعويضها، مع التوقف عن جسمانيةضرر مع أضرار اصابة كبرية3
العمل بصفة دائمة).

حادث عمل مع الدخول اىل املستشفى

قصوى (أضرار ال ميكن تعويضها، عجز جزئي وفاةوفاة حمتملة4
أو كلي، وفاة)

اصابة على مدى احلياة.

(Fréquence d’exposition)تكرار التعرض

)يوم يف السنة.2اىل 1ضعيف1 مناسبتية (أحيا

متقطعةيوم يف الشهر.2اىل 1متوسط2

متكررةيوم يف األسبوع.2اىل 1شديد3

مستمرةكل يوم.شديد جدا4
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G2

G1

F4F3F2F1

اخلطر ضئيل.

جيب التقليل من اخلطر.

مج لذلك). جيب التقليل من اخلطر أو التخلص منه (وضع بر

يف أسرع وقت ألن الوضعية جيب التقليل من اخلطر أو التقليل منه (التدخل يكون 
28طارئة).

حتديد اجراءات الوقاية:- 3.5
مج  عداد بر لعملية  ا، يقوم القائمون  بعد ترتيب املخاطر املهنية حسب درجة خطور

العمل، كما جيب اعطاء وقائي، وجيب أن يسلم هذه الوثيقة اىل املختصني يف األمن والسالمة يف
األولوية للوقاية اجلماعية على الوقاية الفردية.

ان عملية تطبيق اجراءات الوقاية يشرتط فيها شرطني، حبيث عند التطبيق ال جيب أن يكون 
هناك خلق وإجياد خطر آخر، أو أن يكون االجراء مبين على نقل اخلطر من مكانه األصلي اىل 

مكان آخر.

اجراءات الوقاية وتطبيقها:اختيار -4.5
ت التدخل، آخذين بعني االعتبار مستوى  جيب ترتيب اجراءات الوقاية حسب أولو
اخلطورة والنتائج املرتتبة عن هذا اخلطر، كما جيب حتديد عدد األشخاص واملختصني الذين سوف 

ذه العملية. يقومون 

تقومي عملية التقييم:-5.5
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ئية اليت نصت عليها عملية التقييم، جيب مراقبة هل مت تطبيقها بعد تطبيق االجراءات الوقا
بصفة صحيحة ويف اآلجال احملددة، وهل عملية التطبيق مل تتسبب يف خلق خماطر جديدة أخرى، 

وتكون العملية بصفة دورية.

وجيب على املؤسسة أن تقوم بعملية تقييم املخاطر املهنية يف كل مرة يظهر فيها تطور ما،  
ري يف املستوى التنظيمي، تغري على مستوى املوارد البشرية، أو على املستوى التقين، كما جيب كالتغ

ذه العملية أيضا عند اجياد منصب عمل جديد، اقتناء آالت جديدة، وضع اجراءات عمل  القيام 
جديدة، ادخال مواد جديدة يف العمل..اخل، وجيب تدوين كل مراحل هذه العملية يف سجل خاص 

e Document Unique)(L.29

خامتة:
تعترب عملية تقييم املخاطر املهنية عملية هامة جدا، اذ تسمح بتحديد املخاطر اليت تعاين 
ت التدخل، كما أن تطبيق االجراءات الوقائية  ا،  حتديد أولو منها املؤسسة وحتديد درجة خطور

حلد من اليت نصت عليها العملية يسمح 
اض املهنية، فكثريا ما تعرض العمال اىل حوادث مهنية كثرية نتيجة لعملهم يف حوادث العمل واألمر 

بيئة مهنيةحمفوفة مبخاطر كثرية (خماطر اآلالت، خماطر التعامل مع املواد الكيميائية، خماطر محل 
م اىل عجز جزئي، عجز كلي أو رمبا حىت اىل الوفاة. األثقال..اخل)،  واليت أدت 
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ات والسلوك اإلنسانيـــــاجـــــاحل
، جامعة تيارتشعشوع عبدالقادراألستاذ

دراكنا للحاجاتإو التنبؤ به على فهمناو ضبطهو يتوقف فهمنا للسلوك البشري: ةـــــقدمــــم
عتباره ، و الباعثة عليهو نواعها فهي مصدر هذا السلوكع فالدواو  يهدف إىل هي غايته أيضا 
ت علم النفس خالل القرن و ،شباعهاإ حيث حظيت 20كان للدافعية حيز كبري يف نظر

هتمام كثري منو الدوافعو الدراسات حول الغرائز خري منه كما شهد الثلث األ،  علماء النفسامليول 
ت يف دراسة احلاجات أكثر عمقا .. ومما زاد من اهتمام الباحثني بعلم النفس .ختصيصاو ظهور نظر

لذات التطور اهلائل يف خمتلف امليادين االقتصاديةاو احلاجات الصناعيةو لدوافع يف هذه الفرتة 
ما أصبح يفرضه من ضرورة االستغالل األمثل للطاقة اإلنسانية من أجل الوصول اىل و الطبيةو 

ا استثمارهو حاجاتهو أفضل أداء يساير هذا التطور وهو أمر ال يتحقق إال مبعرفة خمتلف قدرات الفرد
العوامل احملددة و طبيعتهو رغم اختالف علماء النفس يف النظرة إىل اإلنسان، و على أكمل وجه

م يتفقون على أن كل سلوك وراءه دافع فالسلوك اإلنساين وظيفي مبعىن أن اإلنسان ، لسلوكه إال أ
. ميارس سلوكا معينا بسبب ما يرتتب عليه من نتائج تشبع بعض حاجاته

ت القدمية اليت حبثت يف الدافعية كنظرية الغريزة قد أرجعتها فقط إىل واذا ك انت النظر
، االجتماعيةو يف نشوئها مثل العوامل الثقافيةقللت من شأن العوامل األخرى و العوامل البيولوجية

ت اليت ظهرت خالل النصف الثاين من القرن  االجتماعيةو قد أعطت للبيئة الثقافية20فإن النظر
ملوضوع إىل ، دورا كبريا يف نشأة الدافعية لدى اإلنسان إذ وجه علماء االنثروبولوجيا اهتمام املعنني 

ثقافته اليت و ثقافتها يف تنشئة الفرد اليت اكتسبها عن طريق التعلم من بيئتهو األثر الذي حتدثه البيئة
تلفة ختتفي عندها بعض عاش يف ظلها  بدليل أن هناك مجاعات إنسانية يف بيئات ثقافية خم
ا أو ظهورها . احلاجات بصورة كاملة ألن عملية التعلم مل تساعد على نشأ

البيئة الختالفومن مجاعة ألخرى تبعا ألخرفرد وخصائصها مناحلاجات وختتلف طبيعة
وسطة ختتلف أن حاجات أبناء الطبقة املتولذلك نالحظفيها،يعيشون واالجتماعية اليتالثقافية 

اإلجناز واحلاجة إىلففي حني تظهر احلاجة إىل النجاح والغنية،عن حاجات أبناء الطبقة الفقرية 
بلوغ مستوى والتعليم ويسعون إىللدى أبناء الطبقة املتوسطة الذين ميلكون قدرا معينا من الثقافة 

تمع تظهر احلاجة إىل األمن لدى أبناء الطبقة اٍ  .وهكذامثال لفقريةمعني يف ا
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ت الثقافية بني  تمعات،واختالف املستو ال ِيؤثر فقط يف االجتماعيةوبني الطبقات ا
ا بني وخصائصها بلطبيعة احلاجات  يؤدي إىل اختالف يف نظام هذه احلاجات ويف مستو

االفراد.الطفولة رغم وجود بعض هذه احلاجات مشرتكة بني هؤالء األفراد خاصة يف مرحلة 
لضرورة إىل فروق أن«ميد وتعتقد "مرغريت  اختالف عوامل التنشئة االجتماعية يؤدي 

فخصائص الرجال األهداف،بينهم يف األهداف ومن مث يف احلاجات النفسية اليت تكمن وراء هذه 
تمع نقال انعكاس للثقافةوالنساء هي "2006سامل زينب«عن السائدة يف ا

تمعات اإلنسانية تفصل بني أدوار كل من الرجل بينها،متيز و املرأة يف احلياة العامةو إن ا
أي فرد يبتعد و املواقف،خمتلفة بينهما يف كثري من سلوكياتتبعا لتميز األدوار هذا تتوقع صدور و 

االجتماعي يعترب غري عادي أو منحرفا غري سوي " كأن يشبه سلوكه يف سلوكه عن نطاق التوقع 
فإننا األنثى،و حبكم اختالف الدور اجلنسي لكل من الذكرو . سلوك اجلنس االخر يف موقف ما "

نتوقع اختالف احلاجات النفسية لديهما تبعا الختالف هذا الدور الذي تضبطه العوامل الثقافية 
السائدة.

فهو يف مرحلة لديه،مستوى النمو و ت لدى الكائن اإلنساين على طبيعةانظام احلاجويعتمد 
خذ شكال خمتلفا عنه يف مرحلة امل كما يعتمد هذا النظام على اخلرباتبعدها،فيما و اهقةر الطفولة 

صية اإلنسانية مبا يعرتي الشخوتتأثر احلاجاتمنائية.املواقف اليت يعيشها الفرد داخل كل مرحلة و 
تفاعلها مع اخلربات املكتسبة ومع تغريات البيئة واجتماعية ونفسية نتيجةمن تغريات بيولوجية 

ا فتنمو بعض هذه احلاجات  أخرى أو يقل وختتفي حاجاتجديدة وتظهر حاجاتاحمليطة 
اإلنساين.ثريها يف توجيه السلوك 

احلاجة تعريف-أوال:
اللغوي:التعريف -1
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وهي –}صدوركمعليها حاجة يفولتبلغواوقوله تعاىل: {معروفة،املأربة،احلائجة:و احلاجة 
واحلاجات واحلاجة وكذلك احلوائجاحلاجة.احلاج مجع األزهري:قال احلوائج،ومجع احلائجةحوجاء 

).245-242، ص2العرب، ج(لسانونفاستها.ال مثن هلا لقلتها خرزة

واحلاجة واحلائجة املأربةافتقر واحتاج إذاالرجل وقد حاجالفقر،ضم لاحلوج احلاجة:
يقال يوم راح)قال اخلليل يف العني يف فصل (}،صدوركمعليها حاجة يف لتبلغوا: {وقوله تعاىل

وكما خففوا احلاجة من احلائجة أال تراهم مجعوها على اهلمزة،راح على التخفيف من رائح فطرح 
جحوائج. ).25، ص2العروس، ج(

واحتاج وأحوج وقد حاجواالحتياج:أي سالمة لك:السالمة / حوجا احلوج:احلاجة:
)435ص احمليط،(القاموسالفقر ... وأحوجته

منها:هناك تعاريف اصطالحية متعددة نذكر االصطالحي:التعريف-2
والرضا حالة من االفتقار إىل شيئ ما إذا وجد يتحقق اإلشباع ا:" احلاجة murphyعرف " 

والنفسي لديه.االتزان إىل الكيان العضوي وتعود حالةعامة،اإلنسان أو الكائن احلي لدى
ال فرق بينهما ، ويعرف احلاجة و الدافع مها شيئ واحدو أما "موراي " فيعترب أن احلاجة

يستدل على و توجه السلوك اإلنساين، و االدراكو املخ تنظم العقلا هي تكوين ميثل قوة يف
ت موضوعية عن الس ن ) أللوك (شعور او انفعاالت خاصة هلاخصائصها مما يتوفر لدينا من بيا

حلاجة استخدام مفهوم ، و هي نقطة البداية يف أي سلوك إنساين موجهو ،السلوك اإلنساين مرتبط 
جلوانب املختلفة للحاجات اإلنسانية احلاجة كتفسري للسلوك اإلن ساين يستلزم اإلحاطة التامة 

وجد أربعة جوانب ملفهوم يكفي لتفسري سلوكه او التنِبؤ بهفمجرد شعور الفرد حباجة معينة ال  ، بل 
ا الباحث حىت يتمكن فعال من تفسري موضوعي للسلوك :هيو احلاجة ينبغي أن حييط 

لنسبة - د.للفر أمهية احلاجة 
املرغوب).وأ(املأمولاملستوى املطلوب إلشباع هذه احلاجة -
فعال).حدث (الذيلإلشباع ياملستوى احلقيق-
املطلوب.توقع مستوى أو درجة اإلشباع -
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لن حتفز هذه الرغبةفلو فرضنا أن لدى شخص ما رغبة يف حتقيق مكانة اجتماعية معينة فإن 
لنسبة وكانت مكانةاملكانة)،للفرد (احلرص على حتقيق هذه السلوك إال إذا كانت ذات امهية 

املرغوب)،الفعلي لإلشباع أقل من املستوى املأمول أو (املستوىالفرد احلالية أقل من املكانة املأمولة 
.قيق هذه الرغبة حتوكان توقع  إذن فال يكفي وجود احلاجة لتصبح دافعا أكيدا للسلوك بل ال قو

ها كاملة حىت تصري موجهة بد من توافر الشروط  له.اليت ذكر
" فريى أن احلاجة شيئ ضروري الستقرار احلياة نفسها –1978–أما " حامد زهران 

سلوب أفضل الفسيولوجية)(احلاجات - يف حني يرى " سكينر النفسية).(احلاجاتأو احلياة 
ا إذ ينبغي التمييز بني احلاجة املفاهيم املرتبطة وبني بعض" أنه جيب عدم اخللط بينها - 1974

فعندما يريد الشخص احلصول لحاجة،لرفاألحتياج هو الوجه الظاهوالرغبة،العوز واالحتياج أو
وقوة هذهكما أن الرغبة أو األمنية دليل أيضا وجود لديه،على شيئ فهذا يعين وجود حاجة 

احلاجة.
ا اىل الفعاليةأما " هارتلي " فيعتربها حالة من الالتو و  مييز بينها وال ازن داخل العضوية تدفع 

أما " يوكومب" فيعرفها اإلنساين.يعتربها كلها فعاليات طبيعية توجه السلوك وامليل بلوبني الدافع
ا حالة للعضوية تتحرك فيها الطاقة اجلسمية  ويعرف امليلاحمليط،انتقائية حنو أجزاء وتتجه بصورةأ

ا اإلنسان  انه حالة طبيع وهكذا فاحلاجة الفعالية،وهي حتدث نزوعا إىل كاالضطرابية يشعر 
السلوك.اليت يتجه إليها وعلى الغايةتشتمل على حالة توتر 

سهال التمييز بني امليل إىل وامليل فليس(احلاجة)ويالحظ أنه من الصعب التمييز بني الدافع 
االكل.احلاجة إىل الغذاء حيث يكون امليل متجها حنو ووالدافع الاجلوع يف احلالة اخلالصة 

هي احلاجة واملقبولة أكثرومن خالل ما كتب يف املوضوع يبدو أن املصطلحات املعربة 
املعىن.الكلمتني للداللة على نفس –يف هذا البحث –والدافع وسنستعمل 

حظ تركيزها على العوامل الداخلية اليت تثري النشاط ومن حتليل خمتلف التعريفات السابقة نال
رة أي فعل دون تعاون من عوامل استمراريته.وتساعد على ثري هلا يف إ أما املنبهات اخلارجية فال 

داخلية فاإلنسان يسعى إىل حتقيق أشياء معينة لوجود ميل بداخله يوجهه حنوها وقد يتهرب من 
له جيعله يتجنبها أشياء أخرى نظرا مليل اخر داخ
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نفس اهلدف ويسعى لتجنبمعني،ت ما للوصول إىل هدف قكما أن الفرد قد يسعى يف و 
داخله.يف وقت اخر داللة على حدوث تغيري يف 

ذا املعىن ميكن  "حالة توتر أو استعداد داخلي يثري السلوك ذهنيا كان أم ا:تعريفهافاحلاجة 
كريتشفيلد أرنوف و (كرتشيتوجيهه إىل غاية او هدف ويسهم يفره استمراويساعد علىحركيا 
.)النفسيةجابر عبد احلميد / منتدى الصفاء للصحة ويتنج،

Index-/www.elssafa.com
واسعا من واختلفت اختالفااإلنسانية ومصدر احلاجاتالبحوث يف طبيعة وقد تعددت

ثر سلوكهة اإلنسان تبعا للفكرة السائدة عن طبيعألخروقت  العوامل.مبختلفو
ونتائج البحوثالدراسات العلمية واملبين علىإن التفسري املوضوعي للسلوك اإلنساين 

لطبيعة الديناميكية هلذا  اج تفاعل عوامل داخلية يف اإلنسان تفهو نالسلوك،النفسية يفرض اإلميان 
لبيومثريات خارجية شكاهلا عنه متثل ما مسي  ا املتعددةئة  والطبيعية واالجتماعية ومسميا
ت تفسري احلاجات، والنفسية وغريها لتفصيل عند احلديث عن نظر .وستوضح هذه النقطة 

رها املتمثلة يف السلوك الناتج عنها  وجتدر اإلشارة إىل أن احلاجات ال ميكن مالحظتها عن طريق ا
" "ماسلووالذي يسميه" يف مقابل السلوك غري املدفوع دفوعلسلوك ب "السلوك املوالذي يسمى

:سلوكا  تعبري
ولكن هذه األسباب ، من املعلوم أن لكل سلوك أسبابه اليت أنتجتهالسلوك غري املدفوع :-

فقد تكون هناك عوامل أخرى وراءه  ، ليست دائما هي احلاجات أو الدوافع مبعناها النفسي
الة سلوكا غري مدفوع أو بتعبري مسي يف هذه احلو ،غريهاو العقاقريو ألدويةاو الشرطيةكاالنعكاسات

، ته ال خيدم أي هدف اخر سوى وجودهيتميز بكونه غاية يف حد ذاو ،" سلوكا تعبريما سلو"
، حيدث بصورة تلقائية حتدده قوى داخلية أكثر مما حتدده العوامل البيئية، غري متعلم، و وهوال شعوري

. التعبري عن املشاعر املختلفة، االسرتخاءال من السلوك مثل طريقة املشي او الوقوف و يشمل أشكاو 
وهو ال حيتاج إىل تعزيز حىت يستمر. 

التعلم،وهو عادة يكتسب عن طريق التوافقي،لسلوك ما سلوويسميه املدفوع:السلوك -
اخلارجي،التكيف مع العامل حماوالت الفرد ويتمثل يفمعني،شعورية نتيجة جهد وحيدث بطريقة
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ا املختلفة فهو سلوك يتجه وفيما يقوم حنو هدفبه من نشاط إلشباع خمتلف حاجاته يف مستو
معايري السلوك املدفوع كالتايل: وميكن حتديداحلاجات.حمدد يدفعه نقص ما يف حاجة من 

لنسبة ملوقف معني هي اليت حتالطاقة:- دد قوة احلاجة أو الدافع. فدافع فالطاقة الناجتة 
ساعات فقط دون أكل 03تكون أقوى منه بعد موقف)ساعة دون أكل مثال (24اجلوع بعد 

.مغاير)(موقف
هذه احلالة ال يستسلم بل يقاوم ميله والفرد يفالستمرار،: يتميز السلوك املدفوع االستمرار-

لنسبة هلذا دليل على ضوعدم املقاومةلعدم بذل اجلهد  السلوك.عف احلاجة لديه 
يتسم هذا السلوك ايضا ب " القابلية للتغري " فهو قد يتخذ أشكاال خمتلفة للتغري:القابلية -

وإشباع فالدافعية لدى الفرد جتعله يتبع أساليب متعددة لتحقيق غرضه املطلوب.لتحقيق اهلدف 
الكثرية)عا للظروف املختلفة اليت يسعى إلشباعها (تكيف السلوك تباحلاجة

ت خطرية واالضطراب يففاحلاجات اإلنسانية تظهر عندما يبلغ النقص  موضوعها مستو
تصحيح وضع ونشاطها قصديكون ظهورها وبطبيعة احلالالذايت.التوازن اضطرابتؤدي إىل 

ونوعها:لفتني تبعا لطبيعة احلاجة التوازن الذايت تتم بطريقتني خمتوعملية استعادةواستقراره.الكائن 
حلاجات البيولوجية األولية أين تنعدم إرادة الفرد األوىل:الطريقة  ووعيه ويستعاد فيهامرتبطة 

بعض األفعال و مثل عملية األيض اخلربة.وليد وبدون تعديلالتوازن أوتوماتيكيا بطريقة دقيقة 
املختلفة.تدخل فيها العمليات العقلية فعملية اإلشباع هنا الية ال ت.املنعكسة

ته املختلفة الطريقة الثانية: - حلاجات اليت يتطلب إشباعها تدخل الفكر البشري مبكو وتتعلق 
نوية.كانت هذه احلاجات أساسية أو اجتماعية سوآءاالتذكر)،(التخيل،

ذكر أهم كل واالجتماعية معولوجية وفيما يلي توضيح خمتصر للفروق بني احلاجات البي
منها:

الذي من خالل التصنيف وميكن توضيحها: (البيولوجية)األساسية أو األولية احلاجات-1-
klinberg" أورده خذ ثالثة اشكال وبني فيه" -1942- أن الدوافع أو احلاجات البيولوجية 
وهي:
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ا إىل حد كبري كاجلوع وميكن التنبؤ،عامةحمدد،ذات أصل بيولوجي حاجات-أ - 
عام لدى كل األفراد رغم اختالفهم يف اختيار وموجود بشكلفمظاهره الفيسيولوجية واضحة مثال،
الطعام.نوع 

كبرية، وموجودةا أيضا بدرجة  وميكن التنبؤحمدد،ذات أصل بيولوجي حاجات- ب -
تمعات إال أن األفراد خيتلفون تمعات بكل ا فيها كاحلاجة إىل اجلنس مثال حيث تعمل بعض ا

لنسبة للقساوسة (نظرةعلى قمعها لدى فئات معينة  والرهبان ومالزمي الكنيسة إىل الزواج مثال 
األديرة).
لدى الكائنات اإلنسانية إال أن وهي عامةهلا أصل فيسيولوجي غري واضح حاجات- ج -

امثال،فيها بشكل أكثر وضوحا كاالنفعاالت الفروق الفردية تظهر  صعب جدا عكس والتنبؤ 
:السابق)نفس املرجع والثاين. (النوعني األول 

" يف otto klinbergيصفها "و :(املكتسبة)أو الثانوية االجتماعيةالدوافع-2-
ا حتدث ا حاجات ليس هلا أصل فيسيولوجي معروف إال أ مستمرة،بصورة تصنيفه املذكور كو

تلعب الثقافة دورا كبريا يف حتديد هذه احلاجات على و منوه،ظروف و هي ذات عالقة خبربات الفردو 
تمع،أساس أن السلوك اإلنساين من منتجات  تنبع من االجتماعيةأصول حاجات الفرد و ا

حاجاته و إليها،ينتمي تظهر فيها صورة الثقافة اليتمرأةإليها، فاإلنسانمطالب اجلماعة اليت ينتمي 
تمع.هي صورة ملا حيتاجه  يلي:ذكر أمهها فيما وتقسيمها ميكنحصرها ورغم صعوبةا

األمن.احلاجة إىل –أ - 
واالنتماء.احلاجة إىل احلب –ب - 
السيطرة.احلاجة إىل –ج - 
التملك.احلاجة إىل –د - 
اجلماعة.إىل التوحد مع احلاجة-ه - 
نواعها املختلفة جةاحلا- و-  .مادية، مجالية، اجتماعية، سياسية، دينية)(نظرية،إىل متثل القيم 
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إشكالية ضبطها أو والدوافع تواجهناعند احلديث عن احلاجات احلاجات:تصنيف –نيا -
فمن الصعب جدا على دارسي السلوك اإلنساين اإلملام ببواعثه وأعداد حمددة،حصرها يف قوائم 

لدراستها.وتصنيفها تسهيالإىل تقسيم هذه الدوافع واملتباينة ولذلك نلجأعه املتعددةودواف
م اختلفوا يف وضبطها غريولقد حاول كثري من علماء النفس تنظيم احلاجات النفسية  أ

نتيجة اهتمام كل منهم جبوانب معينة من الشخصية دون جوانب ويف تصنيفهاويف نوعهاعددها 
بعض مظاهر السلوك اإلنساين دون بقية املظاهر.والرتكيز علىى،اخر 

"هنري والدوافع جند:للحاجات وتنظيمات خمتلفةالعلماء الذين قدموا تقسيمات أشهرومن 
وغريهم." ما سلو"و" ألدر" و"ميلر"و" كول"و"اريك فروم"وموراي "و" هريلوك " و"كاتل"

التصنيفات:هذه وفيما يلي نستعرض بعض
:murray–" موراي تصنيف-1-

خمتلفة:جمموعات وصنفها إىلاحلاجات،لقد اهتم " موراي " بتحليل 
جلوانب):األولية (حشوية املنشأاحلاجات- أ -  الفيزيولوجية الضرورية للحياة مشرتكة بني وتتعلق 

واإلخراج.النفس الشراب،للطعام،احلاجة مجيع أفراد النوع الواحد من الكائنات احلية مثل 
اليت حييا االجتماعيةالبيئة ): مصدرهاpsychogenic-املنشأ(نفسيةالثانوية احلاجات- ب - 

إىل وتشمل احلاجةواالستقرار النفسياالتزانإىل ويؤدي إشباعهافيها اإلنسان عرب مراحل منوه 
واالستقالل.السيطرة التملك،

للحاجات منهم بتقدمي قائمةخاصة اإلنكليزيني و اي " خدمة كبرية لعلماء النفسوقد قدم " مور 
نوية ساعدت مجيعها على الوصف و مثاينو أولية،تكونت من ثالثة عشرة حاجة  عشرين حاجة 

احلاجات:فيما يلي ذكر أهم هذه و الفرد،الدقيق لشخصية 
..اخل. الصحة،جلنساخراج، التنفس، النوم،للطعام، للشراب، اإلأمهها: احلاجةو احلاجات األولية

وأمهها:احلاجات الثانوية -
الفردية.وجود امللكية للتملك:احلاجة -
التميز عن االخرين يف الكفاءات للتفوق:احلاجة -
التحرر من التقييد.واالستقالل:احلاجة للتفرد -
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الغري.إشباع احلاجات من خالل سلوكات التعاون:-
االخرين.ضبط السيطرة:-
وعقوبتهم.التعارض مع االخرين العدوان:-
لذاتاالستسالم اإلذالل:- .واالستخفاف 
بقوة.ممارسة القدرات اإلجناز:-
للذات.العام قديرالتالظهور:-
املتبادلة.عالقات الصداقة االندماج:- 
وإبعادهم.عن االخرين االنفصالالنبذ:- 
الشخصية.شباع حاجات الغري من خالل السلوكات إالرعاية:-
املؤملة.من املواقف االرتدادالتجنب:-
االخرين.محاية الذات من انتقادات الدفاع:-
واخلربة.تفهم العالقات بني األفكار الفهم:-
م:تقليد الغري - الغري.اخلضوع لسلطة والتشبه 

أمهها:حظات تتعلق بدراسة احلاجات عند " موراي " هذا وجتدر اإلشارة إىل أن هناك مال
وضع جمموعة أخرى من ذكرها،إلضافة إىل قائمة احلاجات األساسية اليت األوىل:املالحظة -

يتم ضمها إىل هذه القائمة كلما دعت الضرورة إىل ذلك خاصة عند ظهور (احتياطية)احلاجات 
القائمة.يف سلوكات ال تفسر على ضوء احلاجات املدونة 

لنسبة للحاجات األساسية اليت ذكره يف قائمته فقد صنفها طبقا لطريقة التعبري عنها يف اأما 
جمموعتني:السلوك إىل 

الشخص.خالل سلوك وبسرعة منتظهر بصورة مباشرة وهي اليتالظاهرة:احلاجات –أ -
وبوضوح فنقولعني بسرعة ال تظهر مباشرة من خالل سلوك موهي اليتالكامنة:ب احلاجات-

ا قد كبحت أو   كبتت.عنها أ
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نزعات ذات ولكن توجدللحاجات،يتصور " موراي " وجود تنظيم هرمي :الثانيةاملالحظة -
ثريا يف السلوك (مبعىن أن وتظهر بصورةقوة متميزة  مباشرة أكثر من غريها مما جيعلها أكثر 

)القوة.احلاجات غري متماثلة يف 
ا حاجات فرعيةو هناك حاجات قد تظهرالثالثة:املالحظة ) حلاجات subsidiory(كأ

فالفرد حياول . أخرى أساسية ، فاحلاجة للتواد مثال قد تكون حاجة فرعية للحاجة إىل السيطرة
االخرين. ويسيطر علىكبري من األصدقاء حىت يستطيع أن يصري مرموقا يف اجلماعة تكوين عدد

واحلاجة احلرية)،من أجل (الصراعتكون حاجة فرعية للحاجة لالستقالل قدواحلاجة للسيطرة
مثل حماولة االستقالل االستقالل،قد تكون فرعية ألي حاجة ال ميكن إشباعها بغري لالستقالل

اللعب.ذهاب الطفل إىل املدرسة إشباعا حلاجته إىل ومثل عدمأخرى،إلجناز مهمة 
لإلشباع، فقددث نوع من الصراع أو التصارع بني احلاجات طلبا قد حيالرابعة:املالحظة - 

للسيطرة.مع احلاجة للعدوان، أوأو مع احلاجة لإلجناز،للتواد مثال مع احلاجة تتصارع احلاجة
).1987سيد أمحد غريب، حممدت،ميز،(نويل 

.)2006، سامل(زينبيف hurlock" هريلوك تصنيف- 2-
فئات 03ل أحباثها العديدة إىل أن احلاجات األساسية للمراهق ميكن تصنيفها إىل من خالأشارت 
. املاءو احلاجة إىل الطعام- 1-العضوية:احلاجات- أ - هي:

الراحة.إىل احلاجة- 2- 
اجلنس.إىل احلاجة- 3- 

البشرية.اسية الستمرار احلياة وهي أس
ألمن احلاجة- 1- النفسية:احلاجات- ب- النفسي.للشعور 

لالستقاللية.احلاجة- 2- 
معني ).  شيءإىل التحصيل (حتقيق احلاجة- 3- 

نتماء.لالاحلاجة- 1-االجتماعية:احلاجات-ج -
واحلب.إىل العطف احلاجة-2-
الرفاق.إىل احلاجة-3-
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االجتماعية.إىل املكانة احلاجة- 4- 
م فهيكلري الباقي،عبد (زيداناالجتماعيني و جمموعة أخرى من الباحثني النفسينيوهناك-3-

منصور حسني ) وضعوا تصورا ألهم حاجات املراهقني ، حممد خليفة بركات، راجحعزت ،أمحد
على النحو التايل :

االحرتامو االنتماءو إىل األمنةتتطلب احلاجو االجتماعي:القبول و إىل املركزاحلاجة-أ- 
دريب على حتمل التو املعاملة احلسنةو االجتماعي،القبول و التهديد،و التحرر من اإلحباطو 

املسؤولية.
يف سعي املراهق إىل تكوين عالقات وتظهر األسرة:والتحرر منيف االستقالل الرغبة-ب -

وهنا ينبه األولياء إىل برجولته،االعرتافالكبار على حماولة إرغاميف و األصدقاء،خارج األسرة مع 
احلياة.املتهم كأشخاص هلم رأي يف العنف يف معاملة األبناء ومعو عن القسوةاالبتعادضرورة 

لنسبة (الطبيعي)تظهر يف حماولة اعتماد املراهق و :املادييف االستقالل الرغبة-ج - على نفسه 
طبيعة املهنة يناسبه،التعليم الذي (نوعحيث يبدأ يف التفكري يف مستقبله حاجياته،لتلبية خمتلف 

لى األولياء احلرص على توجيهه التوجيه السليم حىت هنا ينبغي عو اخل).. . اليت حتقق طموحاته
جلوئه إىل السلوك و بقدراتهو ألن فشله يؤدي إىل فقده الثقة بذاتهحياته،يستطيع النجاح يف 

. سلوكا غري سوييعتربالتعويضي الذي 
موعة من القيم وتظهر يف:واملعايريإىل املثل احلاجة-د- ليت حياول أن اواملثل العلياختري املراهق 

ا سلوكه يف  به،هذه القيم اليت يستمدها أوال من أسرته مث من العامل اخلارجي احمليط احلياة،يوجه 
للحياة واألعراف والقوانني املنظمةعلى األسرة مساعدته على فهم املعايري االجتماعية وهنا جيب
جمتمعه.العامة يف 

راجعته ملكتسباته اليت كانت متثل يف طفولته مسلماتتظهر يف مو :الكاملإىل الفهم احلاجة-ه-
التساؤل و هنا ينبغي على احمليطني به إعطاءه فرصة املناقشةو الفكرية)و الدينية(املسائلبديهيات و 

. شكوكه حىت يعرف بنفسه أن الشك هو أوىل خطوات املعرفة الصحيحةعن كل ما يثري
ميول و حلاجة اجلنسية بتأثريها القوي يف اهتماماتتظهر ا:اجلنسيةو البيولوجيةاحلاجات-و-

ا،و لةــــهنا تزداد احلاجة إىل اإلرشاد النفسي نظرا ملطالب هذه املرحو املراهق. فإشباع حتد
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قق له األمن النفسي كما أن عدم إشباعها بطريقة مباشرة سوية حياألساسية للمراهقاحلاجات 
أساليب غري سوية مما و غالبا يف إشباعها بطرق غري مشروعةمثل تيدفعه للبحث عن البديل الذي ي

. )2006، ( زينب ساملالشذوذو يوصله يف النهاية إىل االحنراف
أعد هذا الباحث قائمة تضمنت سبعة دوافع رئيسية تعترب يف «:" ميشال أرجايل تصنيف-4-

ا تصوره هواعتمد يفنظره املصدر الرئيسي للسلوك البشري  ذا على الدراسات املختلفة اليت قام 
هي:وهذه الدوافعاملوضوع،علماء النفس القدامى يف هذا 

ئية.الدوافع اجليولوجية االجتماعية:الدوافع غري - والفيز
وتوجيهه.الرغبة يف محاية الغري االعتمادية:-
والتقارب.إقامة عالقات مع الغري على أساس التشابه الصداقة:-
ث.بني الذكور اجلنسي:ذب التجا- واإل
واإلشراف عليهم.الرغبة يف التميز عن االخرين السيطرة:-
.العدوان:- أو ماد الرغبة يف أذى الغري معنو
يف البحث عن اهلوية الشخصيةوتتمثل الدوافع عند هذا الباحث وتعترب قمةالذات:تقدير -
الغري.احرتامها من طرف و 

: أوضخ هذا الباحث يف تصنيفه للحاجات ستة أقسام واسعة ، "rotterتصنيف " روتر -5
و يقول ،وكل قسم ميثل جمموعة من السلوكات اليت تؤدي إىل نفس الغرض 

ائية لنسبة للناس و " روتر " أن هذه القائمة ليست  واليت لكنها تضم أغلب احلاجات األساسية 
يلي:تتمثل فيما 

السمعة وهي حاجة قوية لدى والبحث عنالتعارف،يف عين الرغبةوتاملعروفة:املكانة –أ -
وتتضمن:أغلب البشر 

ضيةالدراسة،احلاجة للتفوق فيما يعتربه الشخص أمرا مهما مثل -  واملال واجلمال.واأللعاب الر
.الصيت)(ذيوعاحلاجة للمكانة مبعناها الواسع - 
وتتضمن:ضبط سلوكهم و االخرينتعين حاجة الفرد للتحكم يفو السيطرة:–ب -
لسلطةاحلاجة للمهابة -  الغري.على والشعور 
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وأن يتحدث،احلاجة جللب انتباه االخرين كحاجة الشخص ألن يستمع االخرون إليه عندما - 
حديثه.يتقبلوا

ويعين احلاجة للتحرر من سلطة االخر ويتضمن البحث عن احلرية اليت من االستقالل:-ج-
نفسه.واالعتماد علىيستطيع اإلنسان التصرف يف قراراته خالهلا 

ر السلبية له، ومحايتهوتعين حاجة الفرد الهتمام الغري ورعايتهم واالعتماد:احلماية-د- من اال
املختلفة، وكمثال على هذا ما نالحظه منومد يد العون له إلشباع حاجاته والفشل،لإلحباط 

ابنتها هلا عند أو حرص األم على مالزمة مرضه،وجته جبانبه عند حرص الزوج على أن تكون ز 
الشدة.
تتمثل يف حب االخرين و اجلاه،هي حاجة ال تشبعها املكانة أو و :العطفو احلب-ه -

به.ارتباطهم وجدانيا و اهتمامهم بهو للفرد
تشمل احلاجة للطعامو تعترب من احلاجات األولية أو األساسيةو الفيزيقية:الراحة-و-

بعة من حاجة متعلمة،و هذا فضال عن حاجات أخرى مكتسبةاجليدة،الصحة و األمن الفيزيقيو 
مثال.اإلنسان للمتعة مثلما يالحظ عقب اإلشباع اجلنسي 

).94ص،1،2007جالنفس،دراسات متخصصة يف علم و حبوثمعمرية،(بشري
: "ما سلوتصنيف " أبراهام –6-

ت لقد كانت نظرية " موراي " اليت سامهت يف نشأة كثري من االختبارات  واالستبيا
" نظريته يف هرمية هي األساس الذي بىن عليه "ماسلو–بقياس الشخصية االنسانية املتعلقة

او اليت تضمنت تصنيف خمتلف احلاجات االنسانيةاحلاجات. يف أولويتهاو ترتيبها اعتمادا على قو
السلوك.يف التأثريو طلب اإلشباع

ثريا يفلإلشباع الفوري وأكثرها طلبا" أن أقوى احلاجات ما سلويعتقد "  السلوك هي و
لنسبةحنو قمته قلت قوة احلاجات وكلما اجتهنااهلرم،تلك الواقعة يف قاعدة  لإلشباع،وأولويتها 

مي " للغلبة والسيطرة الذي يعين أن احلاجات املنتمية نظريته مفهوم " التصاعد اهلر ويستعمل يف
أكثر غلبة واليت تعترباألدىن األعلى ال تظهر اال بعد اشباع احلاجات املنتمية للمستوىللمستوى
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ال لنشاط لنشاط وسيطرة، وتتوقف احلاجة عن ا ثري يف حتريك السلوك فور اشباعها فاسحة ا أو 
.. وهكذا.. شباعهااخر يف مستوى اعلى من أجل إ

" هلرمية احلاجات مؤهل لتفسري السلوك البشري يف ظل احلضارة ما سلوتصور "ويالحظ أن
العام حول أولوية اهتمامات الفرد واجتاهات الرايوأنه يتناسبالغربيتني، خاصةوالثقافة 

لنسبةام يظهر أنه من الناحية املنطقية وجوب توفر الكفاية من الطعواحتياجاته، حيث واألمن 
لفلسفة  يؤخذ على هذه النظرية وأهم ماوالفن وغري ذلك.للشخص قبل حبثه عن أمور تتعلق 

" مل حيدد هلا التعريفات اإلجرائية مما ما سلوألن "األساسية،وجود نوع من الغموض يف مفاهيمها 
ال واسعا لكثري من  تنظيمه.تضمنة يف يف وصف طبيعة هذه احلاجات املاالجتهاداتفتح ا

ت املفسرة  للحاجات:النظر
ت املفسرة للحاجات اإلنسانية تنطلق من تصورين خمتلفني ، بعضها ينطلق من  إن النظر

ألساس البيولوجي للحاجات االخر ينطلق من التصور الثاين البعضو التصور األول الذي يؤمن 
ملؤثرات الثقافيةو املناقض للتصور األول الذي يعتقد أن احلاجات منشؤها اجتماعي يتعلق 

. احلضاريةو 
ت اليت تبين موقفا وسطا جيمع بني العوامل البيولوجية وبني هذين التصورين تقع بقية النظر

ت.احلاجانشأة والعضوية والنفسية واالجتماعية يف
بكل ما كتب يف موضوع احلاجات ال بد من الرجوع إىل خمتلف لإلملامالغرائز:نظرية –أ - 

االجتماعي.ذا امليدان منذ ظهور علم النفس والدراسات املرتبطةالبحوث 
يف بداية القرن  على 20ويف هذا اإلطار تستوقف الباحث نظريتان أساسيتان ظهر ركز

ومها:زة دراسة الغري
اليت قدها يف كتابه و يف النشأة االجتماعية لأل"1902-كويل - c.h.cooly" نظرية-1-

حلاجات العامة أو الشائعة للذات وهي ديتحو النظام االجتماعي "و " البشرية ث فيه عما يسميه 
تمع، و احلاجات املتوافرة لدينا مجيعا ثالث حاجات :وتتمثل يف، اليت ال جتد إشباعها إال يف ا

الذات.إىل التعبري عن احلاجة- أ- 
الذات.احلاجة إىل تقدير -ب- 
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الطمأنينة.احلاجة إىل –ج - 
ويرى "كويل" أن السبب الرئيسي يف كثري من املتاعب النفسية االجتماعية لدى الكثريين هو 

احلاجات.عدم إشباع هذه 
خطوطها العريضة يف واليت بنييف الغرائز "ماكدوجل–w.m.c.dougall"نظرية-2-

سم " مقدمة لعلم النفس االجتماعي "  يف (الغرائز)فيه امليول الفطرية الذي بنيكتابه املعروف 
مث تبيان أمهية كل منها يف احلياة الشخصية،أوضح كيفية انتظامها أثناء عملية تكوين اإلنسان،

االجتماعية لإلنسان.
" تشريان إىل جمموعة "غريزيو"س االجتماعي على أن كلمة "غريزةعلماء النفلبويتفق أغ

صلت(مبعناهمتوافرة لدى مجيع أبناء النوع احملددة،من امليول الفطرية  يف الشخصية البيولوجي وقد 
ن ال ميكولذلك فإنهبيئته،االنسانية نتيجة عملية تطور بطيء حدث أثناء حماولة النوع التكيف مع 

وخاصة أما عن عالقة هذه امليول بسائر جوانب البناء النفسي األفراد،استئصاهلا من شخصيات 
:تفسريانفهناك الذكاء

ذا يزداد متيزه عن (وذبول غرائزه و يقرر أن تطور اإلنسان اجته به إىل منو قدراته العقلية–1- 
."هذا الرأي مل يقتنع به "ماكدوجلو الزمن)،احليوان عرب 

دة يف الذك–2-  ال تؤدي إىل ضمور اءيقرر أن ذكاء اإلنسان يزداد فعال بتطوره غري أن هذه الز
دة قدرة اإلنسان على التحكم فيها هذا الرأي يوافق و تعديلهاو توجيههاو الغرائز بل تؤدي إىل ز

" الذي يشريان فيه إىل وجود الغرائز "وليم جيمسو"وجل" كما يوافق على رأي "شنيدرماكدعليه "
يعرف و نشاطه،و وهلا أمهية كربى يف توجيه سلوكهاحليوان،لدى اإلنسان أكثر مما هي عند 

هي استعداد نفسي عضوي                           بقوله:" الغريزة "ماكدوجل
حيتم عليه أن يقوم كما املوضوعات،حيتم على حامله أن يدرك فئة معينة من موروث،فطري أو 

ذا  ).1966سويف (مصطفىالعمل.بفعل معني أو أن يعاين على األقل دفعا حنو القيام 
ثالث:" ماكدوجل " الغرائز إىل جمموعات وقد قسم

موعة األوىل مع االنفعاالت املصاحبة - االيت:يوضحها اجلدول هلا،ا
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هلا:واالنفعاالت املقابلةجدول يبني الغرائز 
االنفعال املقابل هلاالغريزة الرقم

اخلوف اهلرب01
االمشئزاز النفور02
والعجب الدهشة االستطالعحب 03
الغضباملقاتلة04
العبوديةاخلنوع  05
االزدهاركيد الذات06
احلناناألبوية الوالدية07

موعة الثانية- من:ئز وتتألف من الغراا
التناسلية.الغريزة اجلنسية أو - 
التجمع.غريزة - 

اإلنشاء.غريزة البناء أو - 
التملك.غريزة االستحواذ أو - 

رة هذه الغرائز غري الواضحة والنفسية اليتغري أن املظاهر الوجدانية  لتايل يتمكنتنتج من إ و
مساء االنفعاالت اليت ولذلك فإنمعينا،حثون من إعطائها إمسا البا " ماكدوجل " مل يضع قائمة 

موعة  األوىل.تصاحب هذه الغرائز كما هو احلال يف ا
موعة الثالثة - من بينها كبريا، ويذكريعتربها " ماكدوجل " ضئيلة القيمة ومل يعطها اهتماما  و ا

اجلانب الوجداين فيها ال يثري االنتباه تقريبا ( نفس و الزحف أو املشي ،و الغرائز اليت تدفع إىل احلبو
. املرجع السابق )

اجلسمي فهي مصدر و يعترب " ماكدوجل " الغرائز هي احملركات األوىل للنشاط النفسيو 
لنسبة لإلنسان فهي اليت حتدد غايته ات أخرى قهناك حمركوحدها،لكنها ال تعمل أهدافه،و الطاقة 

هي تلك العادات املكتسبة اليت كانت يف البداية 
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ا هي احملركات وخادمة هلا،عتمدة على طاقة الغرائز م ا حىت أصبحت تظهر كأ مث استقلت بذا
للسلوك.املباشرة 

ن توجهان مااألمل فهو أما اللذةالغرائز،متطلبات أداة لتحقيقويعترب العقل عند "ماكدوجل "  إشار
الفعل،فاللذة تعمل على استمرار اإلشباع،ائز حنو اختيار أنسب الوسائل للوصول إىل عملية الغر 

هي أساس حياة و هي قوام الطبيعة البشريةإذافالغرائزتعطيله،بينما يعمل األمل على إيقافه أو 
تمع ألنه حيمل غريزة التجمع ، ويتزوج ألن لديه االجتماعية،اإلنسان  غريزة فهو يعيش يف ا

لغريزة الوالدية ، فهي مصدر لكل السلوكات اإلنسانية ، أما البيئةو جنسية يعطف على أوالده 
. التعلم فيقومان بتوجيه هذا السلوك فقطو 

أمهها:تبقى اإلشارة إىل أن الغرائز قابلة للتعديل وفق قوانني 
رتقاء النوع يف سلسلة - لتطور.اتزداد قابلية الغريزة للتعديل 
أما اجلزء املركزي فال يتغري. مبعىن أن واحلركي.تتوفرقابلية الغريزة للتعديل يف جزأيها احلسي -

العمليات املعرفية اليت تثري الغريزة قد تتعقد وتتنوع ، كما أن احلركات اجلسمية اليت حتقق أهداف 
لعصيب املالزم هلا تظل مجيعا النشاط او العواطفو لكن االنفعاالت ،الغريزة قد تتنوع إىل حد بعيد 
الغرائز و . ويف مجيع املواقف اليت تثري الغريزة، وعند مجيع أفراد النوع، حمتفظة بطابعها طول حياة الفرد

لنسبة للقابلية  املص - (الصياحمليالد افقليل منها يتضح مباشرة بعد للتعديل،ختتلف فيما بينها 
أما الغرائز الرئيسية فمعظمها الينضج إال يف سن ،يل احلبو ) وميكن اعتبارها غري خاضعة للتعد

. (نفس املرجع السابق ). ختضع لتعديالت متعددةو متأخرة
استخدم "فرويد " مفهوم الغريزة مبعىن القوة اليت تثري كل التوترات اليت يعيشها 1949يف سنة 

افرتض وجود غريزيتني و لسلوكه،ئيسية الفرد بسبب مطالبه ورغباته اجلسمية اليت تعترب الدوافع الر 
ن الغرائز،أساسيتني تضم كل منهما عددا اخر من  ن الغريز مها:ها

الذات.وتتضمن احملفزات اجلنسية اليت تعترب دوافع احملافظة على احلياة:غريزة -
ورة وحتطيم أي شيء حىت حياة اإلنسان ذاته يف صالعدوان،وتشمل الرغبة يف التحطيم:غريزة -

املوت.
أمهها:وقد تعرضت نظرية الغرائز النتقادات واسعة 
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لقد أثبت الكثري من الدراسات األنثروبولوجية عدم صحة كثري من فرضيات نظرية الغريزة فقد - 
لدى كثري من القبائل خالفا ملا يعتقده أنصار وغريزة التملكأثبتت مثال عدم وجود غريزة العدوان 

الغريزة.نظرية 
ملا وديناميكي خالفاأن الشخصية اإلنسانية كل متكامل والدراسات النفسيةأثبتت البحوث -

بعض.تقره هذه النظرية من أن السلوك اإلنساين هو عدد من الغرائز منفصل بعضها عن 
أننا نتزوج ألن فعندما نقول، معانيهو لقد أفرغت نظرية الغريزة السلوك اإلنساين من أهدافه-

إننا نتزوج حبثا عن السكينة، ال أبعادهو لدينا غريزة جنسية فإننا يف احلقيقة مل نفسر هذا السلوك
. البناءو التكاثرو 

ا قوى داخلية جترب الفرد على االختيارو لقد ألغت اإلرادة- ا للغرائز على أ اإلنسانيني بنظر
أهداف،لوك بعيدا عن العقل مما جيعل احلياة اإلنسانية دون فهي تفسر السسلوكاته،القيام مبختلف 

معىن.بناء احلضارات دون و التجارب اإلنسانيةو املعرفةو العلمو 
ال على و رؤى هذه النظرية االتفاق على عدد الغرائزو مل يستطع الباحثون الذين تبنوا افكار- 

أنواعها األمر الذي ميس بعامل املوضوعية العلمية
لقد استعمل مفهوم التوازن الداخلي يف علم النفس ألول مرة الداخلي:نظرية التوازن –ب -

نزوع العضوية لالحتفاظ حبالة داخلية ويقصد بهعلى يد عامل النفس " والرت كانون " 1915سنة 
فكلما أدى تغري الظروف الداخلية إىل إختالل يف هذا التوازن النسيب،يغلب عليها طابع الثبات 

نيا إىل حالة سع التوازن.ى الكائن احلي إلعادته 
استعادة و يعترب أصحاب هذا االجتاه السلوك اإلنساين حلقة مستمرة من اختالل التوازن و 

قد و إعادة التوازن )–عملية اإلشباع –احلاجة إىل الطعام —اختالل يف التوازن–التوازن (اجلوع 
أصبح الالتوازن غري مقتصر فقط على االختالل و نفس احملدثنيتوسع ( مبدأ التوازن ) لدى علماء ال

الفيزيولوجية بل تعداه إىل ما حيدث من اضطراب يف احلاجات النفسيةو يف احلاجات البيولوجية
تعين قيام الفرد بسلوكات معينة يف و يرتبط مببدأ " التوازن " مفهوم " امليكانيزمات "و االجتماعية ،و 

ا عن حاجاته، و خفض التوترمواقف خاصة من أجل  هي سلوكات يتعلمها الفرد من بيئته ليعرب 
داخل الثقافة الواحدة. ألخرمن فرد و لذلك فهي تتباين من ثقافة إىل أخرىو دوافعهو 
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أمهها:ولقد وجهت عدة انتقادات هلذا املبدأ 
ريخ ظهوره 1915من سنة لقد استمر استعمال هذا املبدأ يف تفسري خمتلف احلاجات البشرية - 

" الذي اعتربه مبدأ HARLOWريخ انتقاده من طرف الباحث "  1953إىل غاية سنة 
ضيقا على اعتبار أن هناك دوافع بيولوجية أخرى حمفزة للسلوك اإلنساين جبانب " دافع البحث عن 

األمر الذي يفرض كيفيات إلشباع احلاجاتو االتزان " يقول " بول توماس بونج " هناك عدة طرق
كمثال على هذا نتساءل عن تفسري لتفضيل طعام على و عدم االقتصار على فكرة " حتقيق التوازن "

اجلوع.رغم أن أي طعام يشبع حالة واحليوان؟اخر أثناء اجلوع لدى اإلنسان  
ال تدفعه فهذا األخرياإلنسان.يغفل هذا املبدأ أمهية العوامل اخلارجية يف تقرير سلوك -

وأيضا كيفبل هناك العوامل البيئية اليت تلعب دورا موجها ملا يسلك فقط،العوامل الداخلية 
يسلك.
بل يوجد أفراد التوتر،يثبت واقع احلياة أن االفراد ال يسعون مجيعهم دائما إىل خفض -

دة توترهم بدل خفضه حني يبحثون عن اجلديد  ممارسة املختلفة،(االكتشافاتمييلون إىل ز
ضات  ما يثريه من و االنتخايبو دخول املعرتك السياسيالرعب،مشاهدة أفالم اخلطرية،الر

ا واملوضوعي للدافعيةالتفسري العقلي ولذلك فإناخل).. . قلق مستمرو توتراتو صراعات هي أ
االجتماعية والنفسية وبني احلالةو وليدة تفاعل دائم بني مثريات البيئة اخلارجية مبعناها العام الطبيعية 

للفرد.الفيسيولوجية الداخلية 
ت-ج-  ت التعلم و اإلرتباطيةالنظر ، جاثري،سكينر ، فلوف، ( ثورندايك:االجتماعينظر

امير، كوفكا،كيلر ،  ك.هل رد ، م.فر ت أن السلوك ،ج. نديرا ) تعترب هذه النظر ج.روتر  
النشاط السلوكي ليس غاية يف و ، ثريات فيزيقية حسيةداخلية بل هو نتيجة ملال تثريه دوافع اإلنساين

ت معينة ، إنه صادر نتيجة عوامل تعزيز خارجية مستقلة عن  حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غا
. صاحب السلوك نفسه

ساينأصحاب النظرية االرتباطية ال ينكرون كلية وجود عوامل فطرية دافعة للنشاط اإلنو 
ا يف انفعاالت ثالثةو  م ال ينكرون وجود السرور،و الغضبو هي اخلوفو لكنهم حيصرو كما أ
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ا قليلة األمهية يف حياة الفرد والغرائز  يعتقدون أن اخلربة اإلنسانية أهم و العادية. لكنهم يعتربو
فالنجاح أو الفشل يف سلوك معني ، مصادر احلاجات

فقد يسلك الفرد الناجحة،وجيعله يرغب يف تكرار األمناط السلوكية هو الذي يوجه تصرفات الفرد 
قد يتعلم و التعاون)سلوك (تعزيزسلوك التعاون ألنه عاش مواقف كان فيها هذا السلوك مستحسنا 

هذا يعين أن و الناجح).السلوك (تعزيزالبحث عن النجاح ألنه عاش يف بيئة تبجل الناجحني 
العقاب يف احلياة مكتسبة من البيئة و فمعظم أنواع الثوابمتعلمة،احلاجات و العالقة بني األهداف

ونتيجة هلذا تصبح حاجاته متغرية تبعا ملا يتعلمه من جتارب.و نتيجة ما يعيشه الفرد من خربات
بعة من داخله ولكنها عوامل موجودة يف البيئة اليت يعيش فيها جديدة،خربات  فهي ليست 

.ذاتهوخارجة عن
ت االرتباطية على احلوافز  وتعتقد أن ما يوجه سلوك الناس العمل،ومعرفة نتائجتركز النظر

م للنتائج املرتتبة  عنه.هو توقعا
لنسبة ألساليب و  الواحدة،داخل الثقافة و شباع احلاجات من ثقافة ألخرىإخيتلف األفراد 

ت،اقتناء و هي سبب سلوك مجع املالفقد تكون احلاجة إىل تقدير الذات  ألن الثقافة اليت املاد
) هي تقدير الذات(قد تكون هذه احلاجة نفسها و كبريا،يعيش فيها الفرد تعطي هذا اهلدف وز

،ا الفرد تعظم هذه الصفات (تعزيز)سبب العدوانية والسيطرة على الغري ألن الثقافة اليت عاش فيه
دة املعرفةألن الثقافة تقدس العلمو با للتحصيل العلميقد تكون هذه احلاجة سبو  .. . العلماءو ز

كله عائد إىل املعىن الذي تعطيه الثقافة ملفهوم " احلاجة إىل تقدير الذات " االختالففهذا . وهكذا
إلشباعها.والطرق املختلفة

الية–د - ت ا :)جانيه، برونر، بياجيه،بلأوزي، نملتو ، رثوودو ، ( كورت ليفنياملعرفيةو النظر
ال الكلي للفرد هو أساس فهم حاجات ت أن ا ال الذي يتكون و هتعتقد هذه النظر دوافعه هذا ا

هي : و يكمل بعضها بعضاو من ثالث قوى تتفاعل فيما بينها
واالجتماعية.الفرد بظروفه املادية واقع- 1- 
والنفسية.الفرد الراهنة اجلسمية حالة- 2- 
السابقة.الفرد خربات- 3- 
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رة حاجات لدى  ال مما يؤدي إىل إ وكل اضطراب يف إحدى هذه القوى يؤثر على توازن ا
جماله.الفرد تدفع سلوكه حنو أهداف معينة يف 

لبيئة اخلارجية اليت يوجد واحلفاظ عليهإىل حتقيق التوازن والفرد يسعى ا،من خالل عالقته 
مل يف طبيعة هذه العالقة يتولد عنه اختالل يف وكل اضطرابداخله،الصادرة من ثريات النفسيةو

التوازن.
ت املعرفية على أن تفاعل العوامل البيئية مع خصائص  الية مع النظر ت ا وتتفق النظر

وقف أساس السلوك اإلنساين ، حيث يؤكد " ليفني " أن توزيع القوى يف املالشخصية هو
فإحساس الشخص ، هو الذي حيدد سلوك الفرد أكثر مما حتدده خصائصه الذاتيةاالجتماعي

ألمن  لضرورة عن تفاعله مع بيئته االجتماعية اليت عاش فيها مبعىن أن الشعور  ألمن مثال ينتج 
لنظرية اليت تعترب او ما مر به من مواقف ،و القلق يتوقفان على ما عاشه الفرد من خرباتو أو اخلوف

عثية أكثر منها معرفيةو موضوع احلاجاتاحبث فيهو قدمها " ليفني " . الشخصية نظرية 
تفسري السلوك واملعرفية يفأما " توملان" فقد ركز على الدور املشرتك للمتغريات الدافعية 

ية دون إلغاء لتأثري يؤكد " وو دورث " يف نظريته على أمهية الدافعية الذاتية أو الداخلو .البشري
.السلوكالدوافع اخلارجية يف حتديد 

ت تؤكد أن النشاط العقلي للفرد و املعرفية على دور العقل يف توجيه السلوك اإلنساينوتركز النظر
بعة من شخصية  التوقع).و النيةو على القصد(التأكيدميده بدافعية ذاتية 

).1987الكناين،م ممدوح عبد املنعهللا،حممد حسن خري (سيد
ت اإلنسانية–ه - كرونباخ ) : حتاول هذه ،  ك.روجرز، أ.فروم، م.أرجايلما سلو،( النظر

لشخصية اإلنسانية أكثر من عالقتها  ت دراسة احلاجات اإلنسانية يف إطار عالقتها  النظر
ب مفاهيم هذه النظرية من يالحظ أن أغل، و املعرفيةو بدراسات التعلم كما فعلته النظريتان االرتباطية

ت االرتباطية عند تفسريها ما سلوابتكار عامل النفس األمريكي " أبراهام  " الذي يعارض النظر
رغم إميانه بتأثري ، احلرمان ، التعزيزو للحاجات عن طريق مفاهيم ذات نزعة فيزيولوجية مثل احلافز

. وك البشريالسلمظهربعض الدوافع البيولوجية يف توجيه حتديد بعض 
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لدور الذي يلعبه التعلم يف تشكيل السلوك اإلنساين وعلماء النظرية اإلنسانية يؤمنون 
مو أساسيا كما يعتقد ذلك السلوكيونو يعتربونه دورا حمورولكنهم ال يولون كبري الفرويديون إ

غري ذلك من القيم اليت متيز و الاجلمو األمانةو العدالةو اخلريو األمهية لبعض القيم العليا كاحلق
الكائنات.اإلنسان عن غريه من 

رادة حرةما سلوينظر " و  عتباره كائنا مزودا  قوية تدفعه إىل النمو السليمو " إىل اإلنسان 
خيالف " فرويد "يف نظرته لالشعور كمخزن للشرورو كاملة،تساعده على إظهار طاقاته  و 
للخريفقط،تماعية املمنوعات االجو  اخللق و فهو يرى أن الالشعور ميكن أن يكون أيضا مكا

الرفيع.اإلنساين 
م الفكرية ورغم أن م الشخصيةعلماء هذه النظرية خيتلفون يف توجها فإن الكثري ومعتقدا

ومنها:منهم يشرتكون يف بعض االجتاهات العامة 
ذلك برتكيزه على دراسة اإلنسان ككائن حي و م النفسنسانية لعلإضرورة إعطاء صبغة –1- 

معه.ستفاعل و يعيش يف جمتمع
ته من قدراتل ضرورة العمل على فهم اإلنسان بك–2-  غريهاو حاجاتو ميولو مكو
ته إىل أقصى حد و  ممكن.استغالل إمكا
احلاجات كيفية حتقيقها،و الرتكيز على دراسة املشكالت اإلنسانية اهلامة مثل أهداف احلياة –3- 

العليا.القيم االبتكارية،اإلنسانية،
عتباره كال متكامال بدل تقسيمه إىل عمليات نفسية ووظائف عقلية –4-  دراسة اإلنسان 

لنظرية احلشطالية ).التعلم (الشخصية،التخيل،اإلدراك،منفصلة مثل  التأثر 
سلوكاته املختلفة تتأثر و ته على أساس أن حاجاتهخلرباو دراسة وفهم نظرة الفرد لذاته–5- 

http//article.sodfah.com. الذايت)بتصوره لذاته (الوعي 
قياس احلاجات : خامسا:-

قياسها ال شك و حاجة،إن أي اضطراب نفسي أو جسمي يولد توترا يؤدي إىل ظهور 
ا ال تبدو  واضحة.يتضمن قياس النشاط املرتتب عنها أل
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وطرق قياس احلاجات أو الدوافع البد أن تتضمن اخلواص االساسية للسلوك املدفوع اليت أوضحناها 
للتغيري.واالستمرارية والقابلية الطاقة وهي،سابقا 

كمي –ألننا البد أن نعرب على أساس موضوعي وضروري أساسي شيءوقياس الدافع أو احلاجة 
ثريها يف السلوكو حلظة،ملثارة يف أي قوة احلاجة او عند حدسيثنا عن شدة– توجيهه،و عن درجة 
قصة و –بدون عملية القياس و  نتائج معربة عن عالقة احلاجة إىلالوصول يصعب- الدقةلو كانت 

ا.مبظاهر السلوك املرتبطة 
لنسبة لفهم السلوك البشريو وقياس احلاجات هام فعن طريق عملية تفسريه،و أساسي 

را ثري كل منها و خمتلف الدوافعلقياس هذه نستطيع مقارنة ا عند وجود أكثر من –معرفة درجات 
ألمر سلوك،يف إحداث أي –دافع  فهناك مشاكل عدة تعرتض اهلني،غري أن قياس الدافعية ليس 

ذه  ة موضوعي للحاجات ال بد من مراعاإىل قياسللوصول و املهمة،السيكولوجي أثناء قيامه 
التالية:الشروط 

واملمكن بل ينبغي قياس السلوك الناتج عنه مباشرة،قياس الدافع املقصود بطريقة عدم- 1- 
مالحظته.

نلجأ إىل االعتماد على مؤشرات غري واضحة تظهر يف السلوك الالشعوري من أجل قد- 2- 
ثري عوامل الكف  مباشرة.ظهور احلاجات بصورة والقمع يفالتغلب على 

التحسب ملا يوجد من مظاهر سلوكية متعددة لنفس احلاجة األمر الذي جيعلنا حنتار جيب- 3- 
قياسها.يف اختيار السلوك الذي نقيسه ملعرفة درجة احلاجة املراد 

تتعدد السلوكات املعربة و منها،تظهر عدة حاجات يف وقت واحد عند استثارة واحدة قد-4- 
فعال.ب من معرفة احلاجة اليت نريد قياسها عنها أيضا وتتزامن مما يصع

ا،قد تتأثر موضوعية قياس احلاجة بتدخل عوامل أخرى أثناء عملية القياس –5-  فمثال قد ذا
لعراقيل اليت توضع أمام اجلائع وقت قياس هذه احلاجة لديه فتزداد  تتأثر شدة احلاجة إىل األكل 

فرغلي فراج د.حممد- 1974ابراهيم.الستار (د.عبدل.العراقيشدة اجلوع عنده مثال بسبب هذه 
. د.سلوى عبد الرحان املال )–
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واألساليب لقد استطاع علماء القياس النفسي ابتكار الكثري من الطرق احلاجات:طرق قياس 
ت قياسها اليت سبق السلوكية)من املؤشرات (جمموعةاحلاجات لقياس كمحاولة للتغلب على صعو

وتفاوت مجيع الطرق هذه يف الوصول إىل اهلدف املنشود رغم تباين وقد سامهتها،عناحلديث 
هلا:عرض موجز وفيما يليمنها،جناح كل نسبة

تعامل الفرد مع هدف الدافع أو موضوع إلشباع احلاجة يشري إىل قوة هذا الدافع أو طريقة1- 
ؤخذ على هذه الطريقة أن أسلوب التعامل غري أنه ياألكل،ضعفه مثل كيفية تعامل الفرد اجلائع مع 

فاإلنسان قد تفتقر دوافعه   ومستواها،طبيعة احلاجة ودائما إىلهذا ال يشري حقيقة 
عن حتقيق هدفه كما أنه يؤخذ على هذا األسلوب يف القياس قيامه على فرضية إشباع احلاجة  أحيا

اإلشباع.بينما املطلوب هو قياسها قبل قياس عمليةقياسها،قبل 
فالتحصيل السهل يشري إىل ضعفه،مؤشرا لقوة الدافع أو والتحصيل تعتربسهولة التعليم –2- 

يعتربان أيضا مقياسا لشدة الدافع مثل الدافع واجلهد العضليوالعمل البديناملتعلم،قوة الدافع لدى 
ضية يف خمتلف الر عناصر الفرقولدى املتسابقني،إىل الفوز لدى  .ضاتالر

لدى الفرد مقياسا لشدة وأحالم اليقظةيعترب التدفق الفكري الذي يظهر يف صورة ختيالت –3- 
األحالم.دوافع السلوك الذي يظهر من خالل موضوعات هذه 

رة ختيالت واضحة –يف هذا السياق –بعض الباحثني وقد تبىن طرقا تستخدم مواد مقننة إل
الطرق:توضح إحدى هذه والتجربة التاليةاإلنسانية،ت اجدف قياس خمتلف احلا

لقد استعمل " كليالند " وزمالؤه سلك التخيل كوسيلة لقياس كثري من الدوافع اإلنسانية مثل الدافع 
رة سلوك التخيل لدى املفحوصني قدموا صورا ملواقف بسيطة مثل و غريمها ،و للتحصيل أو اإلجناز إ

، ومنها : صورة لشاب واقف يف شلرع جانيب، ي " يف اختيار تفهم املوضوعاليت استخدمها " مورا
بعد إعالم املفحوص أن اإلختبار عبارة عن اختبار للخيال و ... هو ينظر إىل بعيدو يف يده مكنسةو 

ومن خالل قصته  اليت يكتبها تستنتج ، االبداعي يطلب منه كتابة قصة خمتصرة عن كل صورة
رت هذا السلوك التخيلي لديهاحلاجات أو الدوافع  او اليت أ . مدى شد

الصورة:مناذج من القصص اليت كتبها بعض املفحوصني حول هذه وفيما يلي
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ويف حاجةمتخرج حديثا من املدرسة الثانوية غذائية،شاب يعمل يف خمزن مواد األوىل:القصة -
املدة اليت يستغرقها ادخاره ما يكفي وهو واقف يفكر يفاجلامعية،إىل املال حىت يواصل دراسته 

ذا املخزن طول حياته بل يريد أن جيعل من نفسه شخصية لتعليمه، فهو ال يريد البقاء عامال 
هامة.

حرمه وهذا العملالدكان،يظهر أن هذا الشاب طلب منه أبوه تنظيف مدخل الثانية:القصة -
م ،اليوممن الذهاب إىل الشاطئ مع أصدقاءه يف هذا  وهو حانقفهو يراقبهم وهم ذاهبون يف سيار

يلي:القصتني ما ونستنتج منطرفه،منبوذ من ويشعر أنهعلى أبيه 
حية دافع  القصة الثانية اليت والتحصيل عكساإلجناز،تستحق القصة األوىل درجة عالية من 

منخفضة.تستحق درجة 
ات من الشباب أن هناك فروقا واسعة يف درجات حثون بعد تطبيق هذا االختبار على عيناووجد الب

فيما بعد أن الدرجات اليت أحرز عليها املفحوص مرتبطة وأوضحت التجاربالتحصيل،دافع 
لدرجة اليتارتباطا له معىن بسلوكه التحصيلي يف مواقف أخرى  ا دوافع التحصيل يف حينها و تثار 

ومباضيه.لديه 
يستعمل هذا األسلوب كوسيلة لقياس الدوافع ، إىل أن علماء النفس كثريا ماالشفهي:التعبري –4

موضوعيته ألن املفحوص قد خيفي دوافعه عن قصد أو بدونه خاصة إذا كان و يشككون يف جدواه
. الدافع مرفوضا اجتماعيا

" طريقة ميكن من خالهلا معرفة حاجات الفرد من خالل انطباعه edwards" وقد ابتكر
حاجة أساسية من حاجات االنسان مشتقة أصال من 16الطريقة ضمن هذهوتتالشخصي،

حىت ميكن معرفة خمتلفتنيالشخص املفاضلة بني حاجتني ويطلب منتصنيف " موراي" للحاجات 
لنسبة  لكن رغم كل هذا تبقى طريقة التعبري الشفهي عن احلاجات غري علمية اليه،أيهما اقوى 

ت يلي:ارها فيما ــــــاختصواليت ميكنالكبرية اليت تواجهها بنسبة كافية نظرا للصعو
أحاسيسهم.عدم إمكانية قياس حاجات األطفال لعجزهم عن التعبري احلقيقي عن - 
م وسائل االتصال -  املوضوعية.عدم إمكانية قياس حاجات املرضى نفسيا أو عقليا لفقدا
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للواقع خاصة إذا  ومدى مطابقتهاعن حاجاته عدم التأكد من صحة أقوال املفحوص يف تعبريه- 
معها.كانت هذه معقدة حيث ال يستطيع هو نفسه فهمها أو كانت سلوكاته متناقضة 

الشفهي.صعوبة عزل " عامل الكذب" لسبب ما يف عملية التعبري - 
يهترب السلوك املتكرر لدى األشخاص سواءا كان حركة أو حديثا :الواضحالسلوك –5-
بل إن به،وما يتعلقفالشخص اجلائع جدا يكثر حديثه عن الطعام لديه،يلة ملعرفة احلاجة املثارة وس

أدراكه قد يتأثر حباجة اجلوع هذه فريى الفتة " خمرب " مثال " خمبزة " 
ا  سبق أن رأينا غري موضوعية بصورة  وهي كمااحلاجات،هذه هي أهم األساليب اليت تقاس 

ت اليت تعرتض كال منها كاملة نظرا للصع ولكن ألخر،بطبيعة احلال من أسلوب واليت ختتلقو
ا لو استعملنا أكثر من أسلوب يف قياس احلاجات املراد معرفتها إليهالوصول ميكن نتائج موثوق 
).1974،سلوى عبد الرمحان املال فراج،لي غحممد فر ،الستار براهيم(عبد

احلاجات:تعليق على موضوع 
اإلنسانية تعتمد مجيعها وقيام احلضاراتونشوء الثقافاتمن املؤكد أن استمرار احلياة البشرية 

م يف والعلماء يفمعظم الفالسفة وقد أقاموطرق إشباعها،على احلاجات  القدمي واحلديث نظر
تمع  الفردية،الدوافع احلاجات أو والعدالة واالجتماع والرتبية علىوتطوره ويف السياسةنشأة ا

ثريها يففوجود هذه احلاجات  وتسلسلها غري أن ترتيبها بتة،السلوك اإلنساين حقيقة علمية و
ومعمقة.األمهية هو ما يبقى موضوع دراسة مستمرة حسب
نته،و تربيته،طريقة و اإلنسان،فثقافة  فقد احلاجات،قيمه كلها تلعب دورا أساسيا يف ترتيب و د

ت أعلى قبل احلاجات اليت تنتمي ملستوى أدىن تشبع حاجة  فكم من منها،تنتمي إىل مستو
كم من جائع يعطي أكله لشخص أخر حمتاج و الغداء،طالب يفضل حضور الدرس على تناول 

مستوى أعلى قبل احلاجات البيولوجية (حاجاتفهؤالء األشخاص يشبعون حاجات معنوية إليه،
م ... ويؤثرون{يقول:العظيم إذ صدق هللاو الدنيا)،(احلاجات على أنفسهم ولو كان 
. من سورة احلشر09اآلية}... خصاصة

. من ال عمران92اآلية}تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبونلن{أخرىو يقول يف اية 
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قيق وحتللتقدير،(احلاجةفهؤالء الذين يتحدث عنهم القران الكرمي ترتب احلاجات املعنوية لديهم 
الفيزيولوجية.قبل احلاجات الذات)
األزمان، بليف كل و مجيع الناسعامة عندهناك مالحظة أخرى وهي أن احلاجات ليست و 

فحاجات ألخرى.ومن نظام لنظام ومن عصر لعصر ومن عقيدة ألخرهي ختتلف من جمتمع 
تمع البدائي ليست هي حاجات جمتمعنا  تاملعاصر،ا مع الشيوعي ليست هي وحاجات ا

تمع الرأمسايل أو اإلسالمي أو  فحاجات حتقيق الذات مثال اليت متثل قمة اهلرم غريمها.حاجات ا
احلاجة العلمية اليت متثل قمة هرم احلاجات عند اإلنسان املعاصر حسب و يف تصنيف" ماسلو "

احلاجة اجلنسية اليت و البدائي،تصور " الكومب " مل تكن واضحة ضمن منظومة حاجات الفرد 
عتبارهايعترب إشباعها  عتبارها احملرك األساسي و ،«ما سلومن احلاجات الدنيا لدى " أساسيا 

–زيعور (عليالعقائد و للسلوك البشري لدى " فرويد " مثال تبدو عدمية التأثري لدى بعض القبائل
1984( .

احلياة)يف (الرغبةتعترب أقوى احلاجات البشرية ونفس الشيء ميكن قوله عن احلاجة إىل البقاء اليت
اهدين الذين يتسابقون على ولكنها ليستلدى كل الناس  وحيزنون االستشهاد،كذلك عند فئة ا

لشهادة.خيطئهم املوت وال يظفرون عندما
ة واجتماعية وثقافياخلطأ تصنيف احلاجات إىل بيولوجية إنه منالقول وهكذا ميكن

فهي كل متداخل متناسق يف نظام معني حتدده القيم غريها،و روحيةو 
حيث أن منظومة القيم املكونة لشخصية اإلنسان هي اليت تعطي الرتتيب املعنياألوىل،لدرجة 

. السيطرة حلاجاته املختلفة على توجيه سلوكهو القوةو 
:املراجع

. سورية، دار إقرأ1طاألبناء.ات كيف نتعامل مع حاج،2008،اخلليفيابراهيم-1-
دمشق.التوزيع،و دار املنار للنشرالذات،قوة التحكم يف ،2000الفقي،إبراهيم-2-
القاهرة والنشر،لإلعالمإبداع ،1طللنجاح،العشرة ، املفاتيح2008الفقي،إبراهيم-3-
التوزيع.و لنشردار اليقني ل،1ط اجلماعي،العمل ،2009الفقي،إبراهيم-4-
بريوت.والنشر،الطليعة للطباعة دار،2طاالجتماعي،البحث ملناهجاألسس العلمية م،1986،حممد احلسنإحسان-5-
عمان.التوزيع،و دار الفكر للنشر،2طاحلديث،البحث العلمي م،1984مجال طاهر ، أمحد-6-

. ، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية، الثقايفو لى املنظور النفسي االجتماعيفن القيادة املرتكزة ع،2007، قورايةأمحد- 7- 
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. املكتب اجلامعي،د.ط،الطفولة و رعاية األسرةو االجتماعيةاخلدمة م،1998، حممد بشريإقبال-8-
س-9- .والشخصيةسامر مجيل رضوان الدوافع ترمجة:هوبر،أندر
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